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Özet 

Üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin önemli bir unsuru olan hisse teşvik 
ödülleri ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak, literatürde hisse teşvik 
ödüllerinin yöneticiyi doğru motive edeceği ve şirket için doğru stratejik kararlar 
vermesini sağlayacağına dair net bir görüş bulunmamaktadır. Literatürde gösterilmiştir 
ki, yöneticiler stratejik düşünme yetenekleri açısından farklılık göstermektedirler ve bu 
yüzden rakip firmaların düşünce ve hareketlerini standart oyun teorisinin öngördüğü 
şekilde doğru tahmin edemeyebilirler. Yöneticilerin stratejik düşünme kabiliyetlerinde 
heterojen yapıyı ve hisse teşvik ödüllerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını göz önüne 
alarak, bu makalede hangi koşullar altında şirketlerin hisse teşvik ödüllerini 
kullanmalarının doğru olacağı araştırılmaktadır. Bunun için şirketin yöneticisinin 
hareketlerini doğrudan kontrol edemediği durumlarda, yöneticiye sağlayacağı finansal 
teşvikle yöneticinin rakiplerin piyasaya girmesini caydıracak pazarlama stratejileri 
geliştirmesini sağlaması konusu seçilmiştir. Araştırmalar Bilişsel Hiyerarşi modelini baz 
alarak geliştirilen matematiksel modelle yapılmıştır. Sonuçlara göre, teşvik olarak hisse 
teşvik ödülleri yönetici ve rakip firma tamamen stratejikse ya da yönetici naif ancak 
rakip değilse verilmelidir. Eğer rakip firma naifse kâr bazlı prim verilmelidir  
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Abstract 
Firms in Turkey have started to practice giving stock options as part of managers 

compensation. However, in the literature it is not clear that giving stock options would 
motivate managers to make the right strategic decisions. It is well documented that 
managers vary in their ability of thinking strategically, and they may not be able to 
correctly conjecture the actions and beliefs of competitors as assumed in the standard 
game theory. Given this heterogeneity in managers’ strategic thinking capability and 
the importance of managerial compensation, it is investigated when it is profitable to 
compensate managers by giving stock options. The context is chosen  in which firms do 
not have the access to control managers directly, but can motivate them to develop the 
right marketing strategies to deter entry. Based on Cognitive Hierarchy model stock 
options are found that they should be used only if both the manager and the rival are 
strategic or the manager is naive, but not the rival.  
Keywords: Marketing Strategies; Competitive Strategy; Game Theory; Cognitive 
Hierarchy 
Received 15 December 2017; Received in revised from 15 September 2018; Accepted 3 
October 2018 

1. Giriş 
Firmalar arasında gelişen rekabet ortamında yöneticilerin ödenekleri, artık aylık 

maaşların yanında yıllık kâr bazlı primler ve hisse senedi teşvik ödülleri gibi çeşitli 
parçalardan oluşmaktadır. Hisse senedi teşvik ödülleri ABD’de 1990’lardan bu yana 
özellikle üst düzey yöneticilere ayrılan ödeneğin önemli bir parçası olmuştur (Frydman 
ve Saks, 2010, s. 2100). 2002 yılında S&P kredi derecelendirme kuruluşunda verilen 
hisse hisse senedi teşvik ödülleri 70 milyar doları bulmuştur. Artık hisse senedi teşvik 
ödüllerinin %90 kadarı en üst düzey yöneticilerin altındaki gruba verilmektedir. Hisse 
senedi teşvik ödülleri, belirli çalışanların gerekli şartları yerine getirmeleri halinde, daha 
önceden belirlenen düşük bir bedelle ya da tamamen bedelsiz olarak çalıştıkları 
şirketlerin hisselerine sahip olabilmelerine imkân kılan bir düzenlemedir. Bu 
düzenlemenin amacı, şirketin menfaatleri ile çalışanın menfaatlerini aynı eksende 
buluşturmak suretiyle; iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir ortam yaratmak, mevcut üst 
düzey yöneticileri elde tutmak, şirket dışındaki yöneticiler için bir cazibe merkezi 
oluşturmak ve yöneticilerin risk alma isteğini arttırmaktır (Goergen ve Renneboog, 
2011, Baixuli-Soler, Belda-Ruiz ve Sanchez-Marin, 2015). ABD ve Avrupa ülkelerinde 
özellikle üst düzey yöneticilere motivasyon unsuru olarak sağlanan hisse senedi teşvik 
ödülleri, yavaş yavaş ülkemizde de yaygınlaşmaya başladığı gözlemlenmektedir. 
Ancak, bazı araştırmacılar ise (Bebchuk ve Fried, 2003, s. 78) hisse senedi teşvik 
ödüllerinin yöneticileri kendi menfaatleri doğrultusunda karar vermeye yönlendireceğini 
ve bu durumun şirketin zararına sonuçlar doğurabileceğini iddia etmektedirler. Hisse 
senedi teşvik ödülleri almaya hak kazanan yöneticiler şirket için uzun vadede verimsiz 
olabilecek ama kendilerine kısa vadede kazanç getirebilecek projeleri veya yatırımları 
yapmayı tercih edebilirler (Benmelech vd., 2010). Kısacası, literatürde hisse senedi 
teşvik ödüllerinin yöneticiyi doğru motive edeceği ve şirket için faydalı olacak stratejik 
kararlar almasına yol açacağına dair net bir görüş bulunmamaktadır (Benmelech vd., 
2010). 

Literatürde (Camerer, 2003; Ho vd., 2006) gösterilmiştir ki, yöneticiler stratejik 
düşünme yetenekleri açısından farklılık göstermektedirler. Bu yüzden rakip firmaların 
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düşünce ve hareketlerini standart oyun teorisinin öngördüğü şekilde doğru tahmin 
edemeyebilirler (Camerer, 2003; Ho vd., 2006). Yöneticiler rakipleri hakkındaki 
varsayımları doğrultusunda rasyonel kararlar verebilirler, ancak rakipleri hakkındaki 
varsayımları yanlış olabilir. Öyle ki, yöneticilerin genellikle rakiplerinin kendilerinden 
daha az stratejik olduklarına ve karar verirken daha düşük seviyede öngörüyle hareket 
ettiklerine inandıkları, yapılan deneysel ve ampirik çalışmalarla gösterilmiştir (Camerer 
vd., 2004, s. 861). 

Yöneticilerin stratejik düşünme kabiliyetlerinde heterojen yapıyı ve hisse hisse 
senedi teşvik ödüllerinin yaygın bir şekilde kullanıldığı göz önüne alınarak, bu 
makalede hangi koşullar altında şirketlerin hisse senedi teşvik ödüllerini ve hangi 
koşullar altında kâr bazlı prim kullanılmasının daha doğru olacağı araştırılmaktadır. Bu 
yüzden, şirketin, kendi yöneticisinin hareketlerini doğrudan kontrol edemediği 
durumlarda yöneticiye sağlayacağı finansal teşvikle (hisse senedi teşvik ödülü ya da kâr 
bazlı prim şeklinde) yönetici tarafından rakiplerin piyasaya girmesini caydıracak 
pazarlama stratejileri geliştirmesini sağlaması konusu seçilmiştir. 

Bu seçimin sebebi rakiplerin piyasaya girmesini caydırma hususunun pek çok 
şirket için en önemli stratejik pazarlama problemlerinden biri olmasıdır. Literatür, 
rakiplerin piyasaya girmesini caydırmak için şirketlerin kullandığı değişik taktiklere yer 
vermektedir. Örneğin, ürün portföyünü genişletmek (Chen ve Turut, 2018; Chisholm ve 
Norman 2012; Mainkar, Lubatkin ve Schulze, 2006), ürün kalitesini çok yüksek tutmak 
(Hung ve Schmitt, 1992; Donnenfeld ve Weber, 1995; Lutz, 1997), fazla kapasite 
arttırımı (Ellison ve Ellison 2011; Lutz, Kemp ve Dijkstra 2010; Maskin, 1999), yoğun 
reklam kampanyası yürütmek (Ishigaki, 2000, Zhang, Liu ve Rao, 2018), düşük 
fiyatlandırma (Wang, Gurnani ve Erkoc (2016) ve piyasanın kârsız olduğuna dair sinyal 
yollamak (Bagwell ve Ramsey 1990; Soytaş, 2005) bunların başında gelmektedir. Bu 
çalışmanın farkı, şirketin yöneticinin hareketlerini doğrudan kontrol edemediği 
durumları içeriyor olmasıdır. 

2. Yöntem 
2.1. Araştırmanın Yöntemi  
Araştırmalar, Camerer vd. (2004, s. 861) tarafından bulunmuş Bilişsel Hiyerarşi1 

(BH) modeli baz alınarak geliştirilen matematiksel bir modelle yapılmaktadır. Çeşitli 
deneysel ve ampirik çalışmalar, bu modelin yöneticilerin stratejik düşünme 
kabiliyetlerinde heterojen yapıyı matematiksel olarak en iyi şekilde ifade ettiğini 
ispatlamaktadır (Camerer vd., 2004, s. 862; Goldfarb ve Yang, 2009, s. 612; Goldfarb 
ve Xiao, 2011, s. 3130). BH modeline göre, kişiler stratejik düşünme ve hareket etme 
yetenekleri açısından hiyerarşik bir düzende dağılım gösterirler. Hiyerarşinin en alt 
düzeyinde olanlar, rakibinin düşünce ve hareketlerini hiçe sayarak tamamen rastgele 
karar alırlar. Bunlara ‘0 aşamada değerlendirme yapanlar’  adı verilmiştir. Hiyerarşide 
bir üst düzeyde olanlar rakiplerinin 0. aşamada değerlendirme yapanlar olduğunu 
düşünüp, onların hareketlerini göz önünde bulundurarak kendileri için optimal kararı 
verirler. Bunlara da ‘1. aşamada değerlendirme yapanlar’ adı verilmiştir. Hiyerarşide bir 
üst daha düzeyde olanlar (2. aşamada değerlendirme yapanlar) ise rakiplerinin ya ‘0. 
aşamada değerlendirme yapanlar’ ya da ‘1. aşamada değerlendirme yapanlar’ olduğunu 
düşünüp onların hareketlerini göz önünde bulundurarak kendileri için optimal kararı 

                                                 
1 Makalenin devamında Bilişsel Hiyerarşi, BH olarak kullanılmıştır.  
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verirler. Böylece hiyerarşik düzen devam eder (Camerer vd., 2004, s. 864; Stahl ve 
Haruvy, 2008, s .48; Amaldoss ve Jain, 2010, s. 623). En tepede olanlar, diğer bir 
deyişle, tamamen stratejik olanlar, rakiplerinin stratejik düşünme seviyesini doğru bilen 
ve ona göre optimal hareket edenlerdir. Tabii ki böyle bir düzende değişik stratejik 
düşünme seviyesinde olan rakiplerin birbirleri hakkındaki düşünce ve konjonktürleri 
farklıdır. 

Bu makalede anlatılan modelde firmanın ürettiği ürün kategorisine gelecekte 
olacak talep, firmanın yöneticisi haricinde, yatırımcılar ve kategoriye girmeyi düşünen 
rakip firma için belirsizdir. Yönetici bu bilgiyi yaptığı piyasa araştırmaları, müşterilerle 
olan yakın teması ve kategorideki tecrübesine dayanarak ölçebilmektedir. Yöneticinin 
bu bilgiyi dış dünyayla paylaşıp paylaşmamaya karar vermesi beklenmektedir. 

Gerçek hayattan da pek çok örneği görüldüğü gibi, şirketlerin dış dünyayla ne gibi 
bilgileri nasıl paylaşmaya karar verdikleri en önemli pazarlama stratejisi sorularından 
biridir. Bu ürün kategorisine girmek rakip firma için ancak gelecekteki talep ne kadar 
yüksek olacaksa o kadar kârlıdır. Tabii yönetici bu bilgiyi paylaştığında rakip firma gibi 
yatırımcılar, gelecekteki talep konusunda tam bir fikre sahip olurlar ve bu bilgiyi 
kullanarak firmanın gelecekteki kârlılığı konusunda bir değerlendirmeye varırlar. Bu 
değerlendirme hem gelecekteki talep hem de rakip firmanın kategoriye girip 
girmeyeceğine bağlıdır. Yatırımcıların değerlendirmesi daha rakip o kategoriye 
girmeden firmanın hisse fiyatlarını etkiler. Bu yüzden, yatırımcılar gelecekteki talebin 
yüksek olacağını düşünüyor ve rakip firmanın girmeyeceğine inanıyorlarsa firmanın 
hisse fiyatları artar. Firma, yöneticisini firmanın avantajına karar vermesi için iki tip 
ödülle yönlendirebilir: Hisse senedi teşvik ödülleri ya da gelecekteki kârından prim 
vaad eder. İlk durumda yönetici hisse senedi teşvik ödüllerini firmanın uzun vadedeki 
kazancı belli olmadan önce bozdurup tahsil edebileceği için kararının yatırımcılar 
üzerinde bırakacağı etkiyi önemsemektedir. İkinci durumda ise yöneticinin tek amacı 
rakip firmanın girişini engellemektir. Fakat, ilk durumda ise yönetici hisse senedi teşvik 
ödüllerini firmanın uzun vadedeki kazancı belli olmadan önce bozdurup tahsil 
edebileceği için sadece kararının yatırımcılar üzerinde bırakacağı etkiyi 
önemsemektedir. 

Analizlere ilk olarak yöneticinin ve rakip firmanın tamamen stratejik olduğu 
durumla başlanılmıştır. Buradan çıkan sonuçlarla yönetici veya rakip firmanın tamamen 
stratejik olmadığı durumlardan çıkan sonuçları karşılaştırmak amaçlanmıştır. 
Yöneticinin ve rakip firmanın tamamen stratejik olduğu durumda, firmanın yöneticisine 
hisse senedi teşvik ödülü vermesinin daha kârlı olduğu bulunmuştur çünkü bu durumda 
yöneticinin bilgi paylaşımı konusunda verdiği kararla rakibin piyasaya girişi daha çok 
engellenmiş oluyor. Sonra, rakibin tamamen stratejik olmadığı durum analiz edilmiş ve 
görülmüştür ki bu sefer firma, yöneticisine kâr bazlı prim vermelidir. Bu farklı sonucun 
çıkmasının sebebi, yöneticinin ürün kategorisine gelecekte olacak talebi paylaşmadığı 
durumlarda, naif (stratejik olmayan) rakip firmanın kategorinin geleceği hakkındaki 
inançlarının stratejik davranan yatırımcılardan daha farklı olmasıdır. Ayrıca, analizler 
göstermektedir ki, yönetici tamamen stratejik değilse (naifse), firma yöneticiye hisse 
senedi teşvik ödülü vermeli, ama hem rakip firma hem de yönetici naifse kâr bazlı prim 
vermelidir. 

Bu makalede işlenen modelde, ürün kategorisinde hali hazırda bir firma 
bulunmaktadır. Analizlerde üretim maliyetleri sıfıra normalize edilmiştir. θ kategoriye 
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gelecekteki talebi ifade eden parametredir. θ, F(θ) olasılık fonksiyonu ile [θ, θ�] 
üzerinde dağılım gösterir. t = 0 zamanında θ parametresinin değeri rastgele bir şekilde 
belirlenir ve t = 1 zamanında firmanın yöneticisi bu değeri öğrenir. Bu değeri yönetici 
dışında yatırımcılar ve kategoriye girmeyi düşünen rakip firma bilmemektedir. Ancak, 
yatırımcılar ve kategoriye girmeyi düşünen rakip firma θ parametresinin olasılık 
dağılımını (F(θ) ve [θ, θ�]) bilmektedir. Bu bilgiyi dış dünyayla paylaşıp paylaşmamaya 
yönetici karar verir. Analizler yöneticinin doğru bilgi paylaşımında bulunacağına göre 
yapılacaktır. Bu gerçekçi bir kısıtlamadır, çünkü firmalar kazançlarını beyan etmek 
zorundadır. 

Firmaların fiyatları halk tarafından gözlenebilir olduğu için kazançlarını beyan 
ettiklerinde θ’nın gerçek değeri ortaya çıkar. Böyle bir durumda eğer firma θ’nın 
değerini yalan beyan ederse, gerçek hayattaki örneklerden de görüldüğü üzere, firmanın 
piyasadaki imajı sarsılır ve hatta rekabet yasasını çiğnemesinden dolayı hakkında dava 
açılabilir. 

Yöneticinin duyurusundan sonra (ki böyle bir duyuru da olmayabilir), t = 2 
zamanında rakip firma kategoriye girip girmemeye karar verir. Rakip firma girmeye 
karar verirse C miktarında sabit bir yatırım yapmak zorunda kalır. Sonra, t = 3 
zamanında θ’nın gerçek değeri ortaya çıkar ve firmalar ürünlerinin fiyatlarını belirler. 
Diğer firma için olduğu gibi, rakip firma için de analizlerde üretim maliyeti sıfıra 
normalize edilmektedir (çözümlerden de anlaşılacağı üzere üretim maliyetini sıfıra 
normalize edilmese de sonuçlar aynı olacaktır). Eğer rakip firma girmemeye karar 
verirse kategoriye ilk girmiş firma monopol kazanca sahip olur, yoksa firmalar kazancı 
düopol olarak eşit bir şekilde paylaşırlar. 

Piyasaya ilk girmiş olan firmanın amacı t = 3 zamanındaki kazancını maksimize 
etmektir. t = 0 zamanında firma yöneticisine t = 2 zamanında satabileceği hisse teşvik 
ödülü verebilir. Modelin bu özelliği hisse teşvik ödüllerinin yöneticilerin kısa vadeli 
düşünmeye teşvik edebileceğini yansıtmaktadır, ki bu davranış biçimi şirketin zararına 
olabilir. Yöneticinin amacı α ∗ (t = 2’deki hisse değeri) + β ∗ (t = 3’teki firma 
kazancı) olan kazancını maksimize etmektir. α ve β’nın değerine şirket karar verir.2 
Modelde, yönetici duyuru yapmakla yapmamak arasında fark görmediği (ya da kararsız 
kaldığı) durumlarda duyuru yapmamayı tercih eder. Bu rasyonel bir varsayımdır çünkü 
duyurular aslında maliyetlidir. Analizler oyun teorisi kullanılarak yapılmıştır. Tüm 
teoremlerin ispatları makalenin sonundaki ispatlar bölümünde yer almaktadır. 

2.2. Varsayımlar 

𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃) firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki monopol kazancını ifade etsin ve eğer rakip 
firma girmeye karar verirse 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) her iki firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanında alacağı düopol 
kazancını ifade etsin. Varsayımlar şu şekildedir: 

𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃)  >  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃)     

 (1) 
𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

  > 0, 𝜕𝜕𝜋𝜋
𝐷𝐷(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

   >   0 

                                                 
2 Analizleri kolaylaştırmak için yöneticinin uzun dönemde verdiği yanlış karar yüzünden cezalandırılmayacağı 
varsayılmaktadır. 
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          E𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) >  𝐶𝐶, 𝜋𝜋𝑀𝑀 (𝜃𝜃) >  𝐶𝐶 > 𝜋𝜋𝐷𝐷�𝜃𝜃� 

 

Varsayımlar ima etmektedir ki: (1) aynı 𝜃𝜃 değeri için monopol kazancı düopol 
kazancından daha yüksektir; (2) firmaların kazançları 𝜃𝜃 ile artar; (3) 𝑡𝑡 = 0 zamanında 
rakibin girmeye niyeti vardır; (4) rakip firma monopolist olacağını bilse piyasaya 
girmek kârlıdır; (5) öyle bir  𝜃𝜃1 vardır ki  𝜃𝜃1 > 𝜃𝜃 ve   𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1)  =  𝐶𝐶.  

Bu da demektir ki, 𝜃𝜃1 den küçük 𝜃𝜃 değerleri için rakip firmanın kategoriye 
girmesi kârlı değildir, ama  𝜃𝜃1 den büyük 𝜃𝜃 değerleri için girmesi kârlıdır. Ayrıca, 
𝐸𝐸{𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃′)|𝜃𝜃′ < 𝜃𝜃)} =  ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃′)𝑑𝑑 𝐹𝐹�𝜃𝜃′�

𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝜃𝜃
𝜃𝜃  fonksiyonun 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) ile 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃 <  𝜃𝜃  üzerinde 

tek bir kesişim noktası olduğu varsayılmaktadır. Bu da demektir ki tek bir  𝜃𝜃∗  𝜖𝜖  
(𝜃𝜃,𝜃𝜃 ) vardır ki  

   ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 = 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃∗)          (2) 

𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃) ≥ 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) olduğu için 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃) ≥  𝜋𝜋𝐷𝐷�𝜃𝜃�. Tek kesişim varsayımı şunu ima 
etmektedir: (1) yeteri kadar yüksek 𝜃𝜃′ (𝜃𝜃′ > 𝜃𝜃∗  ) için düopol kazancı 𝜃𝜃’nın bilinmediği 
durumlarda beklenen monopol kazancından daha yüksektir, eğer 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃′ den daha 
düşük olduğu düşünülüyorsa ve (2) 𝜃𝜃∗  > 𝜃𝜃1.  

Modelde iki tip yönetici teşviki varsayılmaktadır. Bunlardan ilki 𝑡𝑡 = 3 zamanında 
firmanın kârından (𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃) ya da 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃)  rakibin girip girmemesine bağlı olarak) yüzde 
verilmesi. Bu teşviki alan yöneticinin hedefi 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki firma kârını maksimize 
etmek olacaktır. Bu ‘kârı maksimize etme’ teşviki olarak adlandırılacaktır. Diğer tip 
teşvik ise  𝐸𝐸�𝜋𝜋𝐼𝐼 (𝜃𝜃)’nin yüzdesidir (𝐸𝐸�𝜋𝜋𝐼𝐼 (𝜃𝜃) ise yöneticinin duyuru kararından sonra 𝑡𝑡 =
2 zamanında yatırımcıların firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanında elde edeceğini umduğu kâr). 
Doğal olarak 𝐸𝐸�𝜋𝜋𝐼𝐼 (𝜃𝜃) yatırımcıların ve rakip firmanın yöneticinin duyuru kararına bağlı 
olarak oluşturdukları 𝜃𝜃’nın olasılık fonksiyonu hakkındaki algı ve inançlarına 
dayanmaktadır. Teşvik alan yöneticinin hedefi, 𝑡𝑡 = 2 zamanında şirketin hisse değerini 
arttırmaktır. Biz bunu ‘hisse değerini maksimize etme’ teşviki olarak adlandıracağız. 

3. Bulgular 

3.1. Kârı maksimize etme teşviki: 𝛼𝛼 = 0 durumu 
Aşağıdaki teoremde şirketin sadece kâr bazlı prim şeklinde teşvik verdiği 

durumda (sadece karı maksimize etme teşviki verildiği durumda) yöneticinin kategoriye 
olan gelecekteki talebi paylaşma (duyuru kararını) ve bunu takiben rakibin piyasaya 
giriş kararını analiz ediyoruz. Bu bölümdeki analizlerde Perfect Bayesian Equilibrium 
kavramı kullanılmıştır. 

Teorem 1: Dengede yönetici sadece 𝜃𝜃 ≤  𝜃𝜃1 ise duyuru yapar, yoksa sessiz kalır. Bu 
durumda rakip firma sadece 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 ise kategoriye girmeye karar verir. 

Yöneticiye sadece karı maksimize etme teşviki verildiği durumda, yöneticinin 
amacı 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki şirket kârını maksimize etmektir. Yönetici bunu elinden 
geldiğince rakibin piyasaya girişini engelleyerek yapar. Zaten rakip firma için piyasaya 
girmek 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃1 olduğunda kârlı olmadığından yönetici 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃1 olduğunda 𝜃𝜃’nın 
değerini duyurmayı uygun bulur ki böylece rakibin girişini engellemiş olur. Fakat 
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yönetici 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 durumunda duyuru yapmakla yapmamak arasında kararsızdır, çünkü 
duyuru yapsa da yapmasa da rakip rasyonel olarak 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 olduğunu anlayacak ve kârlı 
olduğu için girmeye karar verecektir. Varsayımımız gereği bu durumda yönetici duyuru 
yapmamayı seçer. 

3.2. Hisse değerini maksimize etme teşviki: 𝛽𝛽 =  0 durumu 
Bir sonraki teoremde şirketin sadece hisse değerini maksimize etme teşviki 

verdiği ve yöneticinin bu hisse teşvik ödüllerini 𝑡𝑡 = 2 zamanında bozdurabileceği 
durumda yöneticinin kategoriye olan gelecekteki talebi paylaşma (duyuru yapma 
kararını) ve bunu takiben rakibin piyasaya giriş kararı analiz edilecektir. Bu bölümdeki 
analizlerde Perfect Bayesian Equilibrium kavramı kullanılmıştır. 

Teorem 2: Eğer ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≥ 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃1)  ve ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≤ 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1 ) tek bir 
denge çıkar ki, bu dengede yönetici sadece 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃∗ ise duyuru yapar, yoksa sessiz kalır. 
Bu dengede rakip firma sadece 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃∗ ise kategoriye girmeye karar verir. 

Eğer yönetici sadece hisse değerini maksimize etme teşviki alıyorsa, amacı 𝑡𝑡 = 2 
zamanındaki şirketin hisse değerlerini maksimize etmek olacaktır. Bunun için de rakibin 
kategoriye girmesini engellemek tek başına yeterli değildir. Yatırımcıların kategoriye 
gelecekte olacak talebin yüksek olduğuna inanması gerekmektedir. Teorem 2’de 
tanımlanan dengede yönetici hiçbir duyuru yapmadığı zaman hem rakip firma hem de 
yatırımcılar 𝜃𝜃 ≤ 𝜃𝜃∗olduğunu düşüneceklerdir ve ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≤ 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1 ) ve 
𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1 ) =  𝐶𝐶 olduğu için rakip firma girmemeyi tercih edecektir. Bu durumda 
yatırımcılar, firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanında kârının ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

’na eşit olacağını 
düşüneceklerdir. Fakat yönetici denge stratejisinden sapar ve duyuru yapmaya kalkarsa 
eğer  𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃∗ ise rakip firma piyasaya girmeye karar verecek ve firmanın 
gelecekte beklenen kârlılığı  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) eşit olacaktır ve eğer  𝜃𝜃 <  𝜃𝜃1 ise rakip firma 
girmemeyi tercih edecek ve firmanın gelecekteki beklenen kârlılığı 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃) eşit 
olacaktır. 𝜃𝜃′ ≤  𝜃𝜃∗ için ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃′  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃′)

 ≥ 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃′) olduğundan yönetici dengeden 
sapma göstermek istemez ve  𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃∗ olduğunda duyuru yapmaz. Ayrıca, 
∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≥ 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃1) olduğundan yönetici dengeden sapma göstermek istemez 
ve 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1 olduğunda da duyuru yapmaz. 𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃∗ olduğu için teorem 1’deki dengeye 
göre teorem 2’deki dengede rakip firma kategoriye daha az olasılıkla girer. Bu da 
demektir ki, firma yöneticisine kârı maksimize etme teşviki yerine hisse değerini 
maksimize etme teşviki vermelidir, çünkü ikinci tip teşvik birinci tipten daha çok rakip 
firmanın girişini engelleyecektir. 

Son olarak, eğer teorem 2’deki koşul sağlanmazsa yalın strateji dengesi çıkmaz; 
sadece karışık strateji dengesi çıkar. Karışık strateji dengesinde eğer yönetici duyuru 
yapmazsa rakip firma kategoriye girmemeyi seçer ve bazı 𝜃𝜃 ∈  (𝜃𝜃1,  𝜃𝜃� ) değerleri için 
yönetici duyuru yapmakla yapmamak arasında kararsızdır. Bu da demektir ki karışık 
strateji dengesinde teorem 1’deki dengeye göre, rakip firma piyasaya daha az olasılıkla 
girecektir. Sonuç olarak, teorem 2’deki koşul tutsa da tutmasa da firma yöneticisine 
‘kârı maksimize etme teşviki’ yerine ‘hisse değerini maksimize etme teşviki’ 
vermelidir. 
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Bundan önceki analizlerde klasik ekonomik teorinin varsaydığı gibi tüm 
oyuncuların stratejik olduğu varsayılmıştır. Diğer bir deyişle, oyuncuların diğer 
oyuncuların inanç ve davranışlarını doğru tahmin edebilecekleri varsayılmıştır. 
Analizlerin devamında bu varsayımdan vazgeçip, eğer yönetici veya kategoriye girmeyi 
düşünen rakip firma stratejik değil (naifse), firma yöneticisine hangi teşviki (ya kârı 
maksimize etme teşviği ya da hisse değerini maksimize etme teşviki) vermeli sorusu 
araştırılacaktır. 

3.3. Naif Rakip Firma 
Bu kısımda rakip firmanın naif olduğu durumu incelenecektir. Makalenin giriş 

kısmında da belirtilen naif bir oyuncuyu matematiksel olarak modellemek için Bilişsel 
Hiyerarşi (BH) modelini kullanacağız. BH modelinin analizlere adaptasyonunda naif 
oyuncuyu ‘0. aşamada değerlendirme yapan’ olarak modelleyeceğiz. BH modeline göre, 
‘0. aşamada değerlendirme yapan’ naif oyuncu kazancını maksimize edecek stratejiyi 
seçer, ancak rakiplerinin kendinden daha naif olduğunu (‘0. aşamada değerlendirme 
yapan’) olduğunu varsayar. Bu da demektir ki, ‘0. aşamada değerlendirme yapan’ naif 
oyuncuya göre rakipler tamamen rastgele davranırlar. Bundan dolayı modeldeki naif 
rakip firma, yöneticinin tamamen tesadüfi olarak duyuru yapıp yapmamaya karar 
verdiğine inanmaktadır. Rakip firma, yöneticinin duyuru yapma kararından bir önceki 
analizde olduğu gibi bir anlam çıkartmaya çalışmaz. 

Böylece, yöneticinin bir duyuru yapmadığı durumda kategoriye girmeyi düşünen 
rakip firma, kategoriye gelecekte olacak talebin ( 𝜃𝜃’nın) 𝜃𝜃�’e eşit olduğunu (𝜃𝜃 = 𝜃𝜃�) 
düşünür.   𝜃𝜃�, �𝜃𝜃,    𝜃𝜃 � aralığında herhangi bir değer olabilir (sonuçlar firma rakibinin 
aklındaki 𝜃𝜃� değerini bilmese de aynı kalacaktır). Tabii ki böyle bir modelde stratejik 
firmanın ve naif rakip firmanın düopol kârları aynı olamayacaktır. Bundan sonraki 
analizlerde 𝜋𝜋𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃) ve 𝜋𝜋𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) parametreleri firmanın ve rakip firmanın düopol kârlarını 
ifade etmektedir. Ayrıca, naif rakip firma, yöneticinin ‘0. aşamada değerlendirme 
yapanlar’ olduğunu düşündüğü için rakip firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanında elde edeceği gerçek 
düopol kârı ile elde edeceğini sandığı düopol kârı da birbirinden farklı olacaktır. 
Analizlerde naif rakibin 𝑡𝑡 = 3 zamanında elde edeceğini düşündüğü düopol karını 
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) parametresiyle belirtilecektir. Naif rakip firma analizleri için varsayımlar şu 
şekildedir: 

𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃)  > 𝜋𝜋𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃) ,  𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃) > 𝜋𝜋𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) 
𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

 > 0, 𝜕𝜕𝜋𝜋𝐼𝐼
𝐷𝐷(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

> 0 , 𝜕𝜕𝜋𝜋𝐸𝐸
𝐷𝐷(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

 > 0, 𝜕𝜕𝜋𝜋�𝐸𝐸
𝐷𝐷(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

 > 0 

𝐸𝐸𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) > 𝐶𝐶,𝐸𝐸𝜋𝜋𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) > 𝐶𝐶,𝜋𝜋𝑀𝑀�𝜃𝜃� > 𝐶𝐶 >  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�, 𝐶𝐶 > 𝜋𝜋𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃� 

𝜃𝜃′ ≤ 𝜃𝜃�∗𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 � 𝜋𝜋𝑀𝑀
𝜃𝜃′  

𝜃𝜃
(𝜃𝜃)𝑑𝑑

𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃′)

 ≥  𝜋𝜋𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃′) 𝑣𝑣𝑣𝑣  𝜃𝜃′ > 𝜃𝜃�∗ 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖 � 𝜋𝜋𝑀𝑀
𝜃𝜃′  

𝜃𝜃
(𝜃𝜃)𝑑𝑑

𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃′)

 

<   𝜋𝜋𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃′) 

Buna göre, öyle bir 𝜃𝜃�1 > 𝜃𝜃 vardır ki  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�1 � =  𝐶𝐶. 

Teorem 3:  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� >  𝐶𝐶 olsun ya da olmasın, hisse değerini maksimize etme teşviki 
altında rakip firmanın piyasaya giriş olasılığı hiçbir zaman kârı maksimize etme teşviki 
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altında rakip firmanın piyasaya giriş olasılığından daha az değildir ve hatta eğer  
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶 ise daha bile fazladır. 

Eğer  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶 ise yöneticinin duyuru yapmadığı durumlarda rakip girmemeyi 
tercih edecek ve böylece 𝑡𝑡 = 3 zamanında firma monopol kârını elde edecektir. Eğer 
yöneticiye kârı maksimize etme teşviki verilirse tabii ki bu yönetici için en iyi sonuçtur. 
Bu yüzden,  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶 ise yönetici hiçbir zaman duyuru yapmaz ve rakip firma da 
asla kategoriye girmez. Fakat, eğer yöneticiye hisse değerini maksimize etme teşviki 
verilirse ne yönetici hep sessiz olur ne de yönetici sadece 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1  olduğunda duyuru 

yapar. ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃′)
 <  𝜋𝜋𝐼𝐼𝐷𝐷�𝜃𝜃� olduğu için yönetici ‘hep sessizlik’ dengesinden 

sapar ve kategorinin gelecekteki değeri 𝜃𝜃, 𝜃𝜃’a yakın olduğu zaman bunu duyurur. 

Ayrıca, ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃�1 

(𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
1− 𝐹𝐹�𝜃𝜃�1 �

 >  𝜋𝜋𝑀𝑀�𝜃𝜃�1 � olduğu için yönetici ‘sadece 𝜃𝜃 <

 𝜃𝜃�1 olduğunda duyuru yap’ dengesinden de sapar ve 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1 olmasına rağmen sessiz 
kalır. Böylece, eğer  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶 ise ve yöneticiye hisse değerini maksimize etme 
teşviki verilirse dengede rakip firma piyasaya girmeyi tercih eder. Eğer  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� > 𝐶𝐶 ve 
yöneticiye kârı maksimize etme teşviki verilirse dengede yönetici sadece  𝜃𝜃 <
 𝜃𝜃�1 olduğunda duyur yapar. Sonuç olarak, rakip firma sadece 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�1  olduğunda 
girmeyi tercih eder. Eğer yöneticiye hisse değerini maksimize etme teşviki verilirse 
dengede rakip firmanın sadece 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�2 olduğunda girmesi ve  𝜃𝜃�2 > 𝜃𝜃�1 olması söz 
konusu değildir. Bu da demektir ki teorem 3’e göre eğer rakip naifse, firma yöneticisine 
hisse değerini maksimize etme teşviki vermemelidir. 

3.4. Naif Yönetici 
Yöneticinin naif olduğu durum modellenirken, BH modeline göre, yöneticinin ‘2. 

aşamada’ olduğu varsayılacaktır. ‘2. aşamada değerlendirme yapan’ yönetici, 
yatırımcıların kendisi kadar stratejik (‘2. aşamada değerlendirme yapan’) ama 
kategoriye girmeyi düşünen rakip firmanın da ‘1. aşamada değerlendirme yapan’ 
olduğuna inanmaktadır. Eğer yönetici ‘1. aşamada değerlendirme yapan’ olarak 
modellenseydi rakip firmanın ‘2. aşamada değerlendirme yapan’ olduğunu düşünecekti. 
Bu durumda yönetici duyuru yapma ya da yapmama kararının hiçbir etkisi 
olmayacağına inanacaktı, ki bu da hangi teşvikin verilmesi sorusunu 
anlamsızlaştıracaktı. Aynı sebepten ötürü, modelde yöneticinin, yatırımcıları ve rakibi 
‘0. aşamada değerlendirme yapanlar’ olarak düşünmesine de izin vermedik. 

Bu modelde yönetici, yatırımcıların diğer herkesin hareketini ve inançlarını doğru 
bir şekilde varsayabildiğine inanmaktadır. Ama rakibin bunu yapamadığını 
düşünmektedir. Yönetici, rakibin kendisini ‘0. aşamada değerlendirme yapan’ olarak 
düşündüğünü ve tamamen tesadüfi olarak duyuru yapıp yapmama kararı verdiğini 
sanmaktadır. Bu yüzden yönetici sanmaktadır ki, eğer duyuru yapmazsa rakip 𝜃𝜃′nın 𝜃𝜃�’e 
eşit olduğunu düşünmektedir. 𝜃𝜃�, �𝜃𝜃,    𝜃𝜃 � arasında herhangi bir değer olabilir (aynı naif 
rakip analizlerinde olduğu gibi).  

Doğal olarak yönetici yatırımcıların da kendisiyle aynı görüşte olduğuna 
inanmaktadır. Analizlerde 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) parametresi yöneticinin ‘1. aşamada değerlendirme 
yapan’ olduğunu sandığı rakibin 𝑡𝑡 =3 zamanında alacağını düşündüğü kârı temsil 
etmektedir (bu, naif rakip analizlerde naif rakibin 𝑡𝑡 = 3 zamanında almayı umduğu kâr 
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parametresiyle aynıdır).  𝜋𝜋�𝑀𝑀(𝜃𝜃) ve  𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃) parametreleri ise yöneticinin kendi 
firmasının 𝑡𝑡 = 3 zamanında monopol ve düopol durumlarında alacağını düşündüğü 
kârları temsil etmektedir. Naif yönetici analizleri için varsayım şu şekildedir: 

 

 𝜋𝜋�𝑀𝑀(𝜃𝜃) > 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃),  𝜋𝜋�𝑀𝑀(𝜃𝜃) > 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) 
𝜕𝜕 𝜋𝜋�𝑀𝑀(𝜃𝜃)

𝜕𝜕𝜃𝜃
 > 0, 𝜕𝜕𝜋𝜋�𝐼𝐼

𝐷𝐷(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

> 0 , 𝜕𝜕𝜋𝜋�𝐸𝐸
𝐷𝐷(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

 > 0, 

𝐸𝐸𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) > 𝐶𝐶,  𝜋𝜋�𝑀𝑀�𝜃𝜃� > 𝐶𝐶 >  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃� 

𝜃𝜃′ ≤ 𝜃𝜃�∗için �  𝜋𝜋�𝑀𝑀
𝜃𝜃′  

𝜃𝜃
(𝜃𝜃)𝑑𝑑

𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃′)

≥  𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃′) 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜃𝜃′ > 𝜃𝜃�∗için �  𝜋𝜋�𝑀𝑀
𝜃𝜃′  

𝜃𝜃
(𝜃𝜃)𝑑𝑑

𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃′)

 

<   𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃′) 

Böylece, naif rakip analizlerinde olduğu gibi, 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�1� =  𝐶𝐶. Analizleri 
sadeleştirmek için kategoriye gelecekte olan talebin gerçek değeri (𝜃𝜃) ortaya çıkıp 
herkes tarafından öğrenildikten sonra 𝑡𝑡 = 3 zamanında fiyat kararının yönetici 
tarafından değil firma tarafından verildiği varsayılacaktır. Firma yönetici gibi naif değil, 
tam tersi stratejik olduğu için fiyat kararını da stratejik olarak verecektir. 

Teorem 4:  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� > 𝐶𝐶 olsun ya da olmasın, kârı maksimize etme teşviki altında rakip 
firmanın piyasaya giriş olasılığı, hiçbir zaman hisse değerini maksimize etme teşviki 
altında rakip firmanın piyasaya giriş olasılığından daha az değildir ve hatta eğer 
 

• 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶, ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

>   𝜋𝜋�𝑀𝑀�𝜃𝜃�1� 𝑣𝑣𝑣𝑣 ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

 <   𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) 
ya da  

• 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� >  𝐶𝐶  ve 𝜃𝜃�1 < 𝜃𝜃1 ise daha bile fazladır. 

Eğer  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� < 𝐶𝐶  ise kârı maksimize etme teşviki verildiğinde dengede yönetici 
hiçbir zaman duyuru yapmaz çünkü rakibin girmeyeceğini düşünür. Ama, rakip aslında 
stratejik olduğu ve 𝐸𝐸𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) > 𝐶𝐶 olduğu için kategoriye girmeyi tercih eder. Bu da 
demektir ki, rakip ∀𝜃𝜃 değeri için kategoriye girecektir. Yöneticiye hisse değerini 
maksimize etme teşviki verildiğinde ise dengede hiçbir zaman tamamen sessiz kalmaz. 
Çünkü yüksek 𝜃𝜃 değerleri için yönetici ‘hep sessizlik’ dengesinden sapar ve kategorinin 
gelecekteki değeri 𝜃𝜃’yı duyurursa rakip firma girmeye karar vereceğini bilir ve sanır ki 
yatırımcılar firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki kârının 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃) olacağını umacaktır. Dengede 

yönetici sanmaktadır ki, yatırımcılar firmanın kârının ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜃𝜃)’na eşit olacağını 

ummaktadırlar. Yüksek 𝜃𝜃 değerleri için 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃) > ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜃𝜃) olduğundan 

yönetici dengeden sapar. Bu da demektir ki, yöneticiye hisse değerini maksimize etme 
teşviki verildiğinde dengede yönetici ya her zaman 𝜃𝜃’nın değerini duyurur ya da sadece 
𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�∗ olduğunda duyurur. Doğal olarak ilk dengede rakip sadece 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 girer. İkinci 
denge ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

>  𝜋𝜋�𝑀𝑀�𝜃𝜃�1� ise ortaya çıkar ve bu dengede eğer 

   ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

 <   𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) ise yönetici hiç duyuru yapmadığında rakip girmemeyi 
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tercih eder. Bu da demektir ki, bu dengede eğer   ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

 <  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) ise rakip 

sadece 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�∗ olduğunda girer. Sonuç olarak, hisse değerini maksimize etme teşviki 
altında dengede rakip firma piyasaya 𝜃𝜃 <  𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜃𝜃1,𝜃𝜃�∗� olduğunda asla girmeyi tercih 
etmez. 

Eğer  𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃�) > 𝐶𝐶 ise yönetici sanır ki, eğer sessiz kalırsa rakip girmemeyi tercih 
edecektir. Bu yüzden yöneticiye kârı maksimize etme teşviki verildiğinde yönetici 𝜃𝜃 <
 𝜃𝜃�1  ise duyuru yapar yoksa sessiz kalır. Sonuç olarak, eğer 𝜃𝜃�1 <  𝜃𝜃1 ise rakip firma 𝜃𝜃 >
 𝜃𝜃�1 olduğunda girer, yoksa girmez. Halbuki  hisse değerini maksimize etme teşviki 
altında tek çıkabilecek denge yöneticinin her zaman duyuru yaptığı dengedir. Doğal 
olarak bu dengede rakip 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1  ise kategoriye girer. Bu da demektir ki, eğer 𝜃𝜃�1 < 𝜃𝜃1 
ise yöneticiye hisse değerini maksimize etme teşviki verildiğinde dengede rakip  

𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1  olduğunda girer ve yöneticiye kârı maksimize etme teşviki verildiğinde 
dengede rakip 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�1  olduğunda girer. 

Rakibin naif olduğu ve sonra da yöneticinin naif olduğu durumlarda optimal 
yönetici teşvik metodu belirlendikten sonra hem yönetici hem de rakip naif olursa firma 
hangi teşvik metodunu kullanmalı sorusuna cevap aranacaktır. Teorem 3 ve 4’ten 
bilindiği üzere ‘optimal yönetici teşvik metodu’ rakibin mi yoksa yöneticinin mi naif 
olmasına göre farklılık gösterir. Bu sebepten dolayı, hangi teşvik metodunun hem 
yönetici hem de rakip naif olursa baskın olduğu araştırılacaktır. 

Teorem 5: Eğer hem yönetici hem de rakip naif olursa, 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃�) > 𝐶𝐶 olsun ya da 
olmasın, hisse değerini maksimize etme teşviki altında rakip firmanın piyasaya giriş 
olasılığı hiçbir zaman kârı maksimize etme teşviki altında rakip firmanın piyasaya giriş 
olasılığından daha az değildir ve hatta eğer 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃�) < 𝐶𝐶 ise daha bile fazladır. 

Teorem 5’e göre hem yönetici hem de rakip naif olursa firma kârı maksimize etme 
teşviki vermeyi tercih etmelidir. Bunun sebebi de Teorem 4’ten bildiğimiz üzere, 
yönetici naif ve 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃�) < 𝐶𝐶 ise kârı maksimize etme teşviki altında yönetici hiçbir 
zaman duyuru yapmaz. Bu durumda naif rakip de piyasaya girmemeyi tercih eder. 
Fakat, hisse değerini maksimize etme teşviki altında yönetici her zaman sessiz kalmaz. 
Böylece bazı 𝜃𝜃 değerleri için rakip firma kategoriye girmeyi tercih eder. Ayrıca, teorem 
4’ten görüldüğü üzere, yönetici naif ve 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃�) > 𝐶𝐶 ise kârı maksimize etme teşviki 
altında yönetici 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1 olduğunda duyuru yapar. Aksi takdirde sessiz kalır. Bu 
durumda rakip sadece 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�1 ise girer. Hisse değerini maksimize etme teşviki altında 
tek olası denge yöneticinin her zaman duyuru yapmasıdır ve bu dengede rakip 𝜃𝜃 >
 𝜃𝜃�1  ise girer. 

Teorem 5 göstermektedir ki optimal yönetici teşviki rakibin stratejik olup 
olmamasına bağlıdır. Eğer rakip stratejik ise firma yöneticisine hisse değerini 
maksimize etme teşviki vermelidir. Eğer rakip naifse, firma yöneticisine kârı maksimize 
etme teşviki vermelidir. 

4. Sonuç ve Tartışma 
ABD ve Avrupa ülkelerinde özellikle üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların 

önemli bir parçası olan hisse teşvik ödüllerinin, yavaş yavaş ülkemizde de 
yaygınlaşmaya başladığı gözlemlenmektedir. Ancak, bazı araştırmacılar ise hisse teşvik 



 
 

Y. Chen – K. Döğerlioğlu Demir – Ö. Turut – E. Akpınar 10/4 (2018) 1-24 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

12 

ödüllerinin  yöneticileri kendi menfaatleri doğrultusunda karar vermeye 
yönlendireceğini ve bu durumun şirketin zararına neden olabileceğini iddia 
etmektedirler (Bebchuk ve Fried, 2003). Literatürde gösterilmiştir ki, yöneticiler 
stratejik düşünülebilme yetenekleri açısından farklılık göstermektedirler (Camerer, 
2003; Ho vd., 2006)  ve bu yüzden rakip firmaların düşünce ve hareketlerini standart 
oyun teorisinin öngördüğü şekilde doğru olarak tahmin edemeyebilirler. Yöneticiler 
yetenekleri doğrultusunda stratejik düşünürken, heterojen yapının ve hisse teşvik 
ödüllerinin yaygın bir şekilde kullanıldığını göz önüne alarak, bu makalede hangi 
koşullar altında şirketlerin hisse teşvik ödüllerini kullanmalarının doğru olacağı 
araştırılmıştır. Bu yüzden, şirketin kendi yöneticisinin hareketlerini doğrudan kontrol 
edemediği durumlarda, yöneticiye sağlanacak finansal teşvikle yöneticinin rakiplerinin 
piyasaya girmesini caydıracak pazarlama stratejileri geliştirmesi konusunu seçilmiştir. 

Araştırmalar “Bilişsel Hiyerarşi” modelini baz alarak geliştirilen matematiksel 
modelle yapılmıştır (Camerer vd., 2004, s. 862; Goldfarb ve Yang, 2009, s. 612; 
Goldfarb ve Xiao, 2011, s. 3130). Analizler göstermiştir ki yöneticinin ve rakip 
firmanın tamamen stratejik olduğu durumda, firmanın yöneticisine hisse teşvik ödülleri 
vermesi daha kârlı olacaktır. Ancak rakibin tamamen stratejik olmadığı durumlarda ise 
firma kendi yöneticisine kâr bazlı prim vermelidir. Bu farklı sonucun çıkmasının sebebi 
yöneticinin ürün kategorisine gelecekte olacak talebi paylaşmadığı durumlarda naif 
(stratejik olmayan) rakip firmanın kategorinin geleceği hakkındaki inançlarının stratejik 
davranan yatırımcılardan daha farklı olacağıdır. Ayrıca, analizler göstermektedir ki, 
yönetici tamamen stratejik değilse, diğer bir deyişle naifse, firma yöneticiye hisse teşvik 
ödülü vermelidir, ama hem rakip firma hem de yönetici naifse kâr bazlı prim vermelidir. 

Bu araştırmanın sonucunda firmalara dört temel tavsiyede bulunulur.  İlk olarak, 
yöneticinin ve rakip firmanın tamamen stratejik olduğu durumlarda 
firmanın yöneticisine hisse teşvik ödülleri verilmelidir çünkü bilgi paylaşımı sonucunda 
rakip piyasaya girmekte zorlanır. İkincisi, eğer rakip naifse, firma, yöneticisine kâr bazlı 
prim vermelidir. Üçüncüsü, eğer yönetici naifse, firma yöneticiye hisse teşvik ödülü 
vermelidir. Son olarak, hem rakip firma hem de yönetici naifse kâr bazlı prim vermesi 
tavsiye edilir. 

İspatlar  
Teorem 1’in ispatı: 
Eğer yönetici dengeden sapar ve 𝜃𝜃 ≤  𝜃𝜃1 olduğunda sessiz kalırsa rakip 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 

olduğunu düşünür ve ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃
𝜃𝜃1

(𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
1− 𝐹𝐹(𝜃𝜃1)

 >  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) olduğu için de piyasaya girmeye 
karar verir. Bu sebepten yönetici 𝜃𝜃 ≤  𝜃𝜃1 olduğunda dengeden sapmaz. Ancak, eğer 
yönetici dengeden sapar ve 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 olduğunda duyuru yaparsa rakip girmeye karar 
verir. Bundan dolayı 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 olduğunda yönetici duyuru yapıp yapmamak konusunda 
kararsız kalır. Bu durumda varsayımımız gereği sessiz kalmayı tercih eder ve 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 
olduğunda dengeden sapıp duyuru yapmaz. 
 
Bundan sonra teorem 1’deki dengenin tek denge olduğu ispatlanacaktır.. 
Diğer mümkün olabilecek dengeler şunlardır: 1. hep duyuru yap, 2. sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 
olduğunda duyuru yap (𝜃𝜃2 > 𝜃𝜃1), 3. sadece  𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 olduğunda duyuru yap 𝜃𝜃2 < 𝜃𝜃1).  
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Öncelikle hiçbir dengede yönetici 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1  olduğunda sessiz kalmayacaktır. Böylece, 
açıktır ki denge 3 var olamaz. 
 
Denge 1: Yönetici 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1  olduğunda sessiz kalmayacağı için Intuitive Criterion (IC) 
(Fudenberg ve Tirole, 1991, 8. kısım) gereği yönetici dengede sapar da sessiz kalırsa 
denge dışı inançlar 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 (𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1  | 𝑂𝑂𝑣𝑣𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑠𝑠𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂) =  0  olmalı.Dengeden böyle bir 
sapmadan sonra rakip 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 olduğunu bilir ve girmeye karar verir. Yöneticinin 
kararsız kaldığı durumlarda sessiz kalmayı tercih edeceği varsayıldığı  için bu denge 
ortaya çıkamamaktadır.. 
 
Denge 2: Yönetici 𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2  olduğunu duyurduğunda rakip girmeyi tercih ettiği için 
aslında yönetici 𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2  durumunda kararsızdır. Ancak bu durumda varsayım 
gereği sessiz kalacaktır.▄ 
 
Teorem 2’nin ispatı: 
𝜃𝜃 > 𝜃𝜃∗ olduğu durumda yönetici dengeden sapar ve sessiz kalırsa rakip 𝜃𝜃 ≤ 𝜃𝜃∗ 
olduğunu düşünür ve ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≤  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) olduğu için girmek istemez. Sonuç 

olarak yatırımcılar 𝑡𝑡 = 3 zamanında firmanın ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

  kadar kâr edeceğini 
ummaktadır.. Fakat, 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃∗ olduğu durumda yönetici dengeden sapmazsa rakip 
girmeye karar verir ve yatırımcılar 𝑡𝑡 = 3 zamanında firmanın 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) kadar kâr 
edeceğini ummaktadır..  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃)  >  ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 yönetici dengeden sapmak 
istememektedir..  

𝜃𝜃 ≤ 𝜃𝜃∗olduğunda ise dengede ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≤  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) olduğu için rakip girmek 

istemez. Böylece yatırımcılar firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki kârının ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 
olacağını beklemektedirler.. Ama eğer yönetici dengeden sapar ve duyuru yaparsa rakip 
firma 𝜃𝜃∗ > 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1 durumunda girer ve 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1  durumunda girmez. 𝜃𝜃′ <  𝜃𝜃∗ değerleri 
için ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃′  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃′)

>  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃′) olduğundan 𝜃𝜃∗ > 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1  ise yönetici dengeden 

sapmak istememektedir.. Ayrıca ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≥  𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃1)  >  𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃) ∀𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1  

olduğu için yönetici 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1 durumunda da dengeden sapmak istememektedir.. 
 
Devamında bu dengenin tek denge olduğunu ispatlayacağız.  
Diğer olası dengeler şu şekildedir: 1. sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃∗ olduğunda duyuru yap, 2. hiç 
duyuru yapma, 3. hep duyuru yap, 4. Sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃2 > 𝜃𝜃∗) olduğunda sessiz kal, 5. 
sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃2 < 𝜃𝜃∗)  olduğunda sessiz kal, 6. sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃2 > 𝜃𝜃∗) 
olduğunda duyuru yap, 7. sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃2 < 𝜃𝜃∗) olduğunda duyuru yap, 8. 
sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃2 < 𝜃𝜃1) olduğunda sessiz kal, 9. sadece  𝜃𝜃 > 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃2 < 𝜃𝜃1) olduğunda 
sessiz kal.  
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1, 6, 7, and 9 nolu dengelerde açıktır ki yönetici 𝜃𝜃’ya yakın yüksek 𝜃𝜃 değerlerinde 

dengeden sapmak ve duyuru yapmak ister. Bu olur çünkü ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃
𝜃𝜃′ (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

1−𝐹𝐹(𝜃𝜃′)
 <

  𝜋𝜋𝐷𝐷�𝜃𝜃� her 𝜃𝜃′ < 𝜃𝜃.  

Denge 2: ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝐹𝐹(𝜃𝜃) <  𝜋𝜋𝐷𝐷�𝜃𝜃� olduğu için yönetici 𝜃𝜃’ya yakın yüksek 𝜃𝜃 

değerlerinde dengeden sapmak ve duyuru yapmak iste. 

Denge 4: ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
<  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃2) olduğu için yönetici 𝜃𝜃∗ < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 değerlerinde 

dengeden sapmak ve duyuru yapmak ister. 

Denge 5: ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
> 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃2) eğer 𝜃𝜃2 < 𝜃𝜃∗. Bu da demektir ki yönetici 𝜃𝜃2’ye 

yakın 𝜃𝜃 değerleri için dengeden sapmak ve sessiz olmak ister. 

Denge 8: ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
<  𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃2) olduğu için yönetici 𝜃𝜃2’ye yakın 𝜃𝜃 değerleri için 

dengeden sapmak ve duyuru yapmak ister. 
 
Hep duyuru yap dengesi (Denge 3): Aşağıda gösterileceği  üzere her türlü denge dışı 
inanç için yönetici dengeden sapmak ve sessiz kalmak isteyecektir. 
 
Yönetici dengeden sapar ve sessiz kalırsa olası denge dışı inançlar şu şekildedir: 
𝜃𝜃 = 𝜃𝜃 : Bu durumda rakip girmek istemez. 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃 ) >  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1)   olduğu için 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃1’e 𝜀𝜀 
yakınlığında yönetici dengeden sapar. 
𝜃𝜃 = 𝜃𝜃 : Bu durumda rakip girmek ister. 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) < 𝜋𝜋𝐷𝐷�𝜃𝜃� eğer  𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃.  O halde 
yönetici  𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃 değerleri için dengeden sapar. 

𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1: Bu durumda rakip girmek istemez. ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃1
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃1)
>  𝜋𝜋𝑀𝑀�𝜃𝜃� olduğu için 

𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici dengeden sapar. 

𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1 : Bu durumda rakip girmek ister. ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃
𝜃𝜃1

(𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
(1− 𝐹𝐹(𝜃𝜃1))

>  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) olduğu için 
𝜃𝜃’nın θ1’e ε yakınlığında yönetici dengeden sapar. 

𝜃𝜃 < 𝜃𝜃∗: ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

<  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) olduğu için rakip girmek istemez. Bu durumda 

∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

>  𝜋𝜋𝑀𝑀�𝜃𝜃� olduğu için 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici dengeden 
sapar. 

𝜃𝜃 > 𝜃𝜃∗: Bu durumda rakip girmek ister. ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃
𝜃𝜃∗ (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

1− 𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)
>  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃∗) olduğu için 

𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃∗değerleri için yönetici dengeden sapar. 

𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃2 < 𝜃𝜃∗): ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
<  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) olduğu için rakip girmek istemez. 

Bu durumda ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
>  𝜋𝜋𝑀𝑀�𝜃𝜃� olduğu için 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici 

dengeden sapar. 

𝜃𝜃 > 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃2 < 𝜃𝜃∗) : Bu durumda rakip girmek ister. ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃
𝜃𝜃2

(𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
1−𝐹𝐹(𝜃𝜃2)

>  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃2) 
olduğu için (𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2) değerleri için yönetici dengeden sapar. 
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𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃2 > 𝜃𝜃∗): Eğer ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
>  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) ise rakip girmek ister. Bu 

durumda 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃1’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici dengeden sapar. Eğer ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
<

 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) ise rakip girmek istemez. Bu durumda ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
>  𝜋𝜋𝑀𝑀�𝜃𝜃� olduğu için 

𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici dengeden sapar. 

𝜃𝜃 > 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃2 > 𝜃𝜃∗): Bu durumda rakip girmek ister. ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃
𝜃𝜃2

(𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
1−𝐹𝐹(𝜃𝜃2)

>  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃2) 
olduğu için yönetici 𝜃𝜃1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 değerleri için dengeden sapar. 

𝜃𝜃 < 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃1 > 𝜃𝜃2): Bu durumda rakip girmek istemez. ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃2
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹(𝜃𝜃2)
>  𝜋𝜋𝑀𝑀�𝜃𝜃� 

olduğu için 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici dengeden sapar. 

𝜃𝜃 > 𝜃𝜃2 (𝜃𝜃1 > 𝜃𝜃2) : Bu durumda rakip girmek ister. ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃
𝜃𝜃2

(𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
1−𝐹𝐹(𝜃𝜃2)

>  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) 
olduğu için 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃1’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici dengeden sapar. 
 
Yalın olmayan denge: Karışık strateji dengesinde bazı 𝜃𝜃 değerleri için yönetici duyuru 
yapmakla yapmamak arasında kararsız kalacaktır. Eğer duyuru yapmadığı durumda 
rakip girmeye karar verirse yönetici 𝜃𝜃 = 𝜃𝜃 için duyuru yapmayı tercih eder. Böylece 
yatırımcı 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃 olduğunu düşünür. Ama, bu durumda 𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici 
duyuru yapmayı tercih eder. Bu mantık çerçevesinde  yatırımcılar için sessizlik 
durumunda 𝜃𝜃’nın alabileceği en yüksek değer 𝜃𝜃1’den daha yüksek olamaz. Böylece, 
yalın olmayan dengede sessizlik durumunda rakip girmeyi tercih etmez. Ayrıca, 
yöneticinin sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1 değerleri için duyuru yapmakla yapmamak arasında kararsız 
kaldığı karışık strateji dengesi çıkamaz. Bu da demektir ki karışık strateji dengesinde 
𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1 olduğunda yönetici her zaman duyuru yapmaz. ▄ 
 
Teorem 3’ün ispatı: 
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶 durumu: Dengede yönetici sessiz kalırsa rakip girmeyi tercih etmez. Eğer 
yöneticiye karı maksimize etme teşviki verildiyse yönetici 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�1 olduğunda sessiz 
kalır. 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1  değeri için 𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) <  𝐶𝐶 olduğundan yönetici duyuru yapmakla sessiz 
kalmak arasında kararsızdır. Bu da demektir ki, dengede yönetici hep sessizdir ve rakip 
kategoriye girmemektedir.. Ama eğer yöneticiye hisse değerini maksimize etme teşviki 
verilirse yöneticinin hep sessiz olduğu ya da sadece 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1  olduğunda duyuru yaptığı 
denge çıkmaz. Eğer yöneticinin denge stratejisi hep sessizlik olsaydı 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki 

umduğu kâr ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜃𝜃) olurdu. Ancak, ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜃𝜃)  <  𝜋𝜋𝐼𝐼𝐷𝐷�𝜃𝜃� olduğu için 

𝜃𝜃’nın 𝜃𝜃’e 𝜀𝜀 yakınlığında yönetici dengeden sapar. Eğer yönetici dengede stratejisi 
sadece 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1  olduğunda duyuru yapmak olsaydı, sessiz kaldığı zaman yatırımcılar 

firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki kârının ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃�1  

(𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
1−𝐹𝐹�𝜃𝜃�1 �

  kadar olacağını umacaklardı. 

∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃�1  

(𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
1−𝐹𝐹�𝜃𝜃�1 �

 >  ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃�1 
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹�𝜃𝜃�1 �
 olduğu için yönetici 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1  değerlerinde 

dengeden sapardı. Böylece, eğer yöneticiye hisse değerini maksimize etme teşviki 
verilirse rakibin girişinin tamamen engellendiği bir denge çıkamaz. 
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𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� > 𝐶𝐶 durumu: Dengede yöneticinin sessiz kaldığı durumlarda rakip mutlaka 
girmeye karar verir. Eğer yöneticiye karı maksimize etme teşviki verilirse yönetici 
rakibin girişini engellemek için  𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1 olduğunda duyuru yapar. 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�1  olduğunda 
ise yönetici duyuru yapmakla sessiz kalmak arasında kararsız kalır. Eğer yöneticiye 
hisse değerini maksimize etme teşviki verilirse rakibin sadece   
𝜃𝜃 > 𝜃𝜃2 �𝜃𝜃2 > 𝜃𝜃�1 � değerinde giriş yaptığı denge çıkamaz. Bu nedendir ki, herhangi bir 
dengede rakip 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�1 olduğunda yönetici ister sessiz kalsın ister duyuru yapsın mutlaka 
girmeyi tercih eder. ▄ 
 
Teorem 4’ün ispatı: 
Karı maksimize etme teşviki : 
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶 durumu: Yönetici eğer sessiz kalırsa rakibin girmeyeceğini sanır. Böylece, 
yönetici dengede hep sessizdir. 𝐸𝐸𝜋𝜋𝐸𝐸𝐷𝐷(𝜃𝜃) >  𝐶𝐶 olduğu için dengede rakip mutlaka 
girmeyi tercih eder. 
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� > 𝐶𝐶 durumu: Yönetici eğer sessiz kalırsa rakibin gireceğini sanır. Böylece, 
yönetici dengede sadece 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1  olduğunda duyuru yapar. Bu durumda, eğer 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�1  
ise dengede rakip 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1 değerleri için girmeye karar verir. Yoksa dengede rakip 𝜃𝜃 >
 𝜃𝜃�1  olduğunda girer. 
Hisse değerini maksimize etme teşviki: 
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶 durumu:  
Yönetici her zaman sessiz: Bu dengede yönetici yatırımcıların firmanın 𝑡𝑡 = 3 

zamanındaki kârının ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜃𝜃) olacağını umduklarını düşünür. 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷�𝜃𝜃� >

∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜃𝜃) olduğu için yönetici  𝜃𝜃 = 𝜃𝜃 − 𝜀𝜀 değeri için dengeden sapar ve duyuru 

yapar. Yönetici sadece 𝜃𝜃 < �̇�𝜃( �̇�𝜃 >  𝜃𝜃�∗) olduğunda sessizdir: Bu dengede yönetici 
sessiz olduğunda yatırımcıların firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki kârının∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀�̇�𝜃

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹��̇�𝜃�

 

olacağını umduklarını sanır. Eğer �̇�𝜃 >  𝜃𝜃�1 ise yönetici 𝜃𝜃 = �̇�𝜃 − 𝜀𝜀 değeri için dengeden 
sapar ve duyuru yapar. Yönetici sanır ki yatırımcılar firmanın kârının 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 � 

olacağını umacaklardır. 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 � >  ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀�̇�𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹��̇�𝜃�
  olduğu için böyle bir sapma 

kârlıdır. Eğer �̇�𝜃 <  𝜃𝜃�1  yönetici 𝜃𝜃 = �̇�𝜃 − 𝜀𝜀 değeri için dengeden sapar ve duyuru yapar. 
Yönetici sanır ki yatırımcılar firmanın kârının 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝑀𝑀��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 � olacağını umacaklardır. 

𝜋𝜋�𝐼𝐼𝑀𝑀��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 � >  ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀�̇�𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹��̇�𝜃�
 olduğu için böyle bir sapma kârlıdır. 

Yönetici sadece 𝜃𝜃 < �̇�𝜃( �̇�𝜃 <  𝜃𝜃�∗) olduğunda sessizdir: Bu dengede yönetici sessiz 
olduğunda yatırımcıların firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanında kârının ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀�̇�𝜃

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹��̇�𝜃�

 olacağını 

umduklarını sanır.  

Eğer �̇�𝜃 >  𝜃𝜃�1  ise 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷��̇�𝜃 + 𝜀𝜀 � <  ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀�̇�𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹��̇�𝜃�
 olduğu için yönetici 𝜃𝜃 = �̇�𝜃 + 𝜀𝜀 

değerinde dengeden sapar ve sessiz kalır. Eğer �̇�𝜃 <  𝜃𝜃�1  ise yönetici 𝜃𝜃 = �̇�𝜃 − 𝜀𝜀 
değerinde dengeden sapar ve duyuru yapar. Yönetici düşünür ki yatırımcılar firmanın 
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kârının 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝑀𝑀��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 �olacağını ummaktadırlar. 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝑀𝑀��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 � >  ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀�̇�𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹��̇�𝜃�
 

olduğundan dengeden sapmak yönetici için avantajlıdır. 
Yönetici sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃� olduğunda sessizdir: Bu dengede yönetici sessiz olduğunda 
yatırımcıların firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanında kârının ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

 olacağını 

umduklarını sanır. 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷��̇�𝜃 � > ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀�̇�𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹��̇�𝜃�
  olduğundan eğer �̇�𝜃 > 𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚�𝜃𝜃�∗,𝜃𝜃�1 �  ise 

yönetici 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�∗ değerleri için dengeden sapmaz. Eğer yönetici 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃�1  değerleri için 
dengeden sapar ve duyuru yaparsa sanır ki yatırımcılar firmanın kârının  𝜋𝜋�𝑀𝑀(𝜃𝜃) 
olduğunu umacaklardır. Böylece, eğer  𝜋𝜋�𝑀𝑀�𝜃𝜃�1 �  <  ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

 ise yönetici 

dengeden sapmaz. Eğer yönetici 𝜃𝜃�1 < 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃�∗ değerleri için dengeden saparsa ve 
duyuru yaparsa sanır ki yatırımcılar firmanın kârının 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃) umacaklardır. Fakat, 𝜃𝜃�1 <
𝜃𝜃 < 𝜃𝜃�∗ değerleri için ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

 =  𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷�𝜃𝜃�∗� > 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃) olduğundan yönetici 

dengeden sapmaz. Böylece bu denge eğer  𝜋𝜋�𝑀𝑀�𝜃𝜃�1 � < ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

 ise çıkar. Bu 
dengede eğer 

∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

< 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) =  𝐶𝐶  ise rakip firma sadece 𝜃𝜃 >  𝜃𝜃�∗ olduğunda girer. 

Yoksa rakip firma her zaman girmeyi tercih eder. 
 
Yönetici hep duyuru yapar: Bu dengede rakip firma 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1 olduğunda girer. Bu da 
ispatlar ki eğer 

 𝜋𝜋�𝑀𝑀�𝜃𝜃�1 � < ∫  𝜋𝜋�𝑀𝑀𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

  ve ∫ 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷(𝜃𝜃)𝜃𝜃�∗

𝜃𝜃 𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹�𝜃𝜃�∗�

< 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) = 𝐶𝐶 ise rakip firma  

𝜃𝜃 < 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖�𝜃𝜃�∗,𝜃𝜃1� değerleri için piyasaya girmez. 
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� >  𝐶𝐶 durumu: Yönetici her zaman sessizdir: Bu dengede yönetici düşünür ki 

yatırımcılar firmanın 𝑡𝑡 = 3 zamanındaki kârının ∫ 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷
𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜃𝜃) olacağını 

ummaktadır. 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷�𝜃𝜃 � > ∫ 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷
𝜃𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝜃𝜃) olduğu için yönetici 𝜃𝜃 = 𝜃𝜃 − 𝜀𝜀 

değeri için dengeden sapar ve duyuru yapar. Yönetici sadece 𝜃𝜃 < �̇�𝜃 olduğunda duyuru 
yapmaktadır: Bu dengede yönetici sessiz kaldığında yatırımcıların firmanın kârının 

∫ 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷
𝜃𝜃
�̇�𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

1−𝐹𝐹��̇�𝜃�
 olacağını umduklarını düşünür. 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷�𝜃𝜃 � > ∫ 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷

𝜃𝜃
�̇�𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

1−𝐹𝐹��̇�𝜃�
 

olduğu için yönetici 𝜃𝜃 = 𝜃𝜃 − 𝜀𝜀 değeri için dengeden sapar ve duyuru yapar. 
Yönetici sadece 𝜃𝜃 < �̇�𝜃 olduğunda sessiz kalır: Bu dengede yönetici sessiz kaldığında 
sanır ki yatırımcılar firmanın karının ∫ 𝜋𝜋�𝐼𝐼𝐷𝐷

�̇�𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹��̇�𝜃�
 olacağını ummaktadır. Eğer �̇�𝜃 >

 𝜃𝜃�1  ise yönetici 𝜃𝜃 = �̇�𝜃 − 𝜀𝜀 değeri için dengeden sapar ve duyuru yapar çünkü bu 
durumda yatırımcıların firma kârının  𝜋𝜋� 𝐷𝐷��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 � olacağını umacaklarını sanır ve 

 𝜋𝜋� 𝐷𝐷��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 � > ∫  𝜋𝜋� 𝐷𝐷�̇�𝜃
𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)

𝐹𝐹��̇�𝜃�
. Eğer �̇�𝜃 <  𝜃𝜃�1  ise yönetici 𝜃𝜃 = �̇�𝜃 − 𝜀𝜀 değeri için 
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dengeden sapar ve duyuru yapar çünkü yönetici sanır ki yatırımcılar firmanın kârının 
 𝜋𝜋�𝑀𝑀��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 �olacağını umacaklardır ve  𝜋𝜋�𝑀𝑀��̇�𝜃 − 𝜀𝜀 � > ∫  𝜋𝜋� 𝐷𝐷�̇�𝜃

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹��̇�𝜃�

.  

Yönetici her zaman duyuru yapar: Bu dengede rakip firma 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1  ise girmeyi tercih 
eder. 
Bu da ispatlar ki dengede rakip sadece 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1 olduğunda girer. ▄ 
 
Teorem 5’in ispatı: 
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� <  𝐶𝐶 durumu: Teorem 3 ve 4’ün ispatlarından görüldüğü üzere kârı maksimize 
etme teşviki altında yönetici her zaman sessiz olacaktır ve dengede rakip girmeyecektir. 
Fakat, hisse değerini maksimize etme teşviki altında dengede yönetici ya hep duyuru 
yapar ya da sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃�∗ olduğunda duyuru yapar. Her iki durumda da rakip 𝜃𝜃 >
𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚�𝜃𝜃�∗,𝜃𝜃1� olduğunda girer. Bundan dolayı firma için karı maksimize etme teşviki 
daha avantajlıdır. 
𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐷𝐷�𝜃𝜃�� > 𝐶𝐶 durumu: Teorem 3 ve 4’ün ispatlarından görüldüğü üzere karı maksimize 
etme teşviki altında yönetici sadece 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃�1  olduğunda duyuru yapar. Bu durumda rakip 
firma sadece 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃�1  girmeye karar verir. Benzer olarak, hisse değerini maksimize etme 
teşviki altında dengede rakip firma sadece 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃�1  girmeye karar verir. Böyle bir 
dengede yönetici her zaman duyuru yapar. ▄ 
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Extensive Summary 

1. Introduction 
Managers’ compensation packages include various parts such as the base salary, 

the annual bonus, stock options, insurance, pension benefits, and severance pay. Stock 
options have accounted for an increasingly larger percentage of executive pay (Frydman 
and Saks, 2010). Firms give stock options to their managers to align the interests of 
managers with the interests of shareholders, to attract and retain highly motivated and 
entrepreneurial employees, and to induce managerial risk taking (Goergen and 
Renneboog, 2011). Bulan et. al, 2010 show how stock options can have positive effects 
on firm productivity. Yet, managers who has been granted stock options can undertake 
inefficient projects (Bolton et. al, 2003) and make suboptimal investment decisions 
(Valle et. al, 2009, Benmelech et. al, 2010) to maximize their gain from stock options in 
the short-term, which harm firms value in the long-term. It is well documented that 
managers vary in their ability of thinking strategically, and thus may not conjecture the 
actions and beliefs of competitors in the way assumed in the standard game theory 
(Camerer, 2003; Ho et al., 2006). Given this heterogenity in managers strategic thinking 
capability and the importance of managerial compensation, in this paper we investigate 
under which circumstances it is profıtable for a firm to compensate its manager by 
giving stock options when the manager or the competition is not fully strategic. 

2. Model Set Up 
For our analysis, we choose the context of entry deterrence, which is one of the 

most important competitive issues fırms face. To do so we develop a model in the spirit 
of Cognitive Hierarchy (CH) model proposed by Camerer et al. (2004). Specially, CH 
model assumes that in a game some players use zero-step of thinking-i.e., they ignore 
the competition and just randomize equally among all strategies. Some players are one-
step thinkers- i.e., they best respond believing that all the other players are zero-step 
thinkers. By iteration, some players are k-step thinkers and they best respond believing 
that all others are zero to (k-1) step thinkers (Camerer et al., 2004; Stahl and Haruvy, 
2008; Amaldoss and Jain, 2010; Hossain and Morgan, 2011; Goldfarb et al., 2012).  
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We start with a benchmark case in which all the players are fully strategic, 
followed by when either the entrant or the manager is naive. Finally, we provide 
conclusions and suggest managerial implications. Consider an incumbent firm selling in 
a product category in which the unit production cost is normalized to zero. The market 
demand is characterized by a parameter θ, which follows a distribution with cdf F(θ) 
over the support of [θ, θ�]. At t=0 Nature chooses the value of θ. At t=1, the manager of 
the incumbent firm learns the market demand and decides whether to announce it. At 
t=2, The entrant decides whether to enter or 

not and the stock market reacts. A t=3, the true value of the market demand 
becomes public.  

Firms set their prices and profits are realized. The objective of the incumbent firm 
at t=0 is to maximize its expected profit at t=3. The firm can give its manager some 
stock options at t=0 which can be cashed out at t=2. The objective of the manager is to 
maximize α ∗ (stock market price at t=2) + β ∗ (profit at t=3), where α and β can be 
decided by the firm.  

3. Analysis  

Let 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃) denote the monopoly profits a firm can earn at t=3 and 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) denote 
the duopoly profits each firm receives at t=3 if the entry happens at t=2. We assume that  

 
𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃)  >  𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃)     
 (1) 
𝜕𝜕𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

  > 0, 𝜕𝜕𝜋𝜋
𝐷𝐷(𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

   >   0 
E𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) >  𝐶𝐶, 𝜋𝜋𝑀𝑀 (𝜃𝜃) >  𝐶𝐶 > 𝜋𝜋𝐷𝐷�𝜃𝜃� 

The above assumptions imply that (1) the monopoly profits are higher than 
duopoly profits given the same 𝜃𝜃; (2) firms’ profits in all cases increase with 𝜃𝜃; (3) ex 
ante the entrant has incentive to enter; (4) it is always profitable to enter the market for a 
monopolist, and (5) there exists a 𝜃𝜃1, such that 𝜃𝜃1 > 𝜃𝜃 ve   𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1) = 𝐶𝐶. Hence the entry 
with 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1 will not be profitable but the entry with 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃1 will be. In addition, we 
assume that the function {𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃′)|𝜃𝜃′ < 𝜃𝜃)} =  ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃′)𝑑𝑑 𝐹𝐹�𝜃𝜃′�

𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝜃𝜃
𝜃𝜃  has a single crossing 

with 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃) ile 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃 <  𝜃𝜃  which means there a unique 𝜃𝜃∗  𝜖𝜖(𝜃𝜃,𝜃𝜃 )  such that  

 
                            ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 = 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃∗)                                                              (2) 
 

We consider two types of manager’s incentives: a) profit maximizing incentive 
and b) stock price maximizing incentive.  

3.1 Profit maximizing incentive (The case of 𝜶𝜶 = 0).  

Proposition 1: In equilibrium the manager discloses 𝜃𝜃 if   𝜃𝜃 ≤  𝜃𝜃1  and keeps 
silence if   𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1 and entry occurs if and only if  𝜃𝜃 >  𝜃𝜃1. When the incumbent firm 
provides only the profit maximizing incentive, the manager’s incentive is to make firm 
to earn as much profits as possible at t=3. The manager can achieve this by trying to 
deter entry. Since the entry is not profitable for 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃1 the manager would never be 
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silent when 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃1, but prefer to announce the value of 𝜃𝜃 so to deter entry-i.e., 
announcing is the dominant strategy when 𝜃𝜃 <  𝜃𝜃1.  

3.2 Stock price maximizing incentive (The case of 𝜷𝜷 = 0).  

Proposition 2: If ∫ 𝜋𝜋𝑀𝑀𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≥ 𝜋𝜋𝑀𝑀(𝜃𝜃1) and ∫ 𝜋𝜋𝐷𝐷𝜃𝜃∗  

𝜃𝜃 (𝜃𝜃)𝑑𝑑 𝐹𝐹(𝜃𝜃)
𝐹𝐹(𝜃𝜃∗)

 ≤ 𝜋𝜋𝐷𝐷(𝜃𝜃1 ) 
there exists a unique equilibrium in which the manager discloses 𝜃𝜃 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃∗ and keeps 
silence 𝜃𝜃 < 𝜃𝜃∗. In this equilibrium, the entry occurs if and only if 𝜃𝜃 > 𝜃𝜃∗. When the 
manager’s only incentive is stock price maximizing type, the goal is to maximize the 
expected profitability at t=2. When the manager is silent, both the entrant and the 
investors think that θ ≤ θ∗ and since  ∫ πDθ∗  

θ (θ)d F(θ)
F(θ∗)

 ≤ πD(θ1 ) and πD(θ1 ) =  C, 
entry does not happen. In this case, the investors think that the incumbent firms 
expected profitability is equal to∫ πMθ∗  

θ (θ)d F(θ)
F(θ∗)

. However, if the manager deviates 
and announces then for θ1 < θ <  θ∗ the entrant would enter and the incumbent’s 
expected profitability would be equal to  πD(θ) and for θ <  θ1 the entrant would not 
enter and the incumbent’s expected profitability would be equal to πM(θ).  Since θ1 <
θ∗compared to the equilibrium in Proposition 1 in this equilibrium the entry would 
happen less. This means that the incumbent firm is better off with the stock price 
maximizing incentive than the profit maximizing incentive because the former reduces 
the chance of entry. 

3.3 Naïve Players 
In this section, we will relax the assumption that all the players are strategic and 

investigate whether the stock price maximizing incentive is more profitable for the firm 
than the profit maximizing incentive when one of the players is naive. In doing so, we 
will adapt CH model to conduct our analysis. The naive entrant thinks that the manager 
randomizes his announcement decision. We find that if the entrant is naive the firm is 
better o. compensating its manager by a profit share rather than stock options. This 
change in the optimal compensation plan happens because of the discrepancy among the 
beliefs of the naïve entrant and the strategic outside investors in case of silence. Unlike 
the strategic investors, the naïve entrant thinks that the manager randomizes its 
announcement decision and has a fixed belief in its mind regarding the future market 
demand when the manager does not announce. Therefore, in case 

of silence the naive entrant enters only if this belief is high enough. As a result of 
this discrepancy among the players. beliefs, when the firm gives the manager stock 
options-based compensation the manager who knows that in case of silence the entrant 
prefers not to enter would announce the high future market demand so to boost the 
investors’ expectation. Such behavior increases the stock prices in the short-term, but by 
encouring the entry hurts the long-term profits. 

3.4. Naïve Managers 
In this extension, we model the manager as two-step thinker who thinks that the 

investors are as strategic as himself (i.e., two-step thinkers), but the entrant is not as 
strategic as himself and is one-step thinker. In case of naïve manager, the firm is better 
off compensating its manager by stock options if the manager is pessimistic about the 
stock market’s valuation and by a pro.t share if the manager is optimistic by the stock 
market’s valuation. The naive manager thinks that the outside investors are naive. Thus, 
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according to the manager the outside investors believe that the manager randomizes its 
announcement decision 

and the entrant randomizes its entry decision. For that reason, the naive manager 
thinks that in case of silence the outside investors would have a fixed belief regarding 
the future market demand. We call the naive manager as optimistic if he thinks that this 
belief of investors is high and pessimistic otherwise. Since the naive manager thinks 
that the investors believe that the entry decision is independent of the manager’s 
announcement he believes that only the future market demand can affect the investors’ 
expectations. Thus, the manager who is granted stock options would announce the 
future market demand only if it is higher than the value that he thinks investors would 
believe to be in case of silence. 

This means that for lower future market values the optimistic naive manager 
would not announce while the pessimistic naive manager would. As a result, stock 
options would lead more entry deterrence when the naive manager is pessimistic than 
when he is optimistic. 

4. Conclusion 
In this paper, we have investigated the circumstances under which it is most 

profitable for a firm to compensate its manager by giving stock options. We have 
conducted analytic modelling by adapting Cognitive Hierarchy (CH) model which 
counts for the heterogeneity in managers strategic thinking capability. Using analytical 
modeling, we analyze the case in which the entrant is naive and the case in which the 
manager is naive respectively. We find that if the entrant is naïve, then the firm is better 
off compensating its manager by a profit share rather than stock options. However, in 
case of naïve manager the firm is better off by compensating its manager by stock 
options if the manager is pessimistic about the stock market’s valuation and by a profit 
share if the manager is optimistic by the stock market’s valuation. 
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Özet 
Çevre sorunlarının artışına bağlı olarak yükselen gelecek endişesi, tüketicilerin 

satın alma davranışlarına yansımakta ve tüketiciler çevreye duyarlı, çevreci politikalar 
uygulayan işletmeler tarafından sunulan ürün/hizmetleri satın almaya yönelik tercih 
sergilemektedirler. Bu durum işletmeleri çevreci politikalar ve stratejiler uygulamaya 
itmiştir. Tüketicilerin çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ve yeşil ürün satın alma 
davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde 
başarılı olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırma kapsamında Türk ve 
İran’lı tüketicilerin yeşil satın alma davranış öncüllerinin (çevre bilgisi, sosyal etki, 
çevresel tutum, çevresel kaygı, tüketici etkinliği, çevre sorunlarının önemi, çevresel 
sorumluluk ve çevreci imaj endişesi) yeşil satın alma davranışları üzerindeki etkilerini 
belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara 
göre çevre bilgisi ile çevreci imaj endişesinin Türk ve İran’lı tüketicilerin yeşil satın 
alma davranışları üzerinde en çok etkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Türk 
tüketicilerden farklı olmak üzere, algılanan tüketici etkinliğinin İran’lı tüketicilerin yeşil 
satın alma davranışları üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 
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Abstract 
With the increase of environmental problems and its reflections on the consumers’ 

buying behavior and the future concern of consumers have led to the companies to 
apply environmentalist policies and strategies. This situation has prompted companies 
to implement environmental policies and strategies. Defining factors related to the 
attitudes of consumers towards environmental problems and buying green products are 
crucial for companies in order to be successful in marketing practices.  In order to 
define antecedent of green purchasing behavior effecting green purchasing behavior of 
consumers multiple regression analyses were used. Based on the results, antecedents of 
the green purchasing behavior of Turkish and Persian consumers have positive effect 
on the green purchasing behavior. Environmental knowledge and environmental image 
concerns found as the most effective variables for Turkish and Persian consumers. 
Moreover, perceived consumers’ efficiency variable has an effect on green purchasing 
behavior of Persian consumers differing from Turkish consumers. 
Keywords: Green Purchasing Behavior, Antecedents of Green Purchasing Behavior, 
Green Product, Green Consumer, Turkish Consumer, Persian Consumer. 
Received 17 April 2018; Received in revised from 22 October 2018; Accepted 30 
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1. Giriş  
Bilim ve teknolojinin gelişmesi insanların yaşam standartlarını yükseltmektedir. 

Ancak, bu gelişmenin olumsuz yönü, gelişen bilim ve teknolojinin doğaya zarar vererek 
çevre sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmasına sebep olmasıdır (Uslu, 1990, ss. 63-64). 
Çevreye ilişkin sorunlar, günümüz küresel dünyasının en önemli sorunlarından biridir. 
Çevresel sorunların artmasıyla birlikte insanların geleceğe yönelik kaygı algılarında 
artış olmuştur. Geleceğe yönelik kaygının artması, insanların tüketime ilişkin 
davranışlarını şekillendirmesini beraberinde getirmiştir. 

Tüketiciler, çevreye duyarlı üretim yapan, çevre dostu ürünler/hizmetler üreten 
işletmelerin ürün/hizmetlerini satın almaya yönelik davranış sergilemektedir (Roberts, 
1996). 1980’lerin sonlarına doğru çevreye duyarlı tüketicilerin sayısındaki artış 
işletmelerin üretim ve hizmet süreçlerini yapısal olarak değiştirmesini beraberinde 
getirmiştir. Diğer bir ifadeyle, yoğun rekabetin yer aldığı pazarlarda, 
sürdürülebilirliklerini korumak, kâr paylarını ellerinde tutmak isteyen işletmeler, 
çevrenin korunmasına yönelik tüketici davranışlarının araştırılması ve bu doğrultuda 
çevreye duyarlı üretim süreçleri geliştirmeye ve çevre dostu ürünlerin/hizmetlerin 
geliştirilmesine yönelik politikalar ve prosedürler uygulamaya başlamışlardır (Tarhan, 
1996). 

Yeşil satın alma davranışı sergileyen tüketicileri bu davranışa yönlendiren 
faktörlerin incelenmesi ve bu doğrultuda stratejilerin belirlenmesi işletmelere rekabet 
avantajı sağlamaktadır. Dolayısıyla, yeşil satın alma davranışı sergileyen tüketici 
profilini incelemek pazarlama araştırmacıları için önem taşımaktadır (Warshaw, 1980). 
Bu çalışmada, Türk ve İran’lı tüketicilerin yeşil satın alma davranışı öncüllerinden 
çevre bilgisi, sosyal etki, çevresel tutum, çevresel kaygı, tüketici etkinliği, çevre 
sorunlarının önemi, çevresel sorumluluk ve çevreci imaj endişesinin yeşil ürün satın 
alma davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, yeşil satın alma 
davranışı öncüllerinin yeşil satın alma davranışı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. 
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Buna ek olarak, Türk ve İran’lı tüketicilerinin yeşil satın alma davranışlarını etkileyen 
faktörler bakımından olası farklılıklarını belirlemek araştırmanın diğer bir amacıdır. 
Çalışmada öncelikle yeşil ürün satın alma davranışı ve bu davranışları oluşmasında rol 
oynayan etkenlerden çevre bilgisi, sosyal etki, çevresel tutum, çevresel kaygı, tüketici 
etkinliği, çevre sorunlarının önemi, çevresel sorumluluk ve çevreci imaj endişesi ile 
ilgili literatür taranarak çalışmanın alt yapısı oluşturulmuştur. Çalışmada, yeşil satın 
alma davranışı öncüllerinden çevre bilgisi, sosyal etki, çevresel tutum, çevresel kaygı, 
algılanan çevre sorunlarının önemi, çevresel sorumluluk, algılanan tüketici etkinliği ve 
çevreci imaj endişesi tüketicilerin yeşil satın alma davranışına olan etkilerini belirlemek 
adına kapsamlı olarak incelenmiştir.  

Çalışmanın gerek yeşil satın alma davranışını belirleyen çok sayıda öncülleri bir 
arada ele alması gerekse Türk ve İran’lı tüketicilerin yeşil satınalma davranışlarını 
kıyaslayarak incelemesi bakımından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca, çalışmanın yurtdışı pazarlarda yer almak isteyen işletmelerin stratejilerinde yol 
gösterici olacağı ve işletmelerin çevreci faaliyetlerini gerçekleştirmeye yarar 
sağlayacağı düşünülmektedir.  

2. Yeşil Satın Alma Davranışı ve Öncülleri 
Çevre sorunları çevrede bulunan başta insan olmak üzere tüm canlıların 

sağlıklarını tehlikeye sokmaktadır. Çevresel sorunların artışına paralel olarak 
tüketicilerin çevresel sorunlar üzerinde doğrudan etkili olduklarını fark etmeleri onları 
çevreyi korumaya sevk etmiştir (Zinkhan ve Carlson, 1995). Çevreyi koruma bilincine 
sahip tüketiciler, doğayı kirletmeyen, çevre projelerini destekleyen çevre dostu ürünleri 
satın almaya başlamışlardır. Tüketicilerin ürün ve hizmetlerin çevreye olan etkilerini 
düşünerek yaptıkları satın alma, yeşil satın alma davranışı olarak tanımlanmaktadır 
(Yılmaz ve Arslan, 2011, s. 2).  

Tüketicilerin çevreye zarar vermeyecek ürünlere yönelmesi ile bu konuda 
literatürde yapılan çalışmaların sayıları artmıştır. Bu çalışmalar, ağırlıklı olarak yeşil 
satın alma davranışının öneminin anlaşıldığı 1990’lı yıllardan itibaren yoğunluk 
kazanmış durumdadır. Araştırmacılara göre yeşil satın alma davranışı üzerinde etkili üç 
farklı değişken grubu  bulunmaktadır (Jansson vd., 2010). Bu değişken gruplarından ilki 
demografik değişkenler, ikincisi, çevresel ve sosyal değerler; bir diğeri ise psikografik 
değişkenlerdir (Gilg vd., 2005, s. 482).  

Straughan ve Roberts (1999), Amerika’da 235 üniversite öğrencisi üzerinde 
yaptıkları çalışma sonucunda, yeşil satın alma davranışını etkileyen önemli 
değişkenlerden birinin demografik özellikler olduğu ortaya çıkmıştır. Ay ve Ecevit 
(2005), demografik ve psikografik özellikler ile çevre bilinçli tüketici davranışı 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarının sonucuna göre 
yeşil satın alma davranış öncüllerinden, algılanan tüketici etkinliği, çevresel kaygı ile 
sosyal ve politik konulara duyarlılıktan oluşan psikografik değişkenlerin demografik 
değişkenlerden daha etkili olduğu belirlenmiştir. Wahid ve diğerlerinin (2011), 
Penang’ta çevre ile ilgili faaliyetlere katılan “yeşil gönüllülerin” yeşil satın alma 
davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında önem sırasına göre sosyal etkinin, çevresel kaygının, yeşil ürün 
bilgisinin, çevre bilgisinin ve çevresel etiketin yeşil tüketim davranışını etkilediği tespit 
edilmiştir. Sharma (2014) tarafından yapılan araştırmada sosyal etki ile tüketicilerin 
çevresel alışkanlıkları ve çevre koruma davranışları arasında pozitif yönlü ilişki olduğu 
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tespit edilirken tüketicilerin yeşil ürün satın almaya yönelik tutumları ile devlet kararları 
arasında negatif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada, yeşil 
ürün satın alma davranışına etki eden sosyal ve psikolojik değişkenler (çevre bilgisi, 
sosyal etki, çevresel tutum, çevresel sorunların önemi, çevresel sorumluluk, çevresel 
kaygı, tüketici etkinliği ve çevreci imaj endişesi) araştırılmış ve bu değişkenler ile ilgili 
literatürdeki bazı çalışmalara yer verilmiştir. 

Çevre bilgisi, çevre ile ilgili olan problemleri, bu problemlerin çözümlenmesi ve 
indirgenmesi için araştırılan çözüm yollarını, çevre bilimi alanındaki gelişmeleri ve 
çevreye dair tüm verileri içermektedir (Erten, 2004). Zainudun ve arkadaşlarının 
2013’de Malezya’da 120 bireyle gerçekleştirdikleri araştırmada, çevre bilgisinin 
tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranışlarında ve yeşil ürün tüketimlerinde önemli 
bir gösterge olduğu sonucuna varmışlardır.  

Sosyal etki, bireyin sahip olduğu duygu, düşünce, tavır ve tutumlarda, diğer bir 
birey ya da toplum ile girdiği etkileşim sonucunda ortaya çıkan farklılaşmalara verilen 
isimdir (Rashotte, 2007). Khare ve diğerleri (2013) Hindistan’ın altı ayrı şehrinde 501 
Hint’li tüketici üzerinde yaptıkları araştırmada sosyal etkinin ve grup saygınlığının 
tüketicilerin yeşil satın alma davranışı üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Çevresel tutum, bireylerin bir duruma karşı, belirli kalıplar kapsamında göstermiş 
olduğu ya da takınmayı seçtiği davranış olarak tanımlanan tutum ile ilişkili olan bir 
kavramdır (Gezer vd., 2006). Kim ve Fortner’e (2006) göre; öğretmenlerin çevresel 
konulara değinmelerinin en önemli faktörlerinden birisi sahip oldukları çevresel 
tutumlardır. Özbay (2010) etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarısı ve çevresel 
tutumu üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmiştir. 

Kaygı, kötü bir sonucun doğacağını düşünmekten kaynaklı olarak duyulan, 
öğrenim ve genelleme aracılığı ile oluşan, kapalı bir şekilde tekrarlanan korku-şüphe 
olarak tanımlanmaktadır (Alaylıoğlu ve Oğuzkan, 1976). Literatür incelendiğinde, 
çevresel kaygıya sahip tüketicilerin çevreye daha duyarlı davranışlar sergilediklerini 
ortaya koymaktadır (Roberts, 1996). Tanrıkulu (2015) 20 yaş üstü Adana’lı tüketiciler 
üzerinde yaptığı çalışmasında çevresel kaygının yeşil satın alma davranışını etkileyen 
faktörlerden biri olduğunu saptamıştır. 

Küreselleşmenin etkilerinin her alanda güçlü hissedildiği günümüz dünyasında, 
insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunların başında çevresel sorunlar 
gelmektedir (Özdemir, 2003). Bu nedenle, gelişmemiş/gelişmekte olan ülkelerde bile, 
insanlar çevre sorunlarına daha fazla önem vermekte ve hatta bazı durumlarda, çevreyi 
korumaya ekonomik gelişmeden üstün tutmaktadırlar (Schultz, 2002). Xiao ve 
McCright (2015) çevre koruma ve çevresel sorunlara duyarlı tüketim davranışını 
demografik faktörler kapsamında incelemişlerdir. Çalışmada çevre koruma ve çevresel 
sorunlara duyarlılık bağlamında kadınların erkeklere kıyasla daha çevreci davranışlar 
sergiledikleri ve çevre sorunlarına daha duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Çevresel sorumluluk ya da çevresel yükümlülük, tüketicilerin şahsi 
menfaatlerinden ziyade, çevreye ilişkin çıkarlar doğrultusunda kendilerine ait görev ve 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri, çevrenin kirletilmesi durumunda şahsi payı olup 
olmadığını düşünmeleri, kıt kaynakların tüketiminde gelecek nesilleri de düşünecek 
duyarlılığa sahip olmaları demektir (Nickell vd., 1976). Straughan ve Roberts’ın (1999) 
yaptıkları çalışmada çevresel sorumluluğa sahip tüketicilerin profili genç, orta-üstü 
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gelirli, eğitimli, kentli kadın olarak tanımlanmıştır. Öte yandan, Samdahl ve Robertson 
(1989) çevresel sorumluluk ve cinsiyet arasında ilişki bulunmadığını saptamışlardır.  

 Psikografik değişkenlerin yer aldığı çalışmalarda, algılanan tüketici etkinliği 
(Antil, 1984; Ay ve Ecevit, 2005; Berger ve Corbin, 1992; Kinnear vd., 1974; Roberts, 
1996; Robers ve Bacon, 1997; Straughan ve Roberts, 1999) en yaygın olarak kullanılan 
psikografik değişkendir. Yeşil satın alma davranışının bir diğer öncülü olan tüketici 
etkinliği, bireyin çevresel bir fark yaratmak için yapması ve yapmaması gereken 
adımları bilmesi, problemlerin çözümünde tüketicilerin çabalarının nasıl bir fark 
yaratabileceğine dair bir olgu olması ve sorunların merkezinde kendisini 
konumlandırması şeklinde açıklanmaktadır (Roberts, 1996). 

Çevreci imaj endişesi, çevre sorunlarıyla ilgili kendi kişisel imajını merak eden 
tüketicilerin sergiledikleri tutum ve davranışlar olarak açıklanabilir. Lee (2008) çevreci 
imaj endişesi olan tüketicilerin çevresindeki insanlara iyi bir izlenim bırakma arzusunda 
olduklarını Hong Kong’lu genç tüketiciler üzerinde yaptığı araştırmada ortaya 
koymuştur. 

Tüketicilerin satın alma davranışları ile ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen 
sonuçlara göre, tüketiciler yeşil ürünleri satın alma yönündeki davranışlarının çevre 
sorunları üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını düşünmektedirler (Mostafa, 2007, s. 
445). Bu düşünce, işletmeleri çevreci politikalar ve stratejiler uygulamaya itmiştir. Bu 
nedenle, çevreci tutmun altında yatan nedenleri ve yeşil tüketicilerin oluşturduğu 
pazarları anlamak, öngörmek ve kontrol etmek, hem çevreyi korumak hem de pazarda 
ciddi avantajlar sağlayabilmek adına oldukça önemlidir (Hawkins vd., 1986, s. 422). 

Yeşil tüketicilerin satın alma politikaları ile işletmelerin ürünlerini çevreyi 
koruyarak üretmesinin önemini vurguladığı ve bu önemin vurgulanması ile ortaya 
çıkacak olan tüketim ile işletmenin pazarlama işlevlerini önemli ölçüde etkilediği 
söylenmektedir (Tek ve Özgül, 2005, s. 334). İşletmenin pazarlama işlevlerinde başarısı 
bu davranışları iyi analiz edebilmeye dayalı olarak tüketici memnuniyetini sağlamak ve 
pazar payını attırmaktır (Ünlüönen ve Tayfun, 2003). Dolayısıyla yeşil satın alma 
davranışlarıyla ilgili yapılan araştırmalar, çevre politikasının geliştirilmesinde önemli 
bir veri kaynağı oluşturmaktadır. 

3. Araştırmanı Metodolojisi 
3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları  
Araştırmanın amacı Türk ve İran’lı tüketiciler için araştırma kapsamında yer alan 

yeşil satın alma davranışı öncüllerinin yeşil satın alma davranışı üzerindeki etkilerini 
saptamaktır. Bu bağlamda araştırma modeli tanımlayıcı araştırma modelidir. 
Tanımlayıcı araştırma modelinde iki veya daha fazla değişken arasında ilginin derecesi 
belirlenebilmektedir (Kurtuluş, 2004, s. 252).  

Araştırmanın ana kütlesini Türkiye/İstanbul ve İran/Tebriz şehirlerinde yaşayan 
18 yaş ve üzeri tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ve Tebriz 
şehirlerinde bulunan üç farklı semtte yaşayan tüketicilerden oluşmaktadır. Araştırmada 
örneklem büyüklüğünün Z= %95 güven aralığında, e=%5 hata payında 384 kişi olduğu 
belirlenmiş ve bu kapsamda İstanbul ve Tebriz şehirlerinin belirlenen semtlerinde 
yaşayan 250’şer tüketiciden anket yoluyla veriler toplanmıştır.  
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Araştırma modelinde yer alan bağımsız değişkenler çevre bilgisi, sosyal etki, 
çevresel tutum, çevresel kaygı, algılanan çevre sorunlarının önemi, algılanan çevresel 
sorumluluk, algılanan tüketici etkinliği ve çevreci imaj endişesi olup bağımlı değişken 
ise yeşil satın alma davranışıdır. Değişkenlerin ölçümünde; Lee (2008 ve 2011), Mohd 
Suki (2013), Mostafa (2006 ve 2007), Ooi Jen Mei vd., (2012), Sinnappan ve Rahman 
(2011), Kasier vd., (1999), Moser ve Uzzell (2003), Garsia-Mira vd., (2005), Roberts 
(1996), Manzo ve Weinstein (1987), Lai (2000), Straughan ve Roberts (1999), Kim ve 
Choi (2005), Yeniçeri (2008), Fraj ve Martine (2006) ve Leonidou vd., (2010) 
çalışmalarından yararlanılmıştır.  

Araştırma, Türk ve İran’lı 384 tüketicinin belirlenen yeşil satın alma davranışı 
öncülleri ile yeşil satın alma davranışlarının incelenmesini kapsamaktadır. Tüketicilerin 
tamamına ulaşma zorluğu ve bu sürecin maliyetli olması örneklemin daraltılmasında 
önemli bir rol oynamıştır. Tüketicilerin yeşil satın alma davranışlarına ilişkin hazırlanan 
anket sorularına gerçeği yansıtmak yerine, olması gerekeni ve takdir edilen davranışı 
gösterme isteğinden dolayı yanlı cevap vermeleri araştırmanın kısıtını oluştırmaktadır 
(Zinkhan ve Carlson, 1995, s. 5). Araştırmanın kısıtlarına rağmen yapılan analizler 
sonucunda elde edilecek bulguların, pazarlama alanında hem pazarlama yöneticileri 
için, hem de araştırmacılar açısından yararlı nitelikte olacağı düşünülmektedir. 

 3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 
Araştırma kapsamında yeşil satın alma davranışı üzerinde etkili olan yeşil satın 

alma öncüllerin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen tanımlayıcı araştırmanın modeli 
aşağıdaki gibidir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
Şekil 1’de yer alan araştırma modeli kapsamında Türk ve İran’lı tüketicilere 

yönelik olarak geliştirilen araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir.  
H1: Tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranış öncülleri yeşil satın alma davranışı 

üzerinde etkilidir. 
H1-T: Türk tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranış öncülleri (çevre bilgileri, 

sosyal etki, çevresel tutum, çevresel kaygı, algılanan çevre sorunlarının önemi, 
algılanan çevresel sorumluluk, algılanan tüketici etkinliği, çevreci imaj endişesi) yeşil 
satın alma davranışı üzerinde etkilidir. 

H1-İ: İran’lı tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranış öncülleri (çevre bilgileri, 
sosyal etki, çevresel tutum, çevresel kaygı, algılanan çevre sorunlarının önemi, 
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algılanan çevresel sorumluluk, algılanan tüketici etkinliği, çevreci imaj endişesi)  yeşil 
satın alma davranışı üzerinde etkilidir. 

3.3. Araştırmaya Katılanların Sosyo-demografik Özellikleri 
Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde 

dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır. 
 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Sosyo-demografik Özellikleri İtibariyle 
Dağılımları 

Araştırma kapsamında araştırmaya katılanların toplam %51,8’i Türk uyruklu, 
%48,2’si İran uyrukludur. Türk tüketicilerin %61,3’ünü kadın tüketiciler oluştururken 
İran’lı tüketicilerin çoğunluğunu erkek tüketiciler oluşturmaktadır. Türk tüketicilerin 
çoğunluğu (%27,6) 18-25 yaşları arasında, İran’lı tüketicilerin çoğunluğu ise (%29,2) 
26-33 yaşları arasında yer almaktadır. Türk tüketicilerin %50,3’ü evli iken %49,7’si 
bekârdır. İran’lı tüketicilerin ise %67’si evli iken %33’ü bekârdır. Araştırmaya katılan 
tüketicilerin medeni durumlarına bakıldığında, çoğunluğunu evli tüketiciler 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan Türk tüketicilerin çoğunluğu (%27,6) 3001 TL ve 

Sosyo-Demografik 
Özellikler 

Türk İran’lı Toplam 
Frekans % Frekans % Frekans % 

Cinsiyet       
Kadın  122 61,30 72 38,90 194 50,50 
Erkek 77 38,70 113 61,10 190 49,50 
Yaş       
18-25 55 27,60 28 15,10 83 21,60 
26-33 41 20,60 24 29,20 95 24,70 
34-41 51 25,60 51 27,60 102 26,60 
42-49 31 15,60 42 22,70 73 19,00 
50-57 20 10,10 9 4,90 29 7,60 
58 ve üstü 1 0,50 1 0,50 2 0,50 
Medeni Durum       
Bekar  99 49,70 61 33,00 160 41,70 
Evli 100 50,30 124 67,00 224 58,30 
Gelir        
500 TL ve Altı 28 14,10 29 15,70 57 14,80 
501-1000 TL 30 15,10 30 16,20 60 15,60 
1001-1500 TL 32 16,10 43 23,20 75 19,50 
1501-2000 TL 14 7,00 37 20,00 51 13,30 
2001-2500 TL 20 10,10 31 16,80 51 13,30 
2501-3000 TL 20 10,10 12 6,50 32 8,30 
3001TL ve üzeri 55 27,60 3 1,60 58 15,10 
Öğrenim       
İlkokul 15 7,50 1 0,50 16 4,20 
Ortaokul 11 5,50 3 1,60 14 3,60 
Lise 31 15,60 27 14,60 58 15,10 
Ön Lisans 13 6,50 35 18,90 48 12,50 
Lisans 90 45,20 83 44,90 173 45,10 
Yüksek Lisans 28 14,10 28 15,10 56 14,60 
Doktora 11 5,50 8 4,30 19 4,90 
Uyruk 199 51,8 185 48,2 384 100,0 
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üzeri aylık gelire sahipken İran’lı tüketicilerin çoğunluğu (%23,2) 1001-1500 TL daha 
düşük gelir düzeylerine sahiptir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim düzeyi 
lisanstır. Araştırmaya katılan Türk ve İran’lı tüketicilerin eğitim düzeylerinin dağılımı 
benzemektedir. 

3.4. Araştırma Ölçeklerine İlişkin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin saptanmasında yapısal 

geçerlilikten faydalanılmıştır. Yapısal geçerliliğin test edilmesi için en yaygın kullanılan 
metot faktör analizidir (Yeniçeri, 2008). Araştırmanın veri setinde yer alan yeşil satın 
alma davranışını ve yeşil satın alma davranış öncüllerini ölçmek için geliştirilen 
ölçekler faktör analizine tabi tutulmuştur. Veri setinin faktör analizi için uygun olup 
olmadığının değerlendirilmesi amacı ile Barlett testi ve Kaiser-Meyer-Okin (KMO) 
testleri kullanılmıştır. Faktörler tarafından açıklanan toplam varyansa ve daha sonra ise 
her bir değişkenin ilgili faktörü temsil etme derecesini gösteren faktör yüklerine 
bakılmıştır (Durmuş vd., 2011, ss. 81-82). Bu çalışmada faktör yükü 0,50’nin üzerinde 
olan değerler dikkate alınmıştır. 

Araştırma ölçeklerinin geçerlilik analizlerinden sonra, ölçeklerin güvenilirlik 
analizleri yapılmıştır. Güvenilirlik analizleri kapsamında içsel tutarlılığın ölçülmesine 
yönelik olarak Cronbach’s Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma ölçeklerinde yer 
alan ifadelere ilişkin yapılan faktör analizinde ortaya çıkan her bir ifadenin faktör yükü, 
açıklanan varyansı ve güvenilirlik analizleri kapsamında içsel tutarlılığının ölçülmesine 
yönelik olarak Cronbach’s Alpha değerleri Tablo 2’de yer almaktadır.   

Tablo 2. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
Değişken Faktör 

Yükleri 
Çevre Bilgisi  
Atık miktarını azaltmak için hangi ürün ve ambalajı seçeceğimi biliyorum. ,750 
Ürün ambalajı üzerinde çevresel semboller biliyorum. ,731 
Çevre sorunları hakkında çok bilgiliyim. ,714 
Her zaman çevre dostu ürünler hakkında güncel bilgi okurum. ,711 
Çevre dostu ürün ve ambalajlar satın aldığımı düşünüyorum. ,672 
Günlük hayatta çevrenin korunmasıyla ilgili en az beş eylem söyleyebilirim. ,609 

KMO:  ,815 Açıklanan Varyans: %48.903 Cronbach’s Alpha: ,787 

Sosyal Etki  
Çevre dostu ürünler hakkında arkadaşlarımdan çok şey öğrenirim. ,863 
Çevre sorunları hakkında arkadaşlarımdan çok şey öğrenirim. ,821 
Genellikle arkadaşlarımla birlikte çevre dostu ürünler satın alırım. ,766 
Genellikle çevre dostu ürünlerle ilgili arkadaşlarımla bilgi paylaşırım. ,732 

KMO: ,750 Açıklanan Varyans: %63.531 Cronbach’s Alpha: ,807 
Çevresel Tutum  
Çevreyi koruma ve destekleme faaliyetlerinin anlamsız olduğunu düşünüyorum. ,85 
Çevrenin korunmasına ilişkin konular beni ilgilendirmez. ,776 
Ülkemde çevre koruma faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini düşünüyorum ,773 
Ülkemdeki insanların çevre bilincini arttırmak çok önemlidir. ,763 
Ülkemde çevrenin korunmasına ilişkin tanıtım faaliyetlerine para harcamak akılsızca 
olur. 

,639 

Yeşil ürünlere yönelik olumlu bir tutuma sahibim. ,631 
KMO: ,803 Açıklanan Varyans: %55.184 Cronbach’s Alpha: ,814 

Çevresel Kaygı  
Kirliliğin çevreye yaptığı zararı düşündüğüm zaman öfkeleniyorum. ,773 
Ülkemde genellikle çevresel yasam kalitesini arttırma yolları ararım. ,678 
Birçok gıdanın tarım ilaçları ile kirlenmiş olduğunu düşünmek beni ürkütüyor. ,666 
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Ülkemde çevrenin korunmasıyla ilgili konularda hassasım. ,616 
Ülkemin çevre sorunlarıyla ilgili endişeliyim. ,611 

KMO: ,722 Açıklanan Varyans: %45.084 Cronbach’s Alpha: ,660 
Algılanan Çevre Sorunlarının Önemi  
Ülkemde çevre sorunları sağlığımızı tehdit ettiğini düşünüyorum. ,867 
Ülkemde çevre sorunları üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. ,818 
Ülkemin çevre sorunları itibarını olumsuz etkilediğini düşünüyorum. ,765 
Çevre sorunları toplumun en önemli sorunlarından biridir. ,749 
Ülkemin çevre sorunlarının gün geçtikçe daha da kötüleştiğini düşünüyorum. ,729 

KMO: ,834 Açıklanan Varyans: %61.960 Cronbach’s Alpha: ,843 
Algılanan Çevresel Sorumluluk  
Çevreyi koruma benimle baslar. ,739 
Ülkemde çevreyi koruma projelerinde sorumluluk almaya hazırım. ,704 
Günlük hayatta çevrenin korunmasına ilişkin konularda herkes bireysel olarak 
sorumludur. ,631 

Günümüzde oluşan çevre sorunlarından kendimi sorumlu hissediyorum. ,59 
Çevreyi koruma projelerinde geçmişten beri sorumluluk üstlenmişimdir. ,58 

KMO: ,674 Açıklanan Varyans: %42.474 Cronbach’s Alpha: ,650 
Algılanan Tüketici Etkinliği  
Benim çevreci tutumum aile ve arkadaşlarımı da etkileyeceğini düşünüyorum. ,812 
Günlük hayatta her gün çevrenin korunması adına atacağım küçük bir adımın bile 
çevre üzerinde olumlu etkiler yaratacağını düşünüyorum. ,787 

Su ve enerji tasarrufu yapılarak doğal kaynaklar sorunlarının çözülebileceğini 
düşünüyorum. ,727 

Çevre dostu ürünler satın alarak çevreyi koruyacağımı düşünüyorum. ,69 
Bir kişinin çevre sorunları ve doğal kaynaklar üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı 
için benim yaptıklarımın da bir önemi olmayacağını düşünüyorum. ,471 

KMO: ,781 Açıklanan Varyans: 50.094 Cronbach’s Alpha: ,714 
Çevreci İmaj Endişesi  
Çevreciliği desteklemem benim toplumsal çekiciliğimi arttırır. ,84 
Çevre koruma projelerini desteklemek beni özel kılar. ,845 
Çevre koruma projelerini desteklemezsem toplum tarafından dışlanırım. ,616 

KMO: ,596 Açıklanan Varyans: %59.957 Cronbach’s Alpha: ,647 
Yeşil Ürün Satın Alma Davranışı  
Bir ürün satın alırken çevre güvenliği sertifikası veya organik sertifikası ararım. ,815 
Geri dönüşümlü ambalajlı ürünler satın almak için özel çaba sarf ederim. ,809 
Çevreye zarar vermeyen çevre dostu ürünleri tercih ederim. ,75 
Çevre dostu ürün satın almak için daha fazla para ödemeye razıyım. ,718 
Bir ürün satın alırken, çevreye zararlı maddeler içerip içermediğini görmek için 
içeriğine bakarım. ,722 

Aynı niteliğe sahip iki ürün arasında tercih yapmak durumunda kalırsam çevreye ve 
topluma daha az zararlı olanı seçerim. ,509 

KMO: ,845 Açıklanan Varyans: %52.970 Cronbach’s Alpha: ,818 

Araştırma modelindeki tüm ölçeklerin faktör yükleri ait oldukları faktörlere 
yüksek ve anlamlı faktör yükleriyle yüklendikleri ve böylece yakınsama geçerliliğinin 
elde edildiği görülmektedir.  Ayrıca tüm ölçekler için açıklanan varyans katsayılarının 
kabul sınırı olan 0.50’nin üzerinde olması yakınsama geçerliliğinin bir başka 
göstergesidir (Fornell ve Lacker, 1981). 

Faktör analizinin uygulanabilmesi için KMO katsayısı analizi ve Barlett 
Sphericity testi ile incelenmelidir. Analizin uygun istatistiksel yöntem olarak ele 
alınabilmesi için KMO ölçüsünün 0,50 ve üzerinde olması ve Bartlett’s test sonucunun 
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istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2004, s. 120). Bu 
nedenle, araştırmada verilerin faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir. 

Güvenilirlik düzeyi çevresel bilgi için 0,787, sosyal etki için 0,807, çevresel tutum 
için 0,814, çevresel kaygı için 0,660, çevre sorunlarının önemi için 0,843, çevresel 
sorumluluk için 0,650, algılanan tüketici etkinliği için 0,714, çevreci imaj endişesi için 
0,647 ve yeşil satın alma davranışı için 0,818 olarak bulunmuştur. Çevreci imaj 
endişesi, çevresel kaygı ölçekleri dışındaki ölçeklerin içsel tutarlılık değerlerinin kritik 
seviye olan 0.70’in (Nunnally, 1978, s. 245) üzerinde olduğu görülmektedir. 
Çalışmalarda Cronbach’s Alpha değeri 0-1 arasında değişir ve 0.60 üzeri olması istenir 
(Tatlıdil, 1996, s. 182). Çevreci imaj endişesi ve çevresel kaygı ölçeklerine ait değerler 
zayıf ancak kabul edilebilir bir değer olması nedeniyle (Gilem ve Gilem, 2003) mevcut 
haliyle analizlere devam edilmiştir. 

3.5. Türk ve İran’lı Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranış Öncüllerinin 
Belirlenmesi 

Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezleri ‘‘(H1-T: Türk tüketicilerin yeşil ürün 
satın alma davranış öncülleri (çevre bilgileri, sosyal etki, çevresel tutum, çevresel kaygı, 
algılanan çevre sorunlarının önemi, algılanan çevresel sorumluluk, algılanan tüketici 
etkinliği, çevreci imaj endişesi) yeşil satın alma davranışları üzerinde etkilidir.)’’ ve 
‘‘(H1-İ: İran’lı tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranış öncülleri (çevre bilgileri, 
sosyal etki, çevresel tutum, çevresel kaygı, algılanan çevre sorunlarının önemi, 
algılanan çevresel sorumluluk, algılanan tüketici etkinliği, çevreci imaj endişesi) yeşil 
satın alma davranışları üzerinde etkilidir.)’’ test etmek için çoklu regresyon analizi 
kullanılmıştır. 

Türk tüketicileri için yeşil ürün satın alma davranış öncüllerinin yeşil ürün satın 
alma davranışına olan etkilerine yönelik gerçekleştirilen çoklu regresyon analiz 
sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır.  

Tablo 3. Türk Tüketicilerinin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen 
Öncüllerinin Belirlenmesine İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model F R R2 Düzeltilmiş 
R2 

Tahmininin 
Standart Hatası P Durbin-

Watson 

1 17,812 0,655(a) 0,429 0,404 0,54884 0,000 1,690 
(a)Çevreci İmaj Endişesi, Çevresel Kaygı, Sosyal Etki, Algılanan Tüketici Etkinliği, Çevresel Tutum, 
Çevre bilgisi, Algılanan Çevresel Sorumluluk, Algılanan Çevre Sorunlarının Önemi 

Tablo 3’de yer alan sonuçlar kapsamında, Türk tüketicilerin p<0,05 seviyesinde, F 
değeri 17,812, (p değeri 0,000); R2 değeri 0,404 olarak tespit edilmiştir. Türk 
tüketicilerin regresyon modelinde yeşil satın alma davranışı öncülleri (çevre bilgisi, 
çevreci imaj endişesi), yeşil ürün satın alma davranışının %40,4’ünü açıklamaktadır. 
Regresyon analizinin varsayımlarından biri hata terimlerinin birbirleriyle ilişkili (oto 
korelasyon) olmaması durumudur. Genellikle 1,5 ile 2,5 arasında Durbin Watson test 
değeri oto korelasyon olmadığını gösterir (Kalaycı, 2010, s. 267). Durbin Watson değeri 
1,690 olduğu için analizde oto korelasyon olmadığı söylenebilir. Türk tüketicilerin yeşil 
ürün satın alma öncülleri ile yeşil ürün satın alma davranışları arasındaki etkileşimi ve 
katsayıları gösteren bulgular Tablo 4’de özetlenmektedir. 
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Tablo 4. Türk Tüketicilerinin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen 
Öncüllerinin Belirlenmesine İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

b:  bağımlı değişken: yeşil ürün satın alma; 
a: bağımsız değişkeler: Çevre bilgisi (Ç.B), Sosyal Etki ( S.E), Çevresel Tutum (Ç.T), Çevresel Kaygı 
(Ç.K), Algılanan Çevre Sorunlarının Önemi (A.Ç.S.Ö), Algılanan Çevresel Sorumluluk (A.Ç.S), 
Algılanan Tüketici Etkinliği (A.T.E), Çevreci İmaj Endişesi (Ç.İ.E) 

Türk tüketiciler için regresyon sonuçlarına göre F=17,812 (p=0,00) olduğu için 
kurulan regresyon modeli geçerli bulunmuştur. Bununla birlikte, modelde yer alan 
değişkenlerin t değerlerine bakıldığında çevre bilgisi ve çevreci imaj endişesi 
değişkenlerinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (p<α=0.05). 
Regresyon katsayılarına (β) göre modelde yer alan bağımsız değişkenlerin yeşil ürün 
satın alma üzerinde sırasıyla, çevre bilgisi (β=0,354) ve çevreci imaj endişesi (β=0,223) 
değişkenlerinin yeşil satın alma davranışını etkileyen öncüller olduğu bulunmuştur. 
Çevre bilgisi ile yeşil satın alma davranışı ve aynı şekilde çevreci imaj endişesi ile yeşil 
satın alma davranışı arasında pozitif doğrusal ilişki mevcuttur. Analiz bulguları 
kapsamında Türk tüketicileri için aşağıdaki regresyon denklemi oluşmuştur. 

Yeşil Satın Alma Davranışı= 0,079 + 0,354 (Çevre Bilgisi) + 0,223 (Çevreci İmaj 

Endişesi) 

Çevre bilgisi ve çevreci imaj algısı yüksek olan Türk tüketicileri yeşil satın alma 
davranışı gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, ‘‘H1-T1:Türk tüketicilerin çevre bilgisi 
yeşil ürün satın alma davranışı üzerine anlamlı bir etkisi vardır.’’ ve ‘‘H1-T8:Türk 
tüketicilerin çevreci imaj endişesinin yeşil ürün satın alma davranışı üzerine anlamlı bir 
etkisi vardır.’’ hipotezleri desteklenmektedir. İran’lı tüketiciler için yeşil ürün satın 
alma davranış öncüllerine ilişkin analiz sonuçları Tablo 5’de yer almaktadır.  

 
 
 

Model a: Bağımsız değişkenler 

Türk Tüketiciler 

Standardize 
edilmemiş 

Standardize 
edilmiş 

T P 

Eşdoğrusallık 
istatistikleri 

Β S.H Beta Tolerans VIF 

1 

Sabit ,079 ,339 - ,233 ,816 - - 
Çevre Bilgisi  ,361 ,074 ,354 4,889 ,000* ,573 1,744 
Sosyal Etki  ,124 ,064 ,135 1,919 ,056 ,609 1,643 
Çevresel Tutum  ,010 ,069 ,011 ,148 ,883 ,582 1,718 
Çevresel Kaygı  ,155 ,092 ,134 1,685 ,094 ,475 2,106 
Algılanan Çevre 
Sorunlarının Önemi  -,060 ,073 -,068 -,824 ,411 ,446 2,242 

Algılanan Çevresel 
Sorumluluk ,109 ,099 ,090 1,100 ,273 ,446 2,242 

Algılanan Tüketici 
Etkinliği ,128 ,095 ,116 1,343 ,181 ,404 2,473 

Çevreci İmaj Endişesi ,199 ,051 ,223 3,905 ,000* ,924 1,082 
*p<0,05 F=17,812       p=0.000        R=0.655(a)       R2=0.429 
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Tablo 5. İran’lı Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen 
Öncüllerinin Belirlenmesine İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model F R R2 Düzeltilmiş 
R2 

Tahmininin 
Standart Hatası P Durbin-

Watson 
1 19,079 0,681(a) 0,464 0,440 ,49409 0,000 1,988 

(a)Çevreci İmaj Endişesi, Çevresel Kaygı, Sosyal Etki, Algılanan Tüketici Etkinliği, Çevresel Tutum, 
Çevre bilgisi, Algılanan Çevresel Sorumluluk, Algılanan Çevre Sorunlarının Önem 

Tablo 5’de yer alan sonuçlar kapsamında, İran’lı tüketiciler için p<0,05 
seviyesinde, F değeri 19,079, (p değeri 0,00); R2 değeri 0.440 olarak tespit edilmiştir. 
Çevre bilgisi, algılanan tüketici etkinliği ve çevreci imaj endişesi, İran’lı tüketicilerin 
yeşil ürün satın alma davranışlarının %44’ünü tanımlayabilmektedir. Durbin Watson 
değeri 1,988 olup analizde oto korelasyon olmadığı söylenebilir. İran’lı tüketicilerin 
yeşil ürün satın alma öncülleri ile yeşil ürün satın alma davranışları arasındaki 
etkileşime ve katsayılarına ilişkin bulgular Tablo 6 kapsamında özetlenmektedir. 

Tablo 6.  İran’lı Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen 
Öncüllerinin Belirlenmesine İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

b:  bağımlı değişken: yeşil ürün satın alma;  
a: bağımsız değişkeler: Çevre bilgisi (Ç.B), Sosyal Etki ( S.E), Çevresel Tutum (Ç.T), Çevresel Kaygı 
(Ç.K), Algılanan Çevre Sorunlarının Önemi (A.Ç.S.Ö), Algılanan Çevresel Sorumluluk (A.Ç.S), 
Algılanan Tüketici Etkinliği (A.T.E), Çevreci İmaj Endişesi (Ç.İ.E) 

İran’lı tüketicilerin regresyon modelindeki sonuçlarına göre F=49,974 (p=0,00) 
olduğu için kurulan regresyon modeli geçerli bulunmuştur. Bununla birlikte, modelde 
yer alan değişkenlerin t değerlerine bakıldığında bağımsız değişkenlerden çevre bilgisi, 
algılanan tüketici etkinliği ve çevreci imaj endişesinin istatistiksel açıdan anlamlı 
olduğu görülmektedir. Regresyon katsayılarına (β) göre, modelde yer alan bağımsız 
değişkenlerden çevreci imaj endişesinin (β=0,263), algılanan tüketici etkinliğinin 
(β=0,231) ve çevre bilgisinin (β=0,271) yeşil ürün satın alma davranışı üzerinde etkili 
olduğu bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, sırasıyla çevreci imaj endişesi, algılanan 
tüketici etkinliği ve çevre bilgisi yeşil satın alma davranışını etkileyen öncüllerdir. 
Analiz bulguları kapsamında İran’lı tüketiciler için aşağıdaki regresyon denklemi 
oluşturulmuştur. 

Model Bağımsız 
Değişkenler 

İran’lı Tüketiciler 

Standardize 
edilmemiş 

Standardize 
edilmiş T P 

Eşdoğrusallık 
istatistikleri 

Β S.H Beta Tolerans VIF 

1 

Sabit ,595 ,319 - 1,866 ,064 - - 
Çevre Bilgisi  ,272 ,083 ,271 3,270 ,001* ,444 2,252 
Sosyal Etki  ,067 ,062 ,079 1,070 ,286 ,556 1,799 
Çevresel Tutum  ,078 ,071 ,081 1,099 ,273 ,554 1,804 
Çevresel Kaygı  ,070 ,087 ,060 ,803 ,423 ,538 1,859 
Algılanan Çevre 
Sorunlarının Önemi  -,093 ,077 -,086 -1,213 ,227 ,607 1,647 

Algılanan Çevresel 
Sorumluluk ,026 ,098 ,025 ,266 ,791 ,355 2,818 

Algılanan Tüketici 
Etkinliği ,250 ,094 ,231 2,658 ,009* ,402 2,486 

Çevreci İmaj 
Endişesi ,195 ,046 ,263 4,204 ,000* ,775 1,290 

*p<0,05 F=19,079         p=,000        R=0.681            R2=0.464 
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Yeşil Satın Alma Davranışı = 0,595 + 0,271(Çevre Bilgisi)+ 0,231 

(Algılanan Tüketici Etkinliği) + 0,263 (Çevreci İmaj Endişesi) 

Çevre bilgisi, algılanan tüketici etkinliği ve çevreci imaj endişesi yüksek olan 
İran’lı tüketiciler yeşil satın alma davranışı gerçekleştirmektedir. Bu durumda, ‘‘H1-

İ1:İranlı tüketicilerin çevre bilgisinin yeşil ürün satın alma davranışı üzerine anlamlı bir 
etkisi vardır.’’, ‘‘H1-İ7:İran’lı tüketicilerin algılanan tüketici etkinliğinin yeşil ürün satın 
alma davranışı üzerine anlamlı bir etkisi vardır.’’ ve ‘‘H1-İ8:İran’lı tüketicilerin çevreci 
imaj endişesinin yeşil ürün satın alma davranışı üzerine anlamlı bir etkisi vardır.’’  
hipotezleri desteklenmektedir. 

Araştırma kapsamında yapılan analizlerden elde edilen bulgulara göre hem Türk 
hem de İran’lı tüketicilerin yeşil satın alma davranışını en çok çevre bilgisi ve çevreci 
imaj endişesi etkilemektedir. Tüketicilerin satın alma davranışları ile ilgili yapılan 
araştırmalarda, tüketicilerin çevre konularına ilişkin duyarlılıkları ve kullandıkları 
ürünlerin çevreye etkisi hakkında bilgileri arttıkça, satın alma kararlarında çevreyi bir 
ölçüt olarak değerlendirme oranlarının da artabileceği yönünde genel bir kanı vardır 
(Wahid ve diğerleri 2011; Mostofa, 2007; Fraj ve Martinez, 2007).  

Tüketicilerin çevre konusunda bilinçlenmeleri, eğitim almaları, çevre sorunlarına 
kaşı duyarlılıklarını artırmaları gerekirken, diğer taraftan işletmelerin de doğal çevreye 
olan duyarlılıklarını artırmaları gerekmektedir. Bu çalışmada olduğu gibi çevre 
sorunlarıyla ilgili kendi kişisel imajını merak eden tüketicilerin çevresindeki insanlara 
iyi bir izlenim bırakma arzusunda oldukları birçok araştırmacı tarafından yapılan 
araştırmada ortaya konulmuştur (Berger ve Corbin, 1992; Roberts, 1996; Straughan ve 
Roberts, 1999; Lee, 2008; Sinnappan ve Rahman, 2011; Cheah, 2009). 

Psikografik değişkenlerin yer aldığı araştırmalarda, algılanan tüketici etkinliği 
yeşil satın alma davranışları üzerinde en etkili psikografik değişkenden biridir (Manzo 
ve Weinstein, 1987; Berger ve Corbin, 1992; Roberts, 1996; Straughan ve Roberts, 
1999; Ay ve Ecevit, 2005; Lee, 2008; Yeniçeri, 2008). Bu çalışmada da algılanan 
tüketici etkinliğinin İran’lı tüketicilerin yeşil satın alma davranışları üzerinde etkili 
olduğu bulunmuştur. Tüketiciler, çevreyi korumanın sadece işletme ve kuruluşlara ait 
bir görev olmadığını, tüketici olarak kendilerinin de sorumlu olduklarının bilincinde 
olup buna paralel olarak da çevreyi korumak adına çevreci davanışlar segilemektedirler. 
Bu nedenle, pazarlama yöneticilerinin, tüketicilerin çevresel sorunların çözümünde 
yapması ve yapmaması gereken adımları bilmesi ve sorunların merkezinde kendisini 
konumlandırması ve bu durumun tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranışlarını 
olumlu etkilediğini önemsemeleri gerektirmektedir. Çünkü yeşil satın alma davranışı 
işletmelerin hem üretim hem de pazarlama faaliyetlerini planlamada yol göstermektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmanın amacı, Türk ve İran’lı tüketicilerin yeşil satın alma davranışı 

üzerinde belirleyici öncüllerinin tespit edilmesidir. Literatürde yapılan çalışmalarda 
tüketicilerin yeşil satın alma tercihleri üzerinde etkili yeşil satın alma öncülleri 
araştırılmış olsa da ülkelerin kültürel ekonomik yapılarından dolayı yeşil satın alma 
öncülleri farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda 
tüketicilerin yeşil satın alma davranışlarındaki hassasiyetlerinin belirlenmesi ve bu 
çerçevede pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

http://scialert.net/asci/author.php?author=Punitha&last=Sinnappan
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Bu araştırmanın sonucunda, Türk ve İran’lı tüketicilerin çevre bilgisinin ve 
çevreci imaj endişesinin yeşil ürün satın alma davranışını sırasıyla en çok etkileyen 
faktörler olduğu ve yeşil satın alma öncüllerinin Türk ve İran’lı tüketiciler arasında 
benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Her iki ülke tüketicilerinin çevre bilgi düzeyi arttıkça 
yeşil ürün satın alma davranışı artmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara 
göre çevresel sorunların önemi ise her iki ülke tüketicilerinin yeşil ürün satın alma 
davranışını en az etkileyen faktör olmuştur. Buna ek olarak, Türk tüketicilerden farklı 
olarak İran’lı tüketicilerin algılanan tüketici etkinliğinin yeşil ürün satın alma 
davranışını etkileyen diğer bir faktör olduğu görülmektedir.  

Geçmiş çalışmalarda (Ay ve Ecevit, 2005; Roberts, 1996; Straughan ve Roberts, 
1999) olduğu gibi bu çalışmada da İran’lı tüketici davranışını açıklamada algılanan 
tüketici etkinliği önemli değişken olarak ortaya çıkmıştır. Tüketiciler çevrenin 
korunması konusunda bireysel olarak etkili olduklarına inanmaları durumunda çevre 
dostu ürünleri tercih ederek çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadırlar. Bu durumda, 
çevrenin korunması konusunda bireysel tüketimin bu sorunların olumsuz etkilerini 
azaltmadaki öneminin anlatılması gerekmektedir. 

Kimlik ve onay arayışı aşamasında en önemli faktör olan çevreci imaj endişesi 
özellikle genç tüketicilerde çoğu zaman motive edici olabilir. Bu nedenle, genç 
tüketicilerin istek ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak yeşil ürün tercih 
etmelerinin esas nedeni kendilerini başkalarına çevre dostu olarak tanıtarak toplumda 
kabul görmelerini sağlamaktır. Bu durum, gerek literatürde yapılan çalışmalarda (Sharp 
vd., 2007; Lee, 2008; Sinnappan ve Rahman, 2011; Cheah, 2009) gerekse bu çalışmada 
ortaya konmaktadır. 

Yapılan birçok çalışmada olduğu gibi tüketicilerin çevreci tutumlarını yeşil satın 
alma davranışına yansıtmadıkları görülmüştür. Bunun sebeplerinden biri, tüketicilerin 
yeşil ürünlerin performanslarını düşük bulmalarıdır (Crane, 2000, s. 280). Diğer 
sebepler ise tüketicilerin yeşil tüketimde bazı bireysel konforlarından ödün verdiklerini 
düşünmeleri (Pettit ve Sheppard, 1992), yeşil ürünlerin iyi pazarlanamaması 
(Shamdasani vd., 1993, s. 489) ve en önemlisi tüketicilerin bireysel olarak çevre için bir 
şeyler yapamayacaklarını düşünmeleridir. Roberts (1996) tüketici davranışını tahmin 
etmede çevresel sorunlarda algılanan tüketici etkinliğinin önemli rol oynadığını 
belirtmektedir. Bu bağlamda, bireysel olarak çevre için bir şeyler yapabileceğine inanan 
tüketiciler oluşturma yönünde verilmesi gereken eğitimlerde tüketim alışkanlıklarının 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

Bu araştırmada her iki örnekleme ait verilerden elde edilen bulgulara göre yeşil 
satın alma davranışını en az etkileyen faktörün algılanan çevresel sorunların önemi 
olduğu bulunmuştur. Son yıllarda en üst noktaya ulaşan çevre sorunlarında tüketim ve 
üretim süreçlerinin payı oldukça büyüktür. Bunun sonucunda, firmaların ve bireylerin 
doğanın dengesine verdiği zararların farkına varmaları ve çevre sorunlarını 
önemsemeleri adına tüketim ve üretim faaliyetlerini asgari düzeyde gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. Bu sonuçlar ışığında, tüketicilerin çevre ve çevre sorunları hakkında 
bilinçlendirilmesi, medyanın çevre konusundaki yayınlara daha fazla yer vermesi ve 
kamu spotları ile toplumun çevresel sorunların önemini kavramalarını sağlamak adına 
eğitilmesi söz konusu olabilir. 

Çevre konularının önemsendiği günümüzde, bu araştırmanın sonuçlarının sadece 
tüketiciler için değil aynı zamanda potansiyel üreticiler için de önemli ipuçları sağladığı 

http://scialert.net/asci/author.php?author=Punitha&last=Sinnappan
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düşünülmektedir. Araştırmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmelerin çevre 
konularında yasal uyarılara uymanın yanı sıra hedef kitlelerine daha uygun pazarlama 
karması oluşturmak için tüketici özelliklerini dikkate alarak rekabet güçlerini 
arttırmaları gerekmektedir.  

Literatürde yeşil satın alma davranışına etki eden birçok psikografik faktör 
olmakla birlikte bu araştırmada bazı psikografik faktörlerin satın alma davranışı 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ancak, yeşil satın alma davranışını daha iyi 
yorumlayabilmek için psikografik değişkenlere ek olarak, demografik özelliklerin de 
araştırılması önerilebilir. Gelecekteki çalışmalarda yeşil satın alma davranışını etkileyen 
diğer psikografik faktörlerin yanı sıra demografik özellikler de eklenerek araştırma 
modeli incelenebilir. Bu araştırmada belirli bir zaman diliminde Türk ve İran’lı 
tüketicilerin yeşil satın alma davranışı öncülleri incelenmiştir. Gelecekte bu çalışma 
tekrarlanarak tüketicilerin yeşil satın alma davranışlarındaki değişim ve gelişim 
izlenebilir. Ayrıca, gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı uyruklu farklı sosyo-
demografik özelliklerine sahip tüketicilerin yeşil satın alma davranışı incelenebilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
Environmental problems are one of the most important problems for human being 

in the world. The effects of the environmental problems are increasing whereas, 
consumers tend to buy towards green products. Because of these conditions, green 
markets are carrying opportunities for differentiation, gaining new consumers and 
competitive advantage. Thus understanding the consumer profile in these markets be 
come a necessity. 

Recently, consumers feel that their shopping behavior has great impact on the 
environment (Vahid, Raher ve Tan, 2011). The green or environmentally-friendly 
shopping behavior means using products that are “benevolent / beneficial”, “recyclable / 
maintainable” and “sensitive / responsive” environmental concerns (Mustafa, 2007). 

With the increase of environmental problems and its reflections on the consumers’ 
buying behavior and the future concern of consumers have led to the companies to 
apply environmentalist policies and strategies. According to the literature, there are lots 
of studies exist analyzing the factors effecting green purchasing behavior. But, there are 
much more factors that do have effect on green purchasing behavior. For understanding 
the green purchasing behavior deeply, the antecedents of the green purchasing behavior 
and the differences between green purchasing behavior of Turkish and Persian 
consumers are analyzed in this study.  

Methodology 
With the increase of environmental problems and its reflections on the consumers’ 

buying behavior and the future concern of consumers have led the companies to apply 
environmentalist policies and strategies. Defining factors related to the attitudes of 
consumers towards environmental problems and buying green products are crucial for 
companies in order to be successful in their marketing practices. 

In this research, Theory of Reasoned Action (TRA) was used by Fishbein and 
Ajzen (1975). This theory is used by many researchers in different fields to analyze 
human behavior. Regarding marketing research, TRA is used to investigate consumers’ 
buying intention or behavior (Mostafa, 2007). 

http://www.orcid.org/0000-0002-5107-1015
mailto:srmsv1225@gmail.com
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In the study, antecedents such as environmental knowledge, social influence, 
environmental attitude, environmental concern, perceived seriousness of environmental 
problems, perceived environmental responsibility, perceived consumer effectiveness, 
concern for self-image of green purchasing of Turkish and Persian consumers are 
evaluated. 

The data collection method used in this study was survey. At the end of the data 
collection period, a total of 384 available questionnaires were used for data analysis. 
The scales used in the study derived from Lee (2008 ve 2011), Mohd Suki (2013), 
Mostafa (2006 ve 2007), Ooi Jen Mei and others (2012), Sinnappan ve Rahman (2011), 
Kasier and others (1999), Moser and Uzzell (2003), Garsia-Mira and others (2005), 
Roberts (1996), Manzo and Weinstein (1987), Lai (2000), Straughan and Roberts 
(1999), Kim and Choi (2005), Yeniçeri (2008), Fraj and Martine (2006) and Leonidou 
and others (2010). Five point Likert scale ranging from 1 strongly disagree to 5 strongly 
agree were used. Before testing the hypotheses, reliability and validity of scales were 
assessed. Multiple regression analyses were conducted to test hypotheses.  

Findings and Discussion 
In this research it is found that Persian consumers prefer green products / services 

more than Turkish consumers. Persian consumers’ green purchasing behavior is higher 
than Turkish consumers. 

The results of the research show that antecedents of the green purchasing behavior 
of Turkish and Persian consumers have positive effect on the green purchasing. 
Environmental knowledge and environmental image concerns found as the most 
effective variables for Turkish and Persian consumers. Moreover, perceived consumers’ 
efficiency variable has an effect on green purchasing behavior of Persian consumers 
differing from Turkish consumers. Antecedents of green purchasing behavior such as 
environmental concern, social influence, perceived seriousness of environmental 
problems, perceived effectiveness of consumers, and concern for self-image of Persian 
consumers’ are higher than the Turkish consumers’. Only environmental knowledge of 
Turkish consumers is higher than Persian consumers.  

Implications of the Study  
Marketers face many challenges in order to succeed in green marketing. These 

challenges include understanding the changes in environmental factors that lead to 
consumer green consumer behavior. This study helps marketers whereas producers in 
order to create successful strategies and gain competitive advantage in Turkish and 
Persian green markets.  

This study focuses on some antecedents of green purchasing behavior of Turkish 
and Persian consumers. Future studies can focus on environmental labels, green 
packaging, biodegradable materials, and hazardous metal containers effect on green 
purchasing behavior. In addition other factors affecting the behavior of green purchases 
may be included in future studies. In addition, this study can be applied to different 
consumer groups in the future. This study has used cross-sectional designs in which it 
identifies current behavior of consumers regarding green purchases. The behavior might 
change over time thus, in the future longitudinal designs might be appropriate to find 
out the changes in consumers’ green purchasing behavior.  
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Özet 

Araştırmanın amacı, eWOM arama motivasyonlarının tüketici temelli marka 
değeri üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkisinin olup olmadığını analiz etmektir. Bu 
bağlamda, online alışveriş yapan tüketiciler üzerinde amaçlı örnekleme yöntemi ile yüz 
yüze uygulanan anketin verileri kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler test edilmiş 
ve kuramsal olarak ortaya konan hipotezler sınanmıştır. Ayrıca araştırmada elde edilen 
datalara, tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, eWOM arama motivasyonları ile online 
tüketici temelli marka değeri arasındaki ilişkiyi ve etki düzeyini ölçmek amacıyla 
sırasıyla korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen analizler sonucunda eWOM arama motivasyonu faktörü boyutlarından; 
satın alma ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, topluluk üyeliği, 
ekonomik teşvik değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,05) marka 
değeri değişkenini etkilediği tespit edilmiştir. Diğer eWOM alt boyutlarından, ürünle 
ilgili bilgi edinme, değişkeninin marka değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: eWOM Arama Motivasyonları, Marka Değeri, Marka Sadakati, 
Algılanan Kalite, Pazarlama İletişimi 

Gönderme Tarihi 17 Nisan 2018; Revizyon Tarihi 22 Ekim 2018; Kabul Tarihi 30 
Ekim 2018 

Abstract 
The aim of the study is to analyze whether eWOM search motivations have a 

direct and significant impact on consumer-based brand equity. In this context, face to 
face survey technique was applied on online shoppers. The questionnaire was carried 

1	  Bu çalışma, 27–29 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “23. Pazarlama Kongresi’nde” sözel bildiri olarak sunulmuştur.	  
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out purposive sampling method. Relations between variables were tested using data 
from the questionnaire. And research hypotheses have been tested. In addition, 
descriptive statistics and factor analysis were used in the study. Furthermore, 
correlation analysis and multi-linear regression analysis were conducted to measure 
the relationship and impact level between eWOM search motivations and consumer-
based brand equity. As a result of analysis eWOM search motivation dimensions; 
acquiring information on purchasing, social orientation through information, 
community membership, economic incentives variables have a statistically significant 
effect on the brand equity variable (p<0.05). In the other eWOM sub-dimensions, the 
effect of obtaining information about the product was not statistically significant on 
brand equity. 

Keywords: eWOM Search Motivations, Brand Equity, Brand Loyalty, Perceived 
Quality, Marketing Communication 
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Giriş 

İnternetin dünya çapında yayılması, kişilerarası iletişimde de farklılıkların 
yaşanmasına neden olmuştur. Günümüzde tüketiciler, internet sayesinde tüketim 
tecrübeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunabilecekleri sanal bir iletişim kanalına 
sahiptirler. Elektronik ağızdan ağıza iletişim, genellikle sosyal ağ platformları ve 
tüketici yorumları üzerinden kullanılmaktadır. Markalarla ilgili olumlu ya da olumsuz 
yorumların yapıldığı, tavsiyelerde bulunulduğu bu kanalın tüketici tutumlarında 
değişime neden olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Yöneticiler, ağızdan ağıza 
iletişim ile çok yakından ilgilenirler. Çünkü bilirler ki bir ürünün başarısı, ağızdan ağıza 
iletişim sonucu oluşturulan içerikle yakından ilişkilidir (Godes ve Mayzlin, 2004: s. 
545). 

Bütünleşik pazarlama iletişimi açısından ağızdan ağıza iletişim, tüketicilerin belli 
bir marka, ürün ya da şirketle ilgili fikirler aradıklarında diğer insanlarla 
konuşmalarıdır. Bilgisayar kaynaklı iletişimin ortaya çıkışıyla birlikte bu konuşmalar, 
tüketicilerin kendi fikirlerini de paylaşabildiği internet platformlarına taşınmıştır. Bu 
gelişme internette ağızdan ağıza iletişim kavramını ortaya çıkarmıştır (Pollach, 2006: s. 
2). eWOM’u bu kadar önemli kılan özelliği; geleneksel ağızdan ağıza iletişim ile 
karşılaştırıldığında hız, rahatlık, birden çoğa ulaşma ve yüz-yüze insan baskısı 
olmaması vb. olumlu nedenler dolayısıyla WOM’a göre çok daha etkili oluşudur (Sun, 
Guohua ve Mana, 2006: s. 1106).  

Günümüzde insanlar internet iletişimi sayesinde günlük hayatta karşılaştığı tüm 
sorunları çevresindekilerle paylaşabilmekte, özellikle alışveriş deneyimlerini üçüncü 
kişilere aktarabilmektedirler (Jeong ve Jang, 2011: s. 356). Dolayısıyla, eWOM’un bu 
kişilerin tüketim davranışlarının belirlenmesinde önemli bir bilgi kaynağı olduğu ifade 
edilmektedir (Lee, Rodgers ve Kim, 2009: s. 268). Bununla birlikte ürün kalitesiyle 
ilgili önceki döneme ait sözlü ve offline iletişimin yerini online iletişim almaktadır. 
Birçok yönetici, bir web sitesinin marka sadakatinin oluşumunda etkin olarak 
kullanılabilmesi için topluluk içeriği sağlaması gerektiğine inanmaktadır (Chevalier ve 
Mayzlin, 2006: s. 345). 
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Çalışmanın bir diğer başlığını oluşturan marka değeri de iş dünyasının son 
yıllarda üzerinde durduğu önemli bir kavramdır. Aaker (1992), marka değerini, bir 
markanın adı ve sembolleri ile ilişkili aktif ve pasiflerin bir toplamı olarak görmekte, 
markanın sunduğu ürün ve hizmetlerin, bu değerin artmasında ya da eksilmesinde 
belirleyici olduğunu iddia etmektedir. Bir markanın önemi, pozitif ilişkilerin şirket ve 
tüketiciler için değer yaratması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Yüksek marka 
değerine sahip kurumlar, sürdürülebilir fiyat getirileri, esnek olmayan fiyat hassasiyeti, 
yüksek pazar payları ve yeni kategorilerde başarılı bir şekilde genişleme de dâhil olmak 
üzere olağanüstü performans ile ilişkilendirilmektedir (Nigam, 2012: s. 82). Nitekim 
Bilbil ve Gürel (2017) tarafından gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda; Dijital 
ortamda eWOM pazarlama tekniklerini kullanan kurumların daha çok kişiye 
ulaşabildiği, ulaşılan bu kişilerin zihinlerinde kurumla ilgili olumlu algıların oluştuğu, 
bu yöntemi kullanmanın takipçi sayısını artırdığı, konunun dijital ortamlarda 
profesyonelce yönetilerek geliştirilebileceği görülmüştür.  

Çalışmada, eWOM’a ait tüm boyutların (ürünle ilgili bilgi edinme, ekonomik 
teşvik, topluluk üyeliği, satın alma ile ilgili bilgi edinme ve bilgi yoluyla sosyal 
oryantasyon) etkinlikleri ayrı ayrı değerlendirmeye alınmış ve bu boyutların marka 
değeri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Kavramsal Çerçeve 

Yüz yüze iletişimin yerini internet ortamındaki iletişimin alması ve her geçen gün 
web ortamındaki iletişimin önem kazanması, eWOM’un ortaya çıkmasına imkân 
sağlamıştır.  Hennig-Thurau ve Diğ. (2004) elektronik ağızdan ağıza iletişimi (eWOM); 
potansiyel, mevcut veya önceki müşteriler tarafından bir ürün veya marka hakkında 
internet üzerindeki topluluklarda, forumlarda ve diğer sosyal medya platformlarında 
yapılmış olan bütün olumlu ve olumsuz yorumlar olarak tanımlamaktadır. 

Günümüzde çeşitli medya kanalları kullanılarak tüketicilerin yönlendirilmelerine 
yönelik çalışmaların en üst düzeye çıktığı bilinmektedir. Bu ortamda eWOM’un 
insanlara ürünlerini, markalarını ve fikirlerini dünya çapında duyurmalarına imkân 
vermesi, önem düzeyinin de artmasını sağlamıştır. Hatta bazı markalar, müşterilerini 
kendi reklamlarını yapmaya davet etmekte, bazıları ise ürün ve markalarının 
ilerlemesinde kendilerine destek olacak müşterilerini listeleyerek onlardan destek 
almaya çalışmaktadırlar (Oetting ve Jacob, 2007: s. 3).  

Cruz ve Fill (2008)’e göre günümüzde eWOM’dan faydalanmak isteyen 
kurumlar, yeni gelişen eWOM uygulamalarını dikkatle takip etmelidirler. Bunun nedeni 
eWOM kullanımının her geçen gün artması ve yeni uygulamaların hayata 
geçirilmesidir. Bu itibarla ürün temsilcilerinin, eWOM’un nasıl işlediği konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmaları önem arz etmektedir. Bu kişiler ayrıca tüketici iletişiminin 
şirkete olan katkılarını değerlendirebilmelidir. Oetting ve Jacob (2007) ise tüketicilerin 
ihtiyaçlarını karşılamayı teklif ederek tüketici-satıcı bağlantısı oluşturduğunu, sisteme 
katılan tüketiciler için sadece olumlu bir etki oluşturmakla kalmadığını 
belirtmektedirler.  

Bununla birlikte, marka değerine yönelik olumlu bir etki oluşturma adına yapılan 
reklam faaliyetleri, geleneksel bakış açısına göre yalnızca fiziksel medya kullanılarak 
gerçekleştirilmesine karşın, günümüzde bu anlayış yerini çok farklı platformların 
kullanımına bırakmıştır. Artık sosyal ağ siteleri, pazarlamacılar tarafından yeni ve 
önemli reklam mecraları olarak görülmektedir. Nitekim sosyal ağ siteleri günümüzde 
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ürün ve marka bilgileri için ve marka değerinin geliştirilmesi için sıklıkla 
kullanılmaktadır. Sonuç olarak, sosyal medyayı kullanan markalar, doğrudan 
tüketicilerle bağlantı kurabilmekte ve yalnızca daha fazla müşteriye ulaşma konusunda 
değil, aynı zamanda müşterilerin bir satın alma faaliyetinde bulunma olasılığını da 
artırabilmektedirler (Nigam, 2012: s. 82). 

Sosyal medya platformlarında hem tüketiciler arasında gerçekleştirilen iletişimde 
hem de markaların tüketicilerle kurmuş olduğu iletişimde sunulan mesajlar, marka 
değeri inşasını önemli düzeyde etkilemektedir. Nitekim Zailskaite-Jakste ve Kuvykaite 
(2013) yaptıkları çalışmada markaların sosyal medya platformlarında tüketicilerle 
kurmuş oldukları iletişimin marka değeri oluşturmada etkili olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Bu itibarla müşterilerin sürece dâhil edilmesinin gerekliliği gözlerden 
kaçırılmamalıdır. Hanaysha (2016)’nın yaptığı çalışmada; sosyal medya reklamlarının 
marka değeri üzerinde önemli pozitif etkilere sahip olduğu, ayrıca marka değerinin 
(marka imajı, marka sadakati, marka tercihi ve marka liderliği) tüm boyutları üzerinde 
de belirgin bir olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçlar, sosyal medya 
reklamcılığının, güçlü marka değerini oluşturmak ve sürdürmek için önemli başarı 
faktörlerinden biri olduğunu doğrulamaktadır.  

Marka değeri üzerinde etkisi olduğu belirlenen eWOM’un oluşumunu sağlayan 
çok sayıda unsur bulunmaktadır. Bunlar temelde eWOM arama ve eWOM sağlama 
motivasyonları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu motivasyonların çeşitleri 
noktasında farklı görüşler bulunmaktadır. Çalışmanın içeriği itibarıyla sadece eWOM 
arama motivasyonları üzerinde durulacaktır. Sınıflandırma için ise Hennig-Thurau ve 
Walsh (2003) tarafından geliştirilen sınıflandırma referans alınacaktır.  

eWOM arama motivasyonlarından ilki “Satın Almayla İlgili Bilgi Elde Etme” 
başlığıdır. Bu başlıkta ilk motivasyon tüketicinin risk algısının, ikinci motivasyon ise bir 
ürünün satın alma aşamasında harcanan zamanın azaltılmasıdır. Nitekim Dhar ve 
Nowlis (1999), internet teknolojisinin e-WOM kaynaklarına ulaşımını 
kolaylaştırılmasından dolayı eWOM’dan faydalanma ve bu konuda tüketici bilincinin 
gelişiminin daha da hızlı gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.  Satın alma ile ilgili bilgi 
edinilmesinin yanı sıra eWOM’un satın alma davranışları üzerinde de etkisi 
bulunmaktadır. Hennig-Thurau ve Walsh (2003) tarafından gerçekleştirilen çalışmada; 
tüketicilerin eWOM paylaşımlarında negatif bir trendin bulunması durumunda satın 
alma faaliyetinden kaçındıklarını, eWOM paylaşımlarında pozitif bir trendin bulunması 
durumunda ise satın alma işlemini gerçekleştirdiklerini ya da planladıklarını, iletişim 
davranışları noktasında ise eWOM’ da yer bulan tüm konular hakkında arkadaşları ile 
paylaşımda bulunduklarını ve gelişmeleri iş arkadaşları ve yakınları ile paylaştıklarını 
belirtmişlerdir. 

eWOM arama motivasyonlarından ikincisi “Bilgi Yoluyla Sosyal Oryantasyon” 
dur. Tüketiciler belirli bir ürünü alternatifler arasından seçerken ve bu ürünle ilgili 
bilgiyi elde ederken bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlara ayrıca diğer kaynaklardan 
gelen bilgilerin çelişkili olması da etki etmektedir. Sorunlar, ancak tüketici 
değerlendirmelerinde kabul edilen tarafsız ve önyargısız bilgi olduğunda azaltılabilir. 
Hennig-Thurau ve Walsh (2003), online topluluklarda yayımlanan e-WOM 
yorumlarının sorunları azaltabileceğini, çünkü diğer tüketiciler tarafından sağlanan 
bilginin şirketlerden veya pazarlamacılardan alınan bilgiye nazaran daha güvenilir 
olduğunu belirtmişlerdir. 



	  
	  

M.	  Koçyiğit	  –	  M.	  Çakırkaya	  10/4	  (2018)	  46-‐67	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

50	  

Üçüncü eWOM arama motivasyonu “Ürünle İlgili Bilgi Edinme” dir. eWOM 
sayesinde tüketiciler yeni ürünler hakkında bilgi edinebilir, nasıl tüketileceğini 
öğrenebilir ya da ürün kullanımındaki problemleri internet üzerindeki diğer tüketicilerin 
yorumlarını araştırarak çözebilirler. Godes ve Diğ. (2005), ürün özelliklerinin daha da 
karmaşıklaştığını, en sıradan ürünlerde bile ürün ile ilgili özelliklerin çoğaldığını, bu 
nedenle ortalama bir tüketicinin bu ürün özelliklerini değerlendirme yeteneğinin sınırlı 
kaldığını, sonuç olarak tüketicilerin ürün bilgi kaynağı olarak eWOM’a daha fazla 
güvendiklerini belirtmişlerdir.   

Bir diğer eWOM arama motivasyonu “Topluluk Üyeliği” dir. Topluluk üyeliği bir 
topluluğa aidiyet hissetmek ve pazara yeni giren ürünlerden haberdar olma 
motivasyonları ile yakından ilgilidir ve tüketicileri eWOM’a katılmaları için 
tetiklemektedir. Tüketiciler genellikle interneti diğer bireyler ile etkileşime geçmek ve 
kendi tüketim tecrübelerini paylaşmak amacıyla kullanırlar (Granitz ve Ward, 1996: s. 
161). Sanal bir topluluğa üye olmak aidiyet ve sosyal bütünleşme unsurlarıyla bir 
tüketiciye başka toplumsal faydalar da sağlayabilir; Bu nedenle, tüketicilerin çevrimiçi 
topluluklara katılmaları ve aidiyet hissetmeleri eWOM iletişimi içerisinde olduklarını 
göstermektedir (McWilliam, 2000: s. 43). Hennig-Thurau ve Walsh, (2003) da 
internetin bireylerarası iletişimi ve aktiviteleri kolaylaştırmadaki rolü nedeniyle 
tüketicilerin, diğer tüketicilerin alışveriş tecrübelerine ortak olduklarını ve diğer 
tüketicilerin online topluluklardaki yorumlarını araştırarak, bu gruplarla aidiyetlik 
hissine sahip olduklarını belirtmişlerdir.  

Beşinci ve sonuncu eWOM arama motivasyonu ise “Ekonomik Teşvik” tir. 
Ekonomik ödüllerin insan davranışlarında önemli bir güdüleyici olarak etki sağladığı 
bilinmektedir (Lawler, 1984: s. 2). Bu nedenle, online platformu kullananlarca eWOM 
iletişimi için ekonomik ödüllerin alınması, eWOM iletişimini güçlendirmenin bir başka 
yolu olarak kabul edilebilir. Nitekim, Dasari ve Anandakrishnan (2010) tarafından 
Hintli tüketiciler arasında yapılan bir çalışmada; eWOM’un pazarlama başarısını büyük 
ölçüde etkilediği ve hedef kullanıcılara verilen promosyonlara dayandığında sonucun 
daha da etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Hennig-Thurau ve Walsh (2003) da birçok 
fikir platformunun, ekonomik teşviklerin motivasyonel özelliğinden dolayı müşterilerini 
direk veya dolaylı olarak yorumlarının daha fazla okunması için ödüllendirdiklerini 
ifade etmektedirler. Yapılan başka bir çalışmada da WOM iletişim literatürü incelenmiş 
ve sonuçta kişileri motive eden iki tane elle tutulur sebebin ön plana çıktığı 
gözlemlenmiştir. Bunlar; kendi kendini geliştirme ve ekonomik ödüllerdir (Sundaram, 
Mitra ve Webster, 1998: s. 527).  

Tüketici temelli marka değeri ile ilgili literatür incelendiğinde ise, 1980’li yılların 
başında marka değeri kavramını ilk olarak ABD’deki reklamcıların ortaya attıkları 
görülmektedir (Nigam, 2012: s. 85). Marka değeri, markanın pazardaki rekabet gücünü 
yansıtmaktadır. Bir kurumun müşterilerine ürün ve hizmetler aracılığıyla sağladığı 
fayda, marka ismi ya da sembollerle birlikte algılanmaktadır (Koçak ve Özer, 2004: s. 
192). Bununla birlikte farklı marka değeri tanımları bulunmaktadır. Tüketici temelli 
marka değerinin yanında finansal temelli marka değeri de bir başka marka değeri 
tanımlamasıdır. Finansal temelli marka değeri, tüketicilerin markaya atfettikleri değere 
bağlı olarak oluşan ve diğer markalar karşısında markanın finansal gücünü de gösteren 
sayısal bir değerdir. Bu bilgiler ışığında marka değerinin, tüketici ve finansal eksenli bir 
yapısı olduğu ifade edilmektedir (Fırat ve Badem, 2008: s. 211).  
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Marka değeri ile ilgili yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde marka 
değerinin kurumlara sağladığı katma değer açık bir şekilde görülmektedir; O‘Neill ve 
Mattila, (2004) yaptıkları çalışmada; marka değeri ile markanın farkındalık derecesi, 
algılanan kalite ve toplam müşteri memnuniyeti arasında bir ilişkinin bulunduğunu 
görmüşlerdir. Yapılan başka bir çalışma sonucunda; online marka iletişimi 
dinamiklerinin (marka topluluğunun katılımı, markanın topluluk tarafından oluşturulan 
içeriği, üyelerin marka kalitesi algısı) marka değerini olumlu yönde etkilediği 
görülmüştür (Brogi ve Diğ., 2013: s. 7). Kısacası güçlü marka değeri, şirketin kendisini 
pazarda kabul ettirmesine ve kimliğini belirlemesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, 
toplam marka değerinin ölçülmesinde yüksek kâr marjlarına ve daha fazla kurumsal 
işbirliği projelerinin kurulmasına yol açmaktadır. Marka değerinin sosyal paylaşım 
siteleri aracılığıyla doğru biçimde kullanılması üreticilere, perakendecilere ve markanın 
tüketicilerine önemli bir değer katabilmektedir (Nigam, 2012: s. 85). 

Literatür incelendiğinde marka değeri boyutlarının sınıflandırılmasına yönelik 
yapılmış olan çalışmaların ilki Aaker (1992)’a aittir. Aaker (1992) marka değerinin 
oluşumunda, 5 unsurun etkisi bulunduğunu, bunların da; (1) marka sadakati, (2) marka 
farkındalığı, (3) algılanan kalite, (4) marka çağrışımı ve (5) tescilli marka varlıkları 
olduğunu belirtmiştir. Zahoor ve Qureshi (2017) tarafından yapılan bir diğer çalışmada 
ise; marka değerinin altı boyut üzerinden değerlendirilmesi gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. Bunlar: (1) marka sadakati, (2) algılanan kalite, (3) markaya duyulan 
güven, (4) marka imajı, (5) marka farkındalığı ve (6) marka çağrışımıdır. Başka bir 
yaklaşımla Yoo ve Donthu (2001) ile Taşkın ve Akat (2010) ise marka değerini 4 boyut 
üzerinden değerlendirmişlerdir. Bunlar: (1) marka sadakati, (2) algılanan kalite (3) 
marka farkındalığı/çağrışımı (4) genel marka değeridir. Bu çalışmada araştırma 
konusuna ve örnekleme uygunluğu nedeniyle Yoo ve Donthu (2001) ile Taşkın ve Akat 
(2010)’ın marka değeri boyutları kullanılmıştır. 

Marka değerini oluşturan ilk boyut olan “Marka Sadakati” tüketicinin tercih 
bakımından bir marka için sergilediği olumlu tutumdur. Marka sadakatine bağlı bir 
müşteri topluluğu, kurumun satış potansiyelinin ve karlılığının öngörülebilir olmasına 
imkân sağlayacaktır. Ayrıca sadık müşteri grubu kurumun pazarlama maliyetlerini de 
olumlu yönde etkileyecektir. Şöyle ki; eldeki sadık müşterileri tutmak, yenileri 
çekebilmekten çok daha az maliyetlidir. Buna ilave olarak rakiplerin piyasaya 
girmelerinin önündeki en büyük engellerden biri de sadık müşterilerin çokluğudur 
(Gümüş, Zengin ve Geçti, 2013: s. 95). Online ağızdan ağıza iletişim bağlamında ise 
marka sadakati, üyelerinin markayı tekrar alma ya da başka bir şekilde kullanmaya 
devam etme konusundaki taahhüdünü tanımlamaktadır ki bu da ağızdan ağıza iletişimin 
doğuracağı olumlu davranışlarla ilişkilidir (Brogi ve Diğ.,  2013: s. 4). 

Marka değerini oluşturan ikinci boyut “Algılanan Kalite” dir. Algılanan kalite, 
markadan beklentiler, alternatifler ve hedefler ile ilgili müşteri algısı ve markaya 
yönelik hislerdir. Algılanan kalite, müşterilerin mal ve hizmete biçtikleri değeri ifade 
eder ve en önemli satın alma nedenlerinden bir tanesidir (Samsunlu ve Baş, 2016: s. 
344). Online marka iletişimi bağlamında ise algılanan kalite, üyelerin bir markanın 
beklentilerini yerine getirme kabiliyetinin göstergesidir (Brogi ve diğ. 2013: s. 4). 

“Markaya Duyulan Güven” marka değerinin üçüncü boyutudur. Güven, uzun 
süreli iş ilişkisi kurma ve ortaklık yapılarında adeta bir köşe taşı mahiyetindedir. 
Tüketici açısından risk oluşturan durumlarda markanın güvenilirliği belirsizliğin 
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giderilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Tüketici ve marka arasında sürekliliği olan bir 
ilişkinin kurulması durumunda artan farkındalık beraberinde markaya duyulan güveni 
getirecektir. 

“Marka İmajı”	   marka değerini oluşturan bir diğer boyuttur. Tüketicilerin bir 
marka hakkındaki izlenimleri, inançları ve hissettikleridir (del Bosque, Martin ve 
Collado, 2006: s. 412). Diğer bir tanımda ise marka imajı, tüketicinin o marka ile ilgili 
algılarının, düşüncelerinin, duygularının ve markanın çağrışım yaptırdığı şeylerin 
bütünü şeklinde tanımlanmıştır (Akbulut ve Paksoy, 2007: s. 127). Marka imajı 
tüketicinin karar alma sürecini etkilemekte ve marka değerine de katkıda 
bulunmaktadır. Güçlü ve olumlu bir marka imajı, markanın stratejik olarak 
farklılaşmasını sağladığı gibi tüketicinin zihninde de pozitif konumlanmasını 
sağlamaktadır. Bu da marka değerinin artmasına katkı sağlamaktadır. 

Marka değerini oluşturan bir diğer boyut “Marka Farkındalığı” dır. Bir marka 
isminin akla gelmesi ve bunun ne kadar kolay olduğu ihtimaliyle ilgilidir. Hem markayı 
tanıma hem de hatırlama üzerine kuruludur (Zahoor ve Qureshi, 2017: s. 51). 
İşletmelerdeki marka yönetimleri incelendiğinde öncelikli hedefin marka farkındalığını 
arttırmak olduğu görülecektir. Marka, tanınabilir olmanın yanı sıra rakibin sunmadığı ek 
değeri müşteriye sunmak durumundadır. Bunun nedeni tanınırlığın tek başına yeterli 
olmamasıdır. Elektronik ortamda marka bilinirliği de online marka iletişimine dahil 
kullanıcıların markayı hatırlamasını ve marka bilinirliğini açıklamasını ifade etmektedir 
(Brogi ve Diğ., 2013: s. 4). 

Marka değerini oluşturan altıncı ve son boyut ise “Marka Çağrışımı” boyutudur. 
Markanın tüketici zihninde ilk çağrıştırdıkları son derece önemlidir. Çünkü marka 
çağrışımı, marka bağlılığı oluşturmada etkilidir ve satın alma kararlarını da olumlu 
yönde etkilemektedir (Samsunlu ve Baş, 2016: s. 344). Elektronik ortamda 
değerlendirildiğinde ise marka çağrışımları, online marka iletişimine üye olan kişilerin 
markayla ilişkilendirdikleri duyguları, inançları ve bilgileri açıklar. Semboller, 
görüntüler, ünlüler vb. markaların zihinlerde oluşturduğu unsurlar marka çağrışımının 
parçalarıdır (Brogi ve Diğ., 2013: s. 4). Marka çağrışımları, bazen reklamı yapılan 
ürünün belirli özelliklerini sunan geniş bir yelpazeden oluşur. Marka çağrışımlarına ait 
bir sınıflandırmada bulunulacak olursa; markaya yönelik nitelikler, faydalar ve tutumlar 
olmak üzere üç ana kategoriden oluşmaktadır (Crayton, 2013: ss. 27-28). 

Araştırmanın Tasarımı ve Yöntemi 

Araştırmanın amacı; eWOM arama motivasyonları ile tüketici temelli marka 
değeri arasındaki ilişkinin kuvvetini ve bu ilişkinin rolünü tespit etmektedir. Bu 
doğrultuda araştırmanın evrenini, Konya’da ikamet eden ve online alışveriş yapan tüm 
tüketici grubu oluşturmaktadır. Ancak, araştırma kapsamında online alışveriş yapan 
tüketicilerin tamamına ulaşmak maliyet, zaman kısıtı ve örneklem erişim zorluğu sebebi 
ile araştırma olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden amaçlı örnekleme yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eksik ve hatalı veriler içeren anketler devre dışı 
bırakıldıktan sonra analizler 391 geçerli anket formundan elde edilen veriler üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada birincil verilere ulaşabilmek amacıyla Konya il merkezinde online 
alış veriş yapan farklı tüketici gruplarıyla Mart 2018-Mayıs 2018 tarihleri arasında yüz-
yüze görüşme yöntemi ile anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada iki tür ölçek 
kullanılmıştır. Birinci ölçek; Hennig-Thurau ve Walsh (2003)’ın çalışmasından 
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derlenerek kurgulanmış olan “eWOM arama motivasyonu” ölçeğidir. İkinci ölçek ise 
Yoo ve Donthu (2001); Taşkın ve Akat (2010)’ın çalışmalarından derlenerek 
uyarlanmış olan “tüketici temelli marka değeri” ölçeğidir. Demografik sorularda dâhil 
olmak üzere araştırmada toplam 41 değişken (anket sorusu) bulunmaktadır. Altı 
değişken demografik özellikler, on sekiz değişken eWOM arama motivasyonu, on yedi 
değişken de tüketici temelli marka değeri ölçeğine aittir. Araştırma kapsamında ölçek 
ifadeleri eWOM arama motivasyonu envanteri üzerinden kurgulanarak katılımcılara 
yöneltilmiştir. İnternet kullanıcısı tüketicilerin, eWOM arama motivasyonlarının, 
tüketici temelli marka değeri üzerindeki rolünü tespit etmek amacıyla oluşturulan 
ölçeklerde yer alan ifadelerin tamamı Likert (beşli) ölçeğine göre ölçeklendirilmiştir. 
Dahası araştırmanın veri çözümlemesi için istatistik programından yararlanılmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırma verileri, olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden amaçlı 

örneklemi yöntemi kullanılarak Konya’da ikamet eden ve online alışveriş yapan 
tüketicilerden elde edilmiştir. Temsil yeteneği, örneklem büyüklüğü, zaman sınırlılığı, 
maliyet ve katılımcılara erişim zorluğundan dolayı araştırma sınırlı bir örneklem grubu 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla araştırma sonuçlarının genellenebilirliği ve 
dışsal geçerliliği sınırlıdır. Diğer bir sınırlılık ise araştırmanın zamanı ele alışı 
bağlamında kesitsel bir araştırma olmasından dolayıdır. Bu doğrultuda araştırma 
sonuçları Mart 2018-Mayıs 2018 tarihleri ile sınırlıdır. Çünkü bu zaman aralığı 
araştırma verilerin toplandığı tarihlerdir. 

Bulgular ve Yorumlar 
Araştırma kapsamı sonucunda toplanan veriler istatistik paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Veri girişinin tamamlanmasından sonra veri analizinde 
kullanılacak istatistiksel testler belirlenmiştir. Bir veri grubuna yapılacak istatistiksel 
testler belirlenirken öncelikli olarak verilerin normal dağılıp dağılmadığı analiz 
edilmelidir. Eğer veriler normal dağılıyorsa parametrik testler, normal dağılmıyorsa 
parametrik olmayan testler kullanılarak analiz yapılmalıdır. Araştırma verilerine yapılan 
normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda, araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz etmek amacıyla tanımlayıcı 
istatistikler (frekans analizi), faktör analizi, korelâsyon analizi ve çoklu doğrusal 
regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma verileri belirlenen sistematik çerçevesinde 
analiz edilerek elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.  

Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 
Bu bölümde anketin son kısmında yer alan bölümünde yer alan katılımcı profilini 

belirleyen sosyo-demografik sorulara ilişkin frekans analizi sonuçları verilmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri (n=391) 
Demografik 
Değişkenler Değer Frekans Yüzde Demografik 

Değişkenler Değer Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 188 48,1 

Medeni 
Durum 

Bekâr 203 51,9 
Kadın 203 51,9 Evli 188 48,1 

Toplam 391 100 Toplam 391 100 

Yaş 

18–24 61 15,6 

Eğitim 
Durumu 

İlköğretim 41 10,5 
25–31 102 26,1 Lise 76 19,4 
32–38 95 24,3 

Üniversite 240 64,1 
39–45 87 22,3 
46+ 46 11,8 Lisansüstü 34 8,7 

Toplam 391 100 Toplam 391 100 

 Meslek 

Özel Sektör  
Çalışanı 86 22,0 

Aylık 
Gelir 

Durumu 

1500 TL ve 
Daha Az 120 30,7 Serbest  

Meslek 86 22,0 

İşçi 34 8,7 1501–2500 TL 107 27,4 

Memur 60  15,3 2501–3500 TL 77 19,7 

Öğrenci 93 23,8 3501–4500 TL 53 13,0 

Diğer 32 8,2 4501 TL + 34 8,7 

Toplam 391 100 Toplam 391 100 

Tablo 1’e bakıldığında, ankete katılan bireylerin %51,9’unun kadın, %48,1’inin 
ise erkek olduğu ve %51,9’unun bekâr, %48,1’inin ise evli olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların yaş aralıklarına baktığımız zaman, katılımcıların %15,6’sının 18–24 yaş 
aralığında, %26,1’inin 25–31 yaş aralığında, %24,3’ünün 32–38 yaş aralığında, 
%22,3’ünün 39–45 yaş aralığında ve %11,8’inin 46 yaş ve üzerinde yer aldığı 
görülmektedir. Öte yandan katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, katılımcıların 
%10,5’inin ilköğretim, %19,4’ünün lise, %64,1’inin üniversite ve %8,7’sinin lisansüstü 
mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca ankete katılan bireylerin mesleklerine baktığımız 
zaman, katılımcıların %15,3’ünün memur, %22,0’inin serbest meslek, %8,7’sinin işçi, 
%22,0’sinin özel sektör çalışanı, %23,8’inin öğrenci ve %8,2’inin ise diğer meslek 
gruplarında yer aldığı görülmektedir. Son olarak katılımcıların aylık gelir durumları 
incelendiğinde, katılımcıların %30,7’sinin 1500 TL ve daha az, %27,4’ünün 1501–2500 
TL arası, %19,7’sinin 2501–3500 TL arası, %13’ünün 3501–4500 TL arası ve 
%8,7’sinin 4501 TL ve üzeri gelir seviyesine sahip olduğu görülmektedir.  

eWOM Arama Motivasyonları Ölçeği Faktör Analizi 

eWOM Arama Motivasyonları ölçeğinin kaç alt boyutta algılandığını bulabilmek 
için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı KMO ve 
Barlett testleri ile test edilmiştir. eWOM arama motivasyonu faktörü, beş alt boyuta 
ayrılmıştır. Alt boyutlar, ürünle ilgili bilgi edinme, ekonomik teşvik, topluluk üyeliği, 
satın alma ile ilgili bilgi edinme ve bilgi yoluyla sosyal oryantasyon başlıkları altında 
ele alınmıştır.  
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Tablo 2. eWOM Arama Motivasyonları Faktör Yapısı	  

Faktör Değişkenler 
Faktör Yükleri Cronbach 

Alpha 1 2 3 4 5 

Ü
rü

n 
İle

 
İlg

ili
 B

ilg
i 

Ed
in

m
e 18_eWOM içerikleri sorunlara çözümler sunar ,722     

,719 16_eWOM içerikleri, ürünle ilgili kullanım 
kolaylığı sağlar ,683     

17_eWOM içerikleri sorunlar için tavsiyeler sunar ,619     

Ek
on

om
ik

 
Te
şv

ik
 13_eWOM içerikleri kazanç sağlar  ,713    

,712 15_eWOM içerikleri uygun fiyatlı ürünlerden 
haberdar olmayı sağlar  ,646    

14_eWOM içerikleri ödül olarak geri döner  ,523    

To
pl

ul
uk

 
Ü

ye
liğ

i 

9_Yeni eWOM içerikleri ilgi çekici   ,815   

,836 
10_eWOM paylaşımlarına katılma   ,713   

12_eWOM içerikleri modayı takip etmeyi sağlar   ,654   

11_eWOM içerikleri topluluğunun parçası olma   ,519   

Sa
tın

 A
lm

a 
İle

 İl
gi

li 
B

ilg
i E

di
nm

e 

1_eWOM içerikleri doğru satın alma kararı 
vermeyi sağlar    ,736  

,811 

4_eWOM içerikleri, alışveriş sırasında zaman 
tasarrufu sağlar    ,714  

3_eWOM içerikleri, ürünlerin kalitesi hakkında 
hızlı bilgi almayı sağlar    ,634  

2_eWOM içerikleri ile paylaştığı deneyimlerinden 
yararlanma    ,515  

B
ilg

i Y
ol

uy
la

 
So

sy
al

 
O

ry
an

ta
sy

on
 

5_eWOM içerikleri ürünle ilgili görüşleri 
öğrenebilmeyi sağlar     ,754 

,809 
7_eWOM içerikleri doğru satın alma kararına 
yardımcı olur     ,709 

8_eWOM içerikleri benzer problemleri fark 
etmeyi sağlar     ,681 

6_eWOM içerikleri görüşleri karşılaştırmayı sağlar     ,568 
Özdeğer 9,362 3,252 1,321 1,129 1,110  

Açıklanan Varyans 13,698 13,511 13,489 12,987 12,871 
Toplam Açıklanan Varyans 66,556 

KMO ,897 
Barlett 2045,578 (sd.169; p=0,000) 

Cronbach Alpha ,903 

eWOM arama motivasyonu ölçeği faktör analizi sonucunda, birden fazla faktör 
altında birbirine yakın faktör ağırlığına sahip herhangi bir değişkene rastlanmadığı için 
ölçekten soru çıkartılmamış ve analize bu şekliyle devam edilmiştir. Her bir değişkenin 
faktör analizine uygunluğu Örnekleme Yeterliliğinin Ölçümü (MSA) yöntemi 
kullanılarak değişkenlerin anti-image korelasyon matrisi gözden geçirilmiştir. Anti-
image korelasyon matrisindeki MSA değerleri incelendiğinde tüm değişkenlerin 0,50 
değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Durmuş, Yurtkoru ve Çinko, 2013: 81). 
Bununla birlikte yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen beş faktör, toplam 
varyansın %66,556’sını açıklamaktadır. Yukarıda yer alan Tablo 2’de araştırmada 
kullanılan eWOM arama motivasyonu ölçeği için gerçekleştirilmiş olan Cronbach’s 
Alpha analizi sonuçları yer almaktadır. Görüldüğü gibi tüm ölçeklerin içsel tutarlılık 
düzeylerinin Kalaycı (2008) ve Durmuş, Yurtkoru ve Çinko (2013), tarafından önerilen 
içsel tutarlılık kabul sınırının (0.60) üstünde yer aldığı tespit edilmiştir.  

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin ayırt edici geçerliliği, açıklayıcı 
faktör analizi ile sınanmıştır. Araştırmada kullanılan beş farklı ölçek ifadeleri açıklayıcı 
faktör analizine tabi tutulmuş (KMO=0,897; p<0,001) ve ölçek ifadelerinin tutarlı bir 
şekilde birliktelik sergilediği beş farklı faktör elde edilmiştir. 
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Marka Değeri Ölçeği Faktör Analizi 

Marka Değeri ölçeğinin kaç alt boyutta algılandığını bulabilmek için faktör analizi 
yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı KMO ve Barlett testleri ile 
test edilmiştir. 

Tablo 3. Marka Değeri Faktör Yapısı	  

Faktör Değişkenler 
Faktör Yükleri Cronbach 

Alpha 1 2 3 4 

M
ar

ka
 F

ar
kı

nd
al

ığ
ı/ 

Ç
ağ

rış
ım

ı 

10_eWOM içerikleri markanın bazı özelliklerine akla getirir ,794    

,909 

11_eWOM içerikleri markanın sembol ve logosunu hatırlatır ,792    

12_eWOM içerikleri marka ile ilgili çağrışımları hatırlatır ,764    
8_eWOM içerikleri markayı rakip markalar arasında ayırt 
edebilmeyi sağlar ,736    

9_eWOM içerikleri marka farkındalığını artırmakta ,733    

G
en

el
 M

ar
ka

 D
eğ

er
i 

15_olumlu eWOM içerikleri, paranın karşılığını alacağı 
beklentisini artırır  ,758   

,866 

14_olumlu eWOM içerikleri mevcut markayı kullanmayı 
sağlar  ,745   

16_olumlu eWOM içerikleri markanın ihtiyacı karşılayacağı 
düşüncesini artırır  ,731   

17_eWOM içerikleri, markanın ürün özellikleri ile ilgili 
kanaati güçlendirir  ,730   

13_eWOM içerikleri olumlu marka daha değerli  ,664   

M
ar

ka
 S

ad
ak

at
i 1_eWOM içerikleri marka sadakatini artırır   ,858  

,854 

3_eWOM içerikleri olumlu olan markayı kullanmaya devam 
etme   ,802  

2_eWOM içerikleri olumlu olan markayı tercih etme   ,735  
4_eWOM içerikleri olumlu olan markayı tanıdıklarına tavsiye 
etme   ,606  

A
lg

ıla
na

n 
K

al
ite

 

6_eWOM içerikleri olumlu olan markanın işlevselliği çok 
yüksektir    ,815 

,787 7_eWOM içerikleri beklentilerin karşılanacağı düşüncesini 
güçlendirmekte    ,739 

5_eWOM içerikleri marka ile ilgili kalite algısını etkiler    ,706 
Özdeğer 8,110 1,510 1,338 1,057  

Açıklanan Varyans 21,274 19,847 16,447 13,109 
Toplam Açıklanan Varyans 70,677 

KMO ,925 
Barlett 4198,098 (sd. 136; p=0,000) 

Cronbach Alpha ,931 

Tablo 3’de yer alan marka değeri faktör analizi neticesinde elde edilen beş faktör, 
toplam varyansın 70,677’sini açıklamaktadır. Ölçek ifadelerinin ait olduğu boyut içinde 
homojen bir görüntü sergilemesi ve farklı ölçekler arası heterojen bir yapı ortaya 
çıkması ölçeklerin ayırt edici geçerliliklerine ilişkin bir kanıt sunmaktadır (Durmuş, 
Yurtkoru ve Çinko, 2013; Kalaycı, 2008). Bir başka deyişle 391 kişilik örneklem 
kapsamında gerçekleştirilmiş olan faktör analizi neticesinde; marka sadakati, algılanan 
değer, marka farkındalığı/çağrışımı ve genel marka değeri boyutlarının birbirinden 
farklı olguları ölçümlediğine ilişkin bir bulgu elde edilmiştir. Marka değeri ölçeği için 
gerçekleştirilmiş olan Cronbach’s Alpha analizi sonuçları yukarıdaki tabloda yer 
almaktadır. Tablo 3’de görüldüğü gibi tüm ölçeklerin içsel tutarlılık düzeylerinin, 0,60 
kritik sınırının üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Durmuş, Yurtkoru ve Çinko, 2013; 
Kalaycı, 2008). Ayrıca marka değeri ölçeği değişkenleri faktör yapısı (KMO=0,925; 
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p<0,001) ve ölçek ifadelerinin tutarlı bir birliktelik sergilediği dört alt faktör elde 
edilmiştir.    

Korelâsyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizleri 

Bu bölümde araştırma kapsamında eWOM arama motivasyonları alt boyutları ile 
marka değeri değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma modeli 
doğrultusunda kurulan hipotezleri test etmek için korelasyon analizi ve çoklu doğrusal 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

eWOM Arama Motivasyonları ile Marka Değeri İlişkisi 
Bu bölümde yapılacak analizler ile aşağıdaki hipotezler test edilmeye çalışılmıştır: 

H0 eWOM Arama Motivasyonu boyutları Marka Değeri değişkenini açıklamada 
istatistiksel olarak anlamsızdır.  

H1 eWOM Arama Motivasyonu boyutları Marka Değeri değişkenini açıklamada 
istatistiksel olarak anlamlıdır.  

H1a (eWOM) Satın Alma İle İlgili Bilgi Edinme, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir. 

H1b (eWOM) Bilgi Yoluyla Sosyal Oryantasyon, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde 
etkilemektedir. 

H1c (eWOM) Topluluk Üyeliği, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

H1d (eWOM) Ekonomik Teşvik, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

H1e (eWOM) Ürünle İlgili Bilgi Edinme, Marka Değerini doğrudan ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

Tablo 4. eWOM Arama Motivasyonları Alt Boyutları ile Marka Değeri İlişkisi 
Korelâsyon Analizi 

 
 

eWOM Arama Motivasyonları Marka 
Değeri SAİBE BYSO TÜ ET ÜİBE 

eW
O

M
 A

ra
m

a 
M

ot
iv

as
yo

nl
ar

ı 

SAİBE r 1      
p       

BYSO 
r ,590** 1     
p ,000      
N 391 391     

TÜ 
r ,529** ,535** 1    
p ,000 ,000     
N 391 391 391    

ET 
r ,559** ,600** ,553** 1   
p ,000 ,000 ,000    
N 391 391 391 391   

UİBE 
r ,538** ,518** ,567** ,529** 1  
p ,000 ,000 ,000 ,000   
N 391 391 391 391 391  

Marka 
Değeri 

r ,756** ,738** ,763** ,800** ,623** 1 
p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 391 391 391 391 391 391 

** Korelâsyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
(SAİBE) Satın Alma İle İlgili Bilgi Edinme, (BYSO) Bilgi Yoluyla Sosyal Oryantasyon,  (TÜ) Topluluk Üyeliği, 
(ET) Ekonomik Teşvik, (ÜİBE) Ürünle İlgili Bilgi Edinme 
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Tablo 4. incelendiğinde marka değeri ölçeği bağımlı değişkeni ile eWOM arama 
motivasyonları alt boyutları bağımsız değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda, eWOM arama motivasyonları alt boyutlarından; “satın alma 
ile ilgili bilgi edinme (r=,756), bilgi yoluyla sosyal oryantasyon (r=,738), topluluk 
üyeliği (r=,763), ekonomik teşvik (r=,800), ürünle ilgili bilgi edinme (r=,623)” 
değişkenleri ile tüketici temelli marka değeri arasında orta kuvvetin üzerinde ve anlamlı 
(p<0,05) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.   

Tablo 5. eWOM Arama Motivasyonları Alt Boyutları ile Marka Değeri İlişkisi 
Regresyon Katsayıları 

Bağımlı  
Değişken 

Bağımsız  
Değişkenler 

Standardize Katsayılar 
t-istatistiği p değeri 

Standart Hata 

Beta 

Marka  
Değeri 

Satın Alma İle İlgili Bilgi 
Edinme ,273 11,391 ,000 ,021 

Bilgi Yoluyla Sosyal 
Oryantasyon ,192 7,841 ,000 ,022 

Topluluk Üyeliği ,315 13,314 ,000 ,020 

Ekonomik Teşvik ,352 14,485 ,000 0,18 
Ürünle İlgili Bilgi 

Edinme ,013 ,549 ,584 0,16 

R2 ,877  
Düzeltilmiş R2 ,876 

F istatistiği 573,353 (p=0,000) 

Tablo 5. incelendiğinde eWOM arama motivasyonları alt boyutlarından, satın 
alma ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, topluluk üyeliği, ekonomik 
teşvik değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,05) marka değeri 
değişkenini etkilediği tespit edilmiştir. Diğer eWOM alt boyutlarından ürünle ilgili bilgi 
edinme, değişkeninin marka değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
bulunmamaktadır.   

Bu doğrultuda Tablo 5.’de görüldüğü gibi F istatistiği 573,353 ve p değeri ,000 
olduğundan oluşturulan regresyon modelinin genel olarak anlamlı olduğu tespit 
edilmiştir. Diğer bir ifade ile “marka değeri” değişkenini “eWOM arama motivasyonu” 
ölçeğinin 5 alt boyutundan en az biri ile tahmin etmek istatistiksel olarak mümkündür. 
Tabloya göre “satın alma ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, 
topluluk üyeliği, ekonomik teşvik” değişkenleri için p değerleri 0,05’den küçük 
olduğundan eWOM arama motivasyonu alt değişkenleri, marka değeri değişkenini 
açıklamakta istatistiksel olarak anlamlıdır. Tablodaki R2 değeri modelin açıklayıcılık 
gücünü göstermektedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda bağımsız değişkenlerin 
marka değeri değişkenini açıklama oranı %87,7 olarak bulunmuştur. Ayrıca katsayılar 
tablosu incelendiğinde bu açıklayıcılığa en büyük katkıyı/etkiyi “ekonomik teşvik” 
değişkeninin sağladığı görülmektedir. Bu doğrultuda online alışveriş yapan tüketiciler 
için ürün veya marka hakkında en hızlı bilgi edinme platformlarından biri olan internet 
üzerinden gerçekleştirilen ağızdan ağıza iletişim uygulamaları, önemli düzeyde marka 
değerini etkilemektedir. Farklı değişkenler üzerinden yapılmış olan araştırma bulguları 
da bu sonucu destekler niteliktedir (Lopez ve Sicilia, 2014; Themba ve Mulala, 2013; 
Almana ve Mirza, 2013; Nigam, 2012; Grifoni ve Diğ., 2013).   
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Tartışma ve Sonuç  

Günümüzde işletmeler çeşitli küresel ve yapısal faktörler nedeniyle geçmişte 
olmadığı kadar yoğun bir rekabetle karşı karşıyadırlar. Böylesine riskli bir ortam 
bulunmasına karşın şirketlerin çoğu bu riskleri genellikle pazarlama önlemleri ile 
bertaraf etmeye çalışmaktadırlar. Oysa tüketicinin pazarlama faaliyetlerine aktif 
katılımlarının söz konusu olduğu günümüzde bu tür önlemlerle rekabet avantajı 
oluşturmak çok mümkün gözükmemektedir. Rekabette ayakta kalabilmek, güçlü bir 
marka değerine sahip olmayı gerektirmektedir. Bu gerçeği gören şirketler marka 
değerini artırmaya yönelik yatırımlara hız vermekte ve müşterileri ile aralarındaki 
kanalları daha da güçlendirmenin yollarını aramaktadırlar. Önemli pazarlama 
kanallarından olan ağızdan ağıza pazarlamanın internetin yaygınlaşmasıyla sanal ortama 
taşınması eWOM’u ortaya çıkarmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular neticesinde eWOM arama 
motivasyonlarından, satın alma ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, 
topluluk üyeliği ve ekonomik teşvik alt boyutlarının, marka değeri üzerinde anlamlı 
etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Tüketiciler açısından önemli bir bilgiye erişim aracı 
olan internet, eWOM arama motivasyonları ile markalar ve ürünleri hakkında 
tüketicilerin birbirlerine bilgi, düşünce ve deneyim aktarımı gerçekleştirdikleri 
görülmektedir.       

Tüketiciler bir markanın, ürünlerini ve hizmetlerini memnun kalmaları 
durumunda ya da memnun kalmamaları durumunda, tanıdıklarına bu konu ile ilgili bilgi 
aktarımında bulunmaktadırlar. Bu nedenle, tüketiciler bir markanın, ürünlerinden ve 
hizmetlerinden memnun kaldıklarında bu marka ile ilgili konuşmaktadırlar. Bu nedenle 
ağızdan ağıza iletişimin, dünyadaki tüm reklamcılık faaliyetlerinden çok daha güçlü 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Gülmez ve Türker, 2015: s. 78). Bu iletişimin, 
internetin ortaya çıkmasıyla birlikte çok daha geniş kitlelere ve çok daha hızlı bir 
şekilde yayılımı onu daha da etkili bir pazarlama enstrümanı haline getirmiştir. 
Araştırmanın bulguları ile paralel olarak konuya ilişkin gerçekleştirilen akademik 
çalışmalarda da eWOM’un tüketiciler üzerinde birçok etkisinin olduğu açık bir şekilde 
görülebilmektedir. 

López ve Sicilia (2014), tarafında gerçekleştirilen bir araştırmada, eWOM'un 
etkisinin, kaynak güvenilirliğine, bütünleşik değere ve eWOM'dan elde edilen bilgilerin 
hacmine bağlı olduğu sonucuna ulaşılmış olup; tüketicilerin internet deneyimi ve 
eWOM etkisi arasında ikinci dereceden bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Suudi Arabistan’da yapılan bir çalışmada internetten alışveriş yapan kişilerin 
eWOM'dan çok etkilendikleri ve internet üzerinden ürün satın almak için kararlar 
alırken bu tür online forumlara bağımlı oldukları görülmüştür (Almana ve Mirza, 2013: 
s. 23).  

Bostwana Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada da; markaya 
bağlı e-sohbetin, eWOM iletişim etkisinin düşük olduğu, buna karşın eWOM’un 
öğrencilerinin genel ve özel fikir araştırmaları ile satın almaya karar vermede pozitif ve 
önemli etkisinin bulunduğu belirlenmiştir (Themba ve Mulala, 2013: s. 31). 

eWOM ile çoğu zaman eş anlamlı kullanıldığı bilinen viral pazarlama ile marka 
değeri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir çalışmada; Nigam, (2012: s. 87) 
viral pazarlama ile marka değeri boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu 
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tespit etmiştir. Ayrıca markaya ilişkin olumlu söylemlerin ve eWOM’un, olumlu marka 
inşa algısını kolaylaştıran bir platform oluşturduğu, çalışmanın sonuçları arasındadır. 

Benzer alanda yapılan bir diğer çalışmada ise Grifoni ve Diğ. (2013) viral 
hedeflerin belirlenmesinin ardından doğru kitleyi hedef almanın online viral pazarlama 
planlanmasının en hayati unsuru olduğunu, bu nedenle konuyla ilgilenen toplulukları 
hedef almak gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda mesajın virüs gibi 
yayıldığını gördüklerini, bu yayılmanın online forumlar, sosyal bloglar, e-mailler 
yoluyla olduğunu ama en çok yayılmanın bloglar ile olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu çalışmada ulaşılan bulgularla yakın sonuçlara sahip olan çalışmalarda da 
belirtildiği gibi; günümüzün en etkili iletişim mecrası haline gelen internetin ağızdan 
ağıza iletişime şekil verdiği ve marka stratejilerinin en önemli platformu konumuna 
oturduğu görülmektedir.   

Tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda eWOM içeriklerinin tüketici 
bakış açısıyla hazırlanması durumunda çeşitli faydalar sağlayacağı kuvvetle 
muhtemeldir. İçeriklerin tüketiciler için kullanışlı olması durumunda markanın kârını 
artırması ve zamandan tasarruf sağlaması kolaylaşacaktır. Tüketicinin duygularıyla 
oynandığını düşünmesi durumunda ise müşteri markaya karşı negatif tavır alabilmekte, 
bu da marka için önemli bir risk oluşturabilmektedir. Bu yüzden markaların tüketiciler 
için gerçekten kullanışlı içerikler hazırlamak için para ve zaman yatırımı yapmaları 
gerekmektedir.  

Yukarıda ifade edildiği gibi birçok çalışmada; marka değerine etki eden unsurlar 
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Fakat tespit edildiği kadarıyla literatürde daha önce 
eWOM arama motivasyonlarının marka değeri üzerindeki etkilerini tespit etmeye 
yönelik herhangi bir çalışmanın olmaması çalışmayı literatüre sağlayacağı katkılar 
nedeniyle önemli kılmaktadır. Bu araştırmanın diğer çalışmalardan farklılaşan en 
önemli yönü eWOM boyutları ile tüketici temelli marka değeri arasındaki ilişkiyi 
inceleyen öncü bir çalışma olmasıdır. Günümüzün en etkili iletişim stratejilerinden olan 
eWOM’un özellikle satın alma ile ilgili bilgi edinme, bilgi yoluyla sosyal oryantasyon, 
topluluk üyeliği ve ekonomik teşvik gibi boyutlarıyla marka değerini etkilediği 
sonucuna ulaşılmış olmasının hem marka profesyonellerine hem de pazarlama iletişimi 
literatürüne önemli katkılar sağlayacağı ifade edilebilir. Bununla birlikte, eWOM arama 
motivasyonlarının yanı sıra bir başka eWOM motivasyonu olan, eWOM sağlama 
motivasyonları ile tüketici temelli marka değeri arasındaki ilişkinin tespit edilmesine 
yönelik çalışmaların yapılmasının da literatüre önemli kazanımlar sağlayacağı 
düşünülmektedir.  
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Extensive Summary 

Introduction: Nowadays consumers share all the problems they face in daily life 
with the internet. They share their experience of brands' products and services with 
other consumers. The Internet is an important source of information for consumers. 
Thanks to the word of mouth, it is becoming an important channel influencing 
consumer behavior (Jeong ve Jang, 2011: p. 356; Chevalier ve Mayzlın, 2006: p. 345). 

Theoretical Framework	   

eWOM (Electronic Word of Mouth Communication / Marketing) 
Word of Mouth marketing communications; are all the efforts made by the 

organization to influence consumers' work on creating marketing-focused information 
and spreading to other consumers. Electronic word of mouth communication / 
marketing, face-to-face communication has taken its place in internet communication 
and every day after the development of web technologies. Henning-Thurau et al. (2004: 
p. 39) eWOM; potential, existing, or previous customers of a product or company on the 
internet community and all groups of people are defined as positive and negative 
comments. 

eWOM Search Motivations 

1) Obtaining buying related information: Reducing the consumer's risk perception 
also reduces the time spent on a product's purchasing phase. Dhar and Nowlis 
(1999) stated that access to eWOM is facilitated by the access of eWOM 
resources to Internet technology, and the development of consumer awareness 
has become even faster. In the study conducted by Hennig-Thurau and Walsh 
(2003), it has been found that consumers are avoiding purchasing activities if 
they have a negative trend in eWOM share. In addition, if a positive trend is 
found in eWOM shares, it is determined that they are making purchases. 

2) Social orientation through information: Hennig-Thurau and Walsh (2003) point 
out that eWOM comments published in online communities can reduce 
problems because information provided by other consumers is more reliable 
than information obtained from companies or marketers. 

3) Community membership: Feelings of belonging to a community and motivations 
of being informed of new products entering the market. Moreover, consumers 
are triggering for participation in eWOM. Consumers often use the Internet to 
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interact with other individuals and to share their own consumption experiences 
(Granitz and Ward, 1996: p. 161). 

4) To learn to consume a product: With eWOM communication, consumers can 
learn about new products. They can learn how to consume or solve the problems 
of using the product by searching the comments of other consumers on the 
internet. Godes et al. (2005) have stated that product specifications are becoming 
more complex, that product-related characteristics increase even in the most 
common products, and therefore the ability of an average consumer to evaluate 
these product characteristics is limited. As a result, consumers have more 
confidence in eWOM as a source of product information. 

5) Remuneration: Economic awards are known to have an important influence on 
human behavior (Lawler, 1984: p. 2). For this reason, providing economic 
awards for eWOM communication to Internet users can be considered as another 
way to strengthen eWOM communication. 

Brand Equity 

Brand equity reflects the competitiveness of the brand in the market. Benefits that 
an organization provides to its customers through its products and services are 
perceived with brand names or symbols (Koçak and Özer, 2004: p. 192). According to 
another approach, brand equity is a numerical value that shows the financial strength of 
the brand against the other brands, which is formed by the value that consumers attach 
to the brand. As a result, brand equity is a consumer-driven concept (Fırat and Badem, 
2008: p. 211). 

Purpose: The aim of the research is to determine the relationship between 
consumers' eWOM search motivations and consumer-based brand equity. Another aim 
of working with this is to analyze whether eWOM search motivations have a direct and 
meaningful effect on brand equity.  

Method: In this context, face to face survey technique was applied on online 
shoppers consumers. The questionnaire was carried out purposive sampling method. 
Relations between variables were tested using data from the questionnaire. And 
research hypotheses have been tested. In addition, descriptive statistics and factor 
analysis were used in the study. Furthermore, correlation analysis and multi-linear 
regression analysis were conducted to measure the relationship and impact level 
between eWOM search motivations and consumer-based brand equity.  

Relationship between eWOM Search Motivations and Brand Equity 
The following hypotheses were tried to be tested with the analyzes to be made in 

this research: 
H0 eWOM Search Motivation dimensions are statistically insignificant in explaining 
the Brand Equity variable. 
H1 eWOM Search Motivation dimensions are statistically significant in explaining the 
Brand Equity variable. 

H1a (eWOM) Obtaining buying related information, directly and significantly 
affects Brand Equity. 
H1b (eWOM) Social orientation through information, directly and significantly 
affects Brand Equity. 



	  
	  

M.	  Koçyiğit	  –	  M.	  Çakırkaya	  10/4	  (2018)	  46-‐67	  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
	  

66	  

H1c (eWOM) Community membership, directly and meaningfully affects Brand 
Equity. 
H1d (eWOM) Remuneration directly and significantly affects Brand Equity. 

H1e (eWOM) To learn to consume a product, directly and significantly affects 
Brand Equity. 

Findings: As a result of analysis eWOM search motivation dimensions; acquiring 
information on purchasing, social orientation through information, community 
membership, economic incentives variables have a statistically significant effect on the 
brand equity variable (p<0.05). In the other eWOM sub-dimensions, the effect of 
obtaining information about the product was not statistically significant on brand equity. 

As a result of the regression analysis, it is found that the regression model formed 
from F statistic 573,353 and p=000 is generally meaningful. In other words, it is 
statistically possible to estimate the "brand equity" variable with at least one of the 5 
sub-dimensions of the "eWOM search motivation" scale. The eWOM search motivation 
sub-variables are statistically significant in explaining the brand equity variable, since 
the p values for the variables of "obtaining buying related information, social 
orientation through information, community membership, remuneration" through 
empirical finds are smaller than 0.05. Also, VIF values are smaller than 10, indicating 
that there is no multiple correlation between variables. Moreover, the values of R and 
R2 indicate the explanatory power of the model. As a result of the regression analysis 
made, the rate of disclosure of the brand equity variable of the independent variables 
was found to be 87.7%. Moreover, when coefficients are examined as a result of 
regression, it is seen that the variable "remuneration (β=, 352)" provides the greatest 
contribution to this explicitness. 

Conclusion and Discussion 

As a result of the research findings, it was determined that eWOM search 
motivation sub-dimensions, obtaining buying related information, social orientation 
through information, community membership and remuneration (economic incentive) 
dimensions have significant effects on brand equity. In terms of consumers, it is seen 
that consumers are transferring information, thoughts and experiences about internet, 
eWOM search motivations, brands and products, which are an important information 
accessing tool. 

Consumers are transferring information about a brand to their acquaintances if 
they are satisfied with their products and services or if they are not satisfied. For this 
reason, according to Gülmez (2011), word of mouth communication is much stronger 
than any advertising activity in the world. This communication, along with the 
emergence of the Internet, has made it a much more effective marketing instrument, 
with wider masses and much faster dissemination. The impact of eWOM can also be 
seen clearly in the academic work carried out on the topic. 

In the research conducted by Lopez and Sicilia, (2014), the effect of the eWOM is 
based on the volume of information obtained from resource reliability, integrated value 
and eWOM. 
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In a study conducted by Saudi Arabia by Germain and Mirza (2013), it was found 
that internet shoppers were very influenced by eWOM and were dependent on such 
online forums when making decisions to purchase products over the Internet. 

In a study conducted by Themba and Mulala (2013) on the students of the 
University of Bostwana, it was determined that the effect of e-chat communication 
related to the brand was low. On the other hand, it has been determined that e-WOM 
has a positive and significant effect in deciding to purchase students with general and 
special opinion research. 

Nigam (2012) found a positive and significant relationship between viral 
marketing and brand equity dimensions. It is also among the results of the study that the 
positive discourse on the brand and eWOM are a platform that facilitates the perception 
of positive brand building. 

As it is mentioned in the studies with similar results to the results in this study, 
internet is the most effective communication medium of nowadays. The importance of 
communication with the mouth via the internet has increased. The Internet has become 
the most important platform of brand strategy. In many studies, the relationship between 
the factors effecting brand equity has been examined. However, as far as the literature is 
concerned, the fact that there is no work in the past to determine the effects of eWOM 
search motives on brand equity has made the study important because of the 
contributions to the literature. 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate whether organizational culture plays a 

moderating role in the relationship between authentic leadership and knowledge 
management. The sample of the study consists of the faculty members working at 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. A questionnaire was applied to 103 faculty 
members working in 8 academic units and analyzed. Hierarchical regression analyzes 
were performed to measure frequency analysis, confirmatory factor analysis, reliability 
analysis, correlation analysis and moderating effect. According to the findings, there is 
a positive and significant relationship between authentic leadership and knowledge 
management. On the other hand, it has been found that the supportive organization 
culture has no moderating effect on the relationship between knowledge management 
and authentic leadership. In addition to these results, some limitations in terms of 
theory and practice and suggestions for future research are presented. 
Keywords: Knowledge management, supportive organizational culture, leadership, 
authentic leadership, organization culture  
Received 6 August 2018; Received in revised from 26 October 2018; Accepted 30 
October 2018 

1- Giriş 
Günümüzde liderlerin sahip olması gerekli olan önemli niteliklerinden biri, 

yönetme ve yönlendirme farkını görebilmeleridir. Bu farkın aynı zamanda liderleri 
yöneticilerden ayıran en önemli özellik olduğu söylenebilir. Bu yeteneği olan liderler, iş 
görenlerle etkin ve karşılıklı ilişkiler geliştirebilen, takımını geleceğe hazırlayan 
stratejileri ve tekniği geliştirme suretiyle herkesin güven ve saygı atmosferinde 
çalışmasını temin eden ve çeşitli sorunlara ilişkin olarak tarafların yarattığı çözümler 
üreterek uzlaşmazlıkları kolaylıkla ve kolay yoldan elimine edebilen bireylerdir (Cox ve 
Hoover, 2003: 32). Bu nitelikteki kişiler aynı zamanda açık görüşlü olup çeşitli insanları 
güdüleyebilen ve hatta iletişim eksikliğinden doğan sorunları gidererek iyi bir dinleyici, 
hoşgörülü bir işveren ve arkadaş olmayı başarabilen bireylerdir (Bolat, 2008: 16). 

Otantik liderlik, takipçileri, grupları ve örgütleri içeren çok yönlü karışık bir 
yapıdır. Kendine doğru olmak ve sürekliliği yürüterek başkalarının içsel değer ve 
inançlarına saygı duymak ve kabullenmek otantik lider teorisinde yatar. Bu inanç ve 
değerlere bağlı kalmak, çalışanlar arasında asıl içsel yeniliği desteklemesi için lider 
tarafından kullanılabilir. Sosyal destek teorisine göre insanlar liderlerinden destek 
almayı fark ettiklerinde ve onların rol modellerinin davranışlarından öğrendiklerinde 
otantik ve çekici olarak görülürler ve mükemmeli başarabilirler. Bu sebeplerden dolayı, 
otantik olmak kişinin bireysel tecrübelerini  (inançlarını, değerlerini duygu ve 
düşüncelerini) sahiplenerek, bireyin kendisiyle ahenk içinde davranış göstermesini 
sağlar (Whiteley ve Bloch, 2005: 37).  

Örgütlerin, rakiplerinden daha farklı olmasını, aynı işi rakiplerine göre daha farklı 
yapmasını ve tüm örgütlerin aynı yöntemleri uyguladığı bir ortamda rekabet güçlerinin 
artmasını sağlayacak en önemli etken örgütsel bilgidir. Örgütsel bilgi belli bir zaman 
süreci içinde oluşur ve örgütün değişmeyle mücadele etmesine ve rekabet avantajı 
sağlamasına olanak verir. Örgüt içerisindeki her tür olguya şekil veren örgüt kültürü 
olmaktadır. Dolayısıyla değişimin gerekli olduğu durumlarda, örgüt kültürü bu 
değişimler için en büyük engel veya destek olabilmektedir. Bilgi yönetimi de büyük bir 
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yenilik ve değişim anlamına gelmektedir. Günümüzde yenilikçilik ve yaratıcılığa her 
zamankinden daha fazla değer verilmektedir. Her yenilik eylemi gibi bilgi yönetimi de 
örgüt kültüründe köklü bir değişimi gerektirmektedir.  

2- Kuramsal Çerçeve 
Otantik Liderlik ve Bilgi Yönetimi 
Bir örgütteki bilgiyi yönetmek aslında edinilen kaynakların verimli bir şekilde 

yönetilmesi anlamına da gelebilmektedir. Örgütte içerisinde çeşitli bilgi kaynaklarından 
yararlanılabilir. Farklı ihtiyaçlara hitap eden bilgilerin kaynakları da farklı olmaktır. 
Liderler, örgütün bilgi kaynaklarının farkında olarak bilgiyi yönetebilirler. Bilgi 
yönetiminde örgütün insan ve madde kaynaklarının nasıl yönetilmesi gerektiği ise 
liderliğin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. 

Doğaldır ki bu yönetim süreci örgütte kendiliğinden gelişmez. Tüm bu konularda 
karar verme, planlama, örgütleme, iletişim sağlama, insanları etkileme, eşgüdümleme ve 
süreci değerlendirme işlerini yapacak olanlar da yöneticilerdir.  

Liderler bilgi yaratmanın koşullarını sağlayarak organizasyonu, yeni bilginin 
yaratılması doğrultusunda aktif olarak yönlendirirler. Bilgi yaratımı sürecine yön verme 
bakımından orta ve üst düzey yöneticilerin liderlik rolleri de önemlidir. Özellikle, orta 
düzey yöneticileri organizasyondaki enformasyon akışının yatay ve dikey olarak 
kesişme noktasında olmaları dolayısıyla diğer çalışanlar ile iletişimi sağlayarak bilgi 
yaratımı sürecine katılmaları açısından kritik öneme sahiptirler. Liderler bilgi vizyonunu 
oluşturur, bilgi varlıklarını destekler ve geliştirir, bilgi yaratma sürecini sürekli olarak 
geliştirirler (Özevren ve Gürsu, 2004: 651). 

Bilgi lideri meraklı davranışlara, fikir geliştirici bir yapıya sahip olmaları 
gerekmektedir. Aynı zamanda örgütün her kademesine girebilmeli, araştırma konusunda 
özgür olan tutumla yeni veri, fikir, öngörü, fırsatlar, sorular ve sorunlara açık ve aşina 
olmalıdırlar. Bilgi liderinin insan kaynakları, iş stratejileri ve enformasyon 
teknolojilerine ilişkin geçmişten gelen bütünleyici bir eğitime sahip olmaları istenir 
(Celep ve Çetin, 2003:148). Örgütte sürekli öğrenme ve yeni bilgi ve fikirleri araştırmak 
için liderler, örgütlerinde bilgilerini özgürce sunma ve paylaşma konusunda istekli 
olmalıdır (Goel ve Rana, 2013). 

Bilgi yöneticisi ya da liderinin görevleri karmaşık ve çok çeşitlidir. Bilgiye ait 
altyapıyı oluşturacak düzenlemeleri yaparken, dış çevrelerle iletişim kurup dış bilgiye 
ulaşmayı, örgüt içinde bilgi kültürü yaratılması için her düzeyde girişimde bulunmayı 
ve bilgi kullanımı ile paylaşımını özendirmeyi, bilgi yönetimi ile ilgili tüm unsurları 
gerçekleştirmeyi, bilgiyi ölçmek için firma geneline en uygun yönetimi seçmeyi ve 
firmanın bilgi stratejisini belirlemeyi bilgi lideri üstlenir (Dervişoğlu, 2004: 74). Zhu ve 
Sun (2010) ise liderlik türünün örgüt kültürünün oluşumu ve bileşenleri vasıtasıyla bilgi 
yönetimi üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunu söylemektedir. 

Otantik liderler sağlam ahlaki kanaatlerle ve sahip oldukları değerlerle uyumlu 
hareket eden liderlerdir. Güçlü ve zayıf yanlarının farkında olmakla birlikte, 
liderliklerinin başkalarını nasıl etkilediğini anlamaya çalışırlar. Otantik liderlerin sahip 
oldukları bu özellikler karşısında, hangi sektör ve kurumda yöneticilerin nasıl bir 
liderlik yapısına sahip olduklarını keşfetmek ancak araştırmalar sonucunda 
belirlenebilmektedir. Artar ve Adıgüzel’in (2017) araştırmasında otantik liderliğin bilgi 
yönetimi, örgütsel özdeşleşme ve duygusal bağlılık üzerine etkileri incelenmiştir. 
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İpçioğlu’nun (2004) araştırmasında liderliğin bilgi yönetimini kısmen ve olumlu 
etkilediği, yine aynı şekilde örgüt kültürünün de bilgi yönetimini kısmen ve olumlu 
yönde etkilediği bulunmuştur. Yapılan araştırma sonucunda, çalışanların bağlı 
bulundukları kurumlarda bilgi yönetimi değişkeni açısından otantik liderlik 
değişkeninin pozitif yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Yanlış yönetim 
anlayışı ya da liderlik rolleri çalışanları kurumlarından uzaklaştırabilmektedir. Otantik 
liderliğin tam olarak çalışmalarda yeteri kadar araştırılmasa da, bilgi yönetimi üzerinde 
pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Otantik Liderlik ve Örgüt Kültürü 
Liderlik ve kültür, insanlığın olduğu tüm zamanlarda görülen özelliklerdir. Celep 

ve Çetin’e (2003: 49) göre liderlik ve örgüt kültürü örgütsel yaşamın yakın ilişkide olan 
iki gerçekliğidir. 

Örgüt kültürü, bir örgütün yapısının altında yatan değer ve inancın göstergesidir. 
Belirli bir kültürel ortamda bulunan bir örgüt üyeleri yerel çevre kaynaklı bir dizi 
varsayımlar, inançlar ve değerleri paylaşırlar. Bu çevreden oluşan bu kültürel değerler 
örgütteki kişilerin davranışları üzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir. Örgüt kültürü 
yöneticilerin telkin ve uygulamalarında, çalışanların tutum ve davranışlarında, örgütte 
meydana gelen olaylar hakkında insanlar tarafından tekrarlanan efsanelerin oluşturduğu 
değerler ve iş ilkelerinde kendisini gösterir. Yöneticiler bu kültürel ortamı daha fazla 
anlarsa ve destekleyici bir yaklaşımla gereksinimleri karşılamada daha etkin kararlar 
alabilir (Sharma, 2010: 98). 

Paşa ve arkadaşları (2001) Türkiye’deki örgütlerde gözlemlenen liderlik 
davranışları ile örgütsel değerler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmalarında 
Türkiye’de baskın örgütsel değerin kolektivizm olduğunu bulunmuşlardır. Paşa ve 
arkadaşlarına göre (2001) Türk örgütlerinde baskın kültür kolektivizm, en çok gözlenen 
liderlik davranışı ise otokratik liderlik davranışıdır. Bu liderlik tarzını paternalistik 
(babacan) liderlik, dönüştürücü liderlik, takım yönelimli ve serbest bırakan liderlik 
davranışı izlemektedir. Bu dört liderlik davranışının tümü örgütsel değerlerden 
etkilenmiştir. Kolektivizm değeri ile paternalistik ve serbest bırakıcı liderlik arasında 
pozitif ilişki vardır. Örgütsel değerlerden güç mesafesi ile otokratik liderlik davranışı 
arasında pozitif, serbest bırakıcı liderlik davranışı arasında negatif ilişki vardır. Kendini 
adama ve kalite değerleri dönüşümcü liderlik davranışı arasında pozitif ilişki 
bulunmuştur.  

Kelez (2008) ise araştırmasında, sağlık kurumlarında yaptığı araştırmada, 
hemşirelerin örgüt kültürü algıları ile yöneticilerin liderlik davranışları arasındaki 
ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırma sonunda hemşirelerin kurumlarında 
misyon kültürüne yönelik özellikleri baskın olarak algıladıkları, tutarlılık kültürüne 
ilişkin özellikleri ise diğer örgütsel kültür boyutlarına göre daha düşük düzeyde, 
yöneticilerin de daha çok görev odaklı liderlik davranışını algıladıkları, örgüt kültürü 
algıları ile yöneticilerinin liderlik davranışı arasında ise pozitif yönde doğrusal bir ilişki 
olup, örgüt kültürünün en yüksek ilişkiyi değişim odaklı liderlik davranışıyla gösterdiği 
belirlenmiştir. 

Avcu (2008) araştırmasında, liderlik özellikleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Araştırma sonucunda; yenilikçilik ve geleneksel olmayan yöntemler 
kullanma ile risk alma davranışlarının organik kültür üzerinde doğrudan bir etkisi 
olmadığı, liderliğin ikna edebilme ve bir vizyon aşılama boyutunun böylesi bir kültür 
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üzerindeki etkisinin risk alabilmeden daha önemli olduğu, ikna gücü ve vizyon 
belirlemenin organik kültür üzerinde etkili olduğu, ayrıca beklenenin aksine yenilikçi 
yöntemlere başvurma ile katılımcı bir kültür oluşumu ve yenilikçi yöntemlere 
başvurabilme ile birlikte risk alabilme ile de organik bir kültürün meydana gelmesi 
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmadığı bulunmuştur. 

Bakan (2009) çeşitli sektörleri kapsayan araştırmasında, liderlik stilleri ile örgüt 
kültürü tipleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Liderlik stilleri katılımcı, destekleyici ve 
yönlendirici olarak, örgüt kültürü ölçeği ise yenilikçi, rekabetçi ve toplumcu kültür 
olarak boyutlandırılmıştır. Örgüt kültüründe yenilikçi kültür bu araştırmadaki adhokrasi, 
rekabetçi kültür pazar ve toplumcu kültür ise klan kültürlerine denk gelmektedir. 
Araştırma bulgularına göre; katılımcı, destekleyici ve yönlendirici liderlik stillerinin her 
birinin ayrı ayrı yenilikçi, rekabetçi ve toplumcu örgüt kültürü arasında anlamlı ve 
pozitif ilişki saptamıştır. 

Giritli ve diğerleri (2013), Türkiye’deki inşaat sektöründe yaptıkları araştırmada, 
liderlik ile örgüt kültürü etkileşimini incelemişlerdir. Araştırmada klan kültürü ile hem 
paternalist liderlik ve hem danışan liderlik stilleri ile pozitif ilişki bulunmuştur. 
Araştırmada ayrıca danışan liderlik ile hiyerarşi kültürü arasında negatif ilişki, katılımcı 
liderlik ile adhokrasi kültürü arasında da pozitif ilişki bulunmuştur. 

Örgütün amaç ve değerlerini, kendi amaçlarıyla özdeşleştiren iş görenler 
sağladığından, çalışanların güvenirliğini kazanan bir liderlik yönetimde uygulanması 
yararlı olacaktır. Bu açıdan, son dönemlerde üzerinde çeşitli araştırmalar yapılan otantik 
liderliğin, iş görenlerin örgüte uyumunda ve motivasyonun artmasında etkin bir liderlik 
olabileceği düşünülmektedir (Yetgin, 2016: 130). Örgüt kültürünün alt türlerinden olan 
destekleyici örgüt kültürü; bireylerin inisiyatif almasını, bilginin çalışanlar arasında 
paylaşılmasını ve kişisel haklara saygı duyulmasını öngörmektedir. 

Yetgin’in (2016) araştırmasında, örgütsel psikolojik sermaye ve destekleyici örgüt 
kültürünün otantik liderlikteki rolü incelenmiştir. Örgüt kültürünün bir alt kültürü olan 
destekleyici örgüt kültürünün otantik liderliğin yordayıcısı olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Çalışanların inisiyatif ve risk almalarını sağlayan destekleyici tarzda bir örgüt 
kültürünün oluşumu, kararlarında nesnel olan, birey çıkarlarında tarafsız olan, bireysel 
haklara riayet eden otantik liderliği etkilemektedir. Elde edilen istatistiksel bulgulara 
göre örgütte destekleyici örgüt kültürünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
gerekmektedir. 

Örgüt Kültürü ve Bilgi Yönetimi İlişkisi 
Bilgi yönetimiyle örgütsel öğrenme süreçleri örgüt kültürünün de bir parçası 

olarak kabul edilebilir. Birbiriyle ilişkili süreçlerin uygulanmasında tepe yönetimin 
elverişli bir ortam oluşturması ve süreklilikleri için kararlılık göstermesi gerekir. 
Algılama ve düşünme alışkanlıklarının değişmesi için eğitim, paylaşım ve çalışmanın 
kendiliğinden gelişmesine zemin hazırlayacak bir çevre oluşturulmalıdır. Bunun yanı 
sıra, meydana getirilen çevre; öğrenme, konferans gibi eğitici odaklı bir sürece sahip 
olmalıdır. Paylaşarak öğrenme ise, konu çalışması, çalışma grubu ve seminerler gibi 
paralel tartışma üzerine odaklanır. Kendi kendine öğrenmede ise, iş görenlerin 
elektronik ortamı kullanma, kitap ve gazete okuma gibi etkileşimsiz öğrenme araçları ve 
yollarını kendilerinin arayıp bulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kısaca öğrenen 
örgütlerde eğitim, paylaşım ve kendi kendine çalışma cezbedici güç iken, bilgi yönetimi 
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sürecinde ise iş genişletme, zenginleştirme ve iş döngüsü itici bir güç meydana getirir  
(Barutçugil, 2002: 49). 

Örgüt kültürü temel olarak paylaşılan değerlerin tümü olarak kabul edildiğinden 
bilgi yönetimi sürecinde öncelikli bir yere sahiptir. Destekleyici özelliklere sahip bir 
örgüt kültürü ve yapısı ile örgütsel bilgi yönetimi daha da kolaylaşacak ve örgütsel 
faaliyet arttırılabilecektir (Çakar vd., 2010: 72). Güçlü bir örgüt kültürü yapısı örgütteki 
bilgi yönetimi başarısını artıracaktır. Örgütün başarısı, durgun bilginin depo edilmesine 
bağlı bir olay olmaktan çok, bilginin geliştirilerek yenilenmesiyle ortaya çıkan dinamik 
sosyal süreçlere bağlıdır. Örgütler stratejik bir avantaj kazanmak için, mensuplarının 
bilgi paylaşımını teşvik edecek kültürlerin gelişimine gerek duyarlar (Gray ve Densten, 
2006: 594).  

Örgüt kültürü, örgütlerde bilgi yönetimini kurma ve güçlendirmede önemli bir 
etkendir. Örgüt kültürü örgüt üyelerinin öğrenme ve bilgi paylaşma şekillerini 
etkileyerek bilgi yönetimini destekler. Fakat örgüt kültürü paradoksal olarak bilgi 
yönetiminin ana engeli olarak işlenmiştir ve henüz örgüt kültürünün bilgi yönetimini 
desteklediği çok az bilinmektedir. Örgütlerde bilginin üretilmesi ve aktarımında örgüt 
kültürünün etkisini açıklığa kavuşturmada kuram eksikliği bulunmaktadır (Gray ve 
Densten, 2006: 594; Tiwana, 2003: 89).  

Örgütün amaçları, değerleri, iş görenlerinin nitelikleri ve hizmet ettiği çevre, 
örgütün kendi içinde ve çevresi ile olan ilişkiler dokusunun oluşumunda önemli rol 
oynamaktadır. Bu bağlamda, bir örgütün sahip olduğu kültürel yapı, o örgütteki bilgi ve 
bilgi paylaşımını etkileyen önemli etmenlerden birisidir (Celep ve Çetin, 2003: 93). 
Bilgi yönetiminin etkinliğini saptayan en önemli unsurun örgüt kültürü olduğu ifade 
edilebilir. Örgütsel kültür başarılı bilgi yönetiminde önemli rol oynar, zira öğrenmeyi, 
öğrenileni paylaşmayı ve teknoloji kullanımını destekleyen bir örgütsel kültüre gerek 
duyulur. Ayrıca bilgi yönetimi bilgiyi, yönetimin temel etmeni olarak değerlendirir ve 
üyelerinin içsel örtük bilgiyi; dışsal açık bilgiyle bütünleştirir. Bilgi yönetiminin 
dayandığı esaslar ise bilgi teknolojileri ve örgüt kültürüdür (Çınar, 2004: 3).  

Örgüt kültürü etkili bilgi yönetimi ve örgütsel öğrenmenin en önemli girdisidir. 
Kurum kültürü, bilgi yaratımı ve paylaşılmasını teşvik edecek veya engelleyecek 
değerlere, inançlara ve çalışma sistemlerine yön verir (Şişman, 2007: 44). Değerler, 
normlar ve uygulamalar örgüt kültürünün farklı düzeydeki göstergeleridir. Bu kavramlar 
aynı zamanda temelde birbirleri ile ilişkili kavramlardır. Değerler normlarda kendini 
gösterir ve belirli uygulamalarla şekillenir. Yöneticiler uygulama ve normları 
değiştirerek zamanla değerlerde de değişiklik yaratabilirler (De Long ve Fahey, 2000: 
116). Örgütte konuşulmayan daha derin bir düzeyde paylaşılan görünmeyen değerler 
vardır. McDermott ve O’Dell (2001: 78) tarafından örgüt kültürünün bu görünmeyen 
boyutunun örgütteki bilgi paylaşımı ile ilişkisi konusunda şu bulgulara ulaşılmıştır:  

• Bilgiyi paylaşma örgütün önceden beri var olan temel değeri ile sıkı sıkıya 
bağlıdır.  

• Bilgi paylaşım ağları insanların örgütte günlük çalışmalarında kullandıkları 
iletişim ağları üzerine temellendirilir.  

Bilgi yönetim işi bir güven işidir. Yönetici sürekli ve katılımcı bir öğrenme 
sürecini ve açık kapı politikasını geliştirmelidir. Bilgi paylaşımını desteklemek ve örtülü 
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bilgilerin açık bilgiye dönüşmelerini sağlamak için, sosyalleşme ortamları 
sağlanmalıdır.  

Otantik Liderlik, Bilgi Yönetimi ve Örgüt Kültürü 
İnsan bir örgütteki en büyük sermayedir ve bilgi yönetiminin önemli bir bölümü 

teknik gelişmeden çok insan ve kültürel değişimdir. Dolayısıyla insancıl yaklaşımlar ve 
etkileşimler bilgi yönetimi girişimleri ve örgütün uzun dönemli başarısı için hayati 
önem taşır. En etkili bilgi yönetimi girişimleri, örgütteki diğer bireylerden, yönetimden, 
uzmanlardan ve örgütün hizmetinden faydalananlardan öğrenme ve bilgiyi paylaşmadır 
(Kıral, 2008: 47).  

Bir örgütün bilgi örgütü olabilmesi için örgütün kültürü, yapısı ve uygulamaları 
öğrenmeyi teşvik edecek şekilde oluşturulmalıdır. Bunları yapmada ise lidere önemli 
görevler düşer. Çünkü lider, kültürü, yapıyı ve örgütsel uygulamaları yönlendiren 
bireydir (Naktiyok, 2009: 256-257). 

Gan, Ryan ve Gururajan (2006), liderin içinde bulunduğu tüm örgüt kültürü 
etkenlerinin bilgi yönetimi uygulamalarına önemli bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur. 
Bir başka çalışma da Amerika’da bulunan okullarda takım projelerinde çalışmakta olan 
öğrencilerin takım ikliminin ve bu takım iklimi içerisinde güçlü bir liderin bilgi 
paylaşımında ne kadar etkili olduğu incelenmiştir. Bu inceleme sonucu bireysel bilgiyi 
paylaşma da güçlü liderliğin ve örgüt kültürünün önemli etkisi olduğu ortaya çıkmıştır 
(Xue, Bradley ve Liang, 2011). 

Sarabia’ya (2007: 10) göre, bilgi etkileşimi bize farklı kaynaklar ve farklı bilgiler 
arasındaki ilişkiyi anlamak için yardımcı olur. Bilgi Etkileşimi modeli spiral dairelerden 
oluşmaktadır. Bu model ilk olarak bilgiden kaynaklanmaktadır, öğrenmeye (örtülüden 
örtülüye), öğrenmeden kültüre (örtülüden açık bilgiye), kültürden liderliğe (açık 
bilgiden açık bilgiye) gider ve liderliğe ulaştığında küme sona erer. Bilgiden başlayarak 
ve bir kümeden diğerine giderek örtülü bilgiden açık bilgiye hareket eder. 

Bu çalışmadaki temel araştırma sorularına yanıt aranacak şekilde geçmiş literatür 
dikkate alınarak belirlenen araştırma hipotezleri şunlardır: 
H1: Otantik liderlik ile bilgi yönetimi arasında pozitif bir ilişki vardır. 
H2: Destekleyici örgüt kültürü ile bilgi yönetimi arasında pozitif bir ilişki vardır. 
H3: Destekleyici örgüt kültürü ile otantik liderlik arasında pozitif bir ilişki vardır. 
H4: Destekleyici örgüt kültürü ’nün otantik liderlik ile bilgi yönetimi arasındaki ilişkide 
düzenleyici bir rolü vardır. 

3- Araştırmanın Yöntemi 
Bu çalışmanın amacı otantik liderlik ile bilgi yönetimi arasındaki ilişkide örgüt 

kültürünün düzenleyici bir rolü olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini 
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyeleri oluşturmaktadır. 8 
akademik birimde çalışan 171 öğretim üyesine anket bırakılmış; 103 öğretim üyesi 
anketleri doldurarak geri dönüş sağlamıştır. Geri dönüş oranı % 60 olarak 
gerçekleşmiştir. Bilimsel açıdan kullanılabilir durumdaki anketler istatistiksel analizlere 
tabi tutulmuş ve verilerin analizinde IBM SPSS 23 programından yararlanılmıştır. Elde 
edilen veriler üzerinde frekans analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, 
korelasyon analizi ve düzenleyici etkiyi ölçmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizleri 
uygulanmıştır. Liderlik davranışlarını belirlemek için Avolio, Gardner ve Walumbwa 
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(2007) tarafından geliştirilen Otantik Liderlik Ölçeği; Örgüt kültürü ölçeği O’Reilly, 
Chatman ve Caldwell’in geliştirdiği Örgüt Kültürü Ölçeği; Bilgi yönetimi 
uygulamalarının ölçülmesinde İktisâdi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı–OECD tarafından 
2003 yılında hazırlanan ve dünyadaki birçok çalışmada kullanılmış Bilgi Yönetimi 
Ölçeği’nden yararlanılmıştır. 

Yukarıda açıklanan literatür doğrultusunda, aşağıda Şekil 1’ de gösterilen 
araştırma modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan modelde otantik liderlik algısı bağımsız 
değişken, bilgi yönetimi bağımlı değişken ve örgüt kültürü ise düzenleyici değişkendir. 

 

 
Şekil 1. Araştırmanın Teorik Modeli 

4- Araştırma Bulguları 
 Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine göre elde edilen bulgulara göre; 
katılımcıların %60,2’si erkektir. Katılımcıların %76,7’si 31-45 yaş arasındadır. Anket 
uygulanan akademisyenlerden %69,9’unun Dr. öğretim üyesi olduğu görülmüştür. 
Katılımcıların %93,2’si fakültelerde çalışmaktadır. Son olarak katılımcıların %64,1’i 5-
15 yıl arasında çalışma süresine sahiptir şeklindedir.  

Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi Sonuçları 
 

Güvenilirlik analizi, daha önceden belirlenmiş bir ölçek türüne göre hazırlanmış 
ankete verilen yanıtların tutarlılığını ölçmektedir. Burada tutarlılıktan kasıt, sadece 
ölçeğe uygun olarak sıralanabilir (ordinal scale) yanıtlar içeren sorulara verilen 
yanıtların tutarlılığıdır. Aşağıda sırasıyla belirlenen ölçeklerin güvenirlik analizlerini ve 
cronbach’alpha katsayılarını bulmaya yönelik analizler yer almaktadır. 

 
Otantik Liderlik; 
 
 

Tablo-1. Güvenilirlik Analizleri 
Otantik Liderlik Bilgi Yönetimi Destekleyici Örgüt Kültürü 

Cronbach's 
Alpha 

N Madde 
Sayısı 

Cronbach's 
Alpha 

N Madde 
Sayısı 

Cronbach's 
Alpha 

N Madde 
Sayısı 

.950 16 .940 17 .961 9 
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Tablo-2. Madde Toplam İstatistikleri 
 Scale Mean if Item 

Deleted (Madde 
silinir ise Ölçek 

Ortalaması) 

Scale Variance if 
Item Deleted 

(Madde silinir ise 
Ölçek Varyansı) 

Corrected Item-Total 
Correlation 

(Düzeltilmiş madde 
Toplam korelasyon) 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

(Madde silinir ise 
Cronbach's Alpha) 

OL1 52.28 89.204 .828 .944 
OL2 52.48 92.291 .711 .947 
OL3 52.52 91.762 .779 .945 
OL4 52.63 95.647 .648 .948 
OL5 52.34 99.560 .423 .952 
OL6 52.28 95.851 .699 .947 
OL7 52.14 102.197 .332 .953 
OL8 52.30 99.801 .396 .952 
OL9 52.27 93.416 .792 .945 

OL10 52.67 91.263 .827 .944 
OL11 52.54 92.074 .865 .944 
OL12 52.60 91.262 .886 .943 
OL13 52.63 92.039 .828 .944 
OL14 52.81 93.021 .714 .947 
OL15 52.67 91.459 .826 .944 
OL16 52.69 91.275 .819 .944 

Bilgi Yönetimi;  

Tablo-3. Madde Toplam İstatistikleri 
 Scale Mean if Item 

Deleted (Madde 
silinir ise Ölçek 

Ortalaması) 

Scale Variance if 
Item Deleted 

(Madde silinir ise 
Ölçek Varyansı) 

Corrected Item-Total 
Correlation 

(Düzeltilmiş madde 
Toplam korelasyon) 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

(Madde silinir ise 
Cronbach's Alpha) 

BY1 43.58 101.540 .499 .941 

BY2 43.20 102.105 .582 .938 

BY3 43.33 100.243 .741 .935 

BY4 43.46 100.290 .673 .936 

BY5 43.65 105.328 .451 .941 

BY6 43.25 103.328 .560 .939 

BY7 43.40 101.889 .615 .937 

BY8 43.16 100.682 .602 .938 

BY9 43.04 98.881 .774 .934 

BY10 43.05 99.792 .758 .934 

BY11 43.05 99.733 .720 .935 

BY12 43.22 100.391 .717 .935 
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Destekleyici Örgüt Kültürü; 

Tablo-4. Madde Toplam İstatistikleri 
 Scale Mean if Item 

Deleted (Madde 
silinir ise Ölçek 

Ortalaması) 

Scale Variance if 
Item Deleted 

(Madde silinir ise 
Ölçek Varyansı) 

Corrected Item-Total 
Correlation 

(Düzeltilmiş madde 
Toplam korelasyon) 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

(Madde silinir ise 
Cronbach's Alpha) 

DOK1 28.82 41.407 .862 .955 

DOK2 28.90 41.245 .829 .957 

DOK3 28.84 40.780 .895 .954 

DOK4 28.91 40.590 .858 .956 

DOK5 28.78 41.293 .856 .956 

DOK6 28.75 42.269 .838 .957 

DOK7 28.93 41.142 .849 .956 

DOK8 28.68 44.553 .774 .960 

DOK9 28.73 43.690 .805 .958 

 
Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda tüm ölçeklerin güvenilirlik (Cronbach’s 

Alpha) katsayıları 0,70 in üzerinde bulunmuştur. Bilimsel açıdan kabul edilebilir 
düzeyde güvenilirlikleri olduğu ifade edilebilir. Oluşturulan modelin ve ölçeklerin 
geçerliliğine bakmak için değişkenlerden yola çıkarak açıklayıcı faktör analizleri 
yapılmıştır. Analiz içerisinde KMO Bartlett Testi ve açıklamalı toplam varyans 
analizleri yapılmıştır. Bu analiz verilerin öncelikle faktör analizine uygunluğu test 
etmekte, eğer küresellik testi istatistiksel olarak anlamlı bulunursa bu durumda faktör 
analizine geçilir (Tatlıdil, 2002). KMO testi esasında değişkenlere ilişkin korelasyon 
matrisinin birim matrise karşı test edilme ilkesine dayanır. Bazı kaynaklarda 
“uygunluk” kavramı veya yeterlilik adıyla da ifade edilmektedir. Bu iki test “örneklem 
sayısının yeterliliği” testi olarak algılanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

BY13 43.04 98.430 .791 .934 

BY14 42.94 100.800 .727 .935 

BY15 43.20 100.811 .754 .935 

BY16 43.09 102.237 .677 .936 

BY17 43.25 98.759 .836 .933 
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Otantik Liderlik Faktör Analizleri; 

 
Tablo-5. KMO ve Bartlett’s Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
(Kaiser Meyer ve Olkin’in Örneklem Yeterliliği Ölçeği) 

.898 

Bartlett's Test of Sphericity 
(Bartlett'in Küresellik Testi) 

Yaklaşık. Ki-Kare değeri 1535.702 

df 120 

Sig. .000 

Otantik Liderlik ölçeği üzerine uygulanan Bartlett’in Testi sonucu anlamlılık 
bulunmuş, KMO testi sonucunda iyi seviyede (0,89>0,50) açıklayıcı faktör analizine 
uygun olduğu görülmektedir. Otantik liderlik ölçeğine yönelik açıklayıcı faktör analizi 
yapılmış; analiz sonucunda ölçeğin dört faktöre ayrıldığı görülmüştür. Bu dört bileşen 
açıklanan toplam varyansın yaklaşık % 79,841’ini temsil etmektedir. 
Bilgi Yönetimi Faktör Analizleri;  
 

Tablo-6. KMO ve Bartlett’in Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
(Kaiser Meyer ve Olkin’in Örneklem Yeterliliği Ölçeği) 

.851 

Bartlett's Test of Sphericity 
(Bartlett'in Küresellik Testi) 

Yaklaşık. Ki-Kare değeri 396.115 

df 36 

Sig. .000 

Bilgi yöntemi ölçeği üzerine uygulanan Bartlett’in Testi sonucu anlamlılık 
bulunmuş, KMO testi sonucu olarak iyi seviyede (0,85>0,50) doğrulayıcı faktör 
analizine uygun olduğu görülmektedir. Bilgi yönetimi ölçeğine yönelik açıklayıcı faktör 
analizi yapılmış; analiz sonucunda ölçeğin üç faktöre ayrıldığı görülmüştür. Bu dört 
bileşen açıklanan toplam varyansın yaklaşık % 72,583’ünü temsil etmektedir. 
Destekleyici Örgüt Kültürü Faktör Analizleri  
 

Tablo-7. KMO ve Bartlett’in Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
(Kaiser Meyer ve Olkin’in Örneklem Yeterliliği Ölçeği) 

.937 

Bartlett's Test of Sphericity 
(Bartlett'in Küresellik Testi) 

Yaklaşık. Ki-Kare değeri 953.501 

df 36 

Sig. .000 

Destekleyici Örgüt Kültürü ölçeği üzerinde yapılan Bartlett’in Test sonucu 
anlamlı bulunmuştur. KMO testi ile alınan sonucun iyi seviyede (0,93>0,50) olduğu ve 
doğrulayıcı faktör analizine uygun olduğu görülmektedir. Destekleyici örgüt kültürü 
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ölçeğine yönelik açıklayıcı faktör analizi yapılmış; analiz sonucunda tek ayrıldığı 
görülmüştür. Bu dört bileşen açıklanan toplam varyansın yaklaşık % 76,705’ini temsil 
etmektedir. 

Hipotezlere Yönelik Analiz Sonuçları 
Çalışmada araştırma değişkenleri ve bu değişkenlerin boyutları ile ilgili Pearson 

Korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda değişkenlerle ilgili aritmetik 
ortalama, standart sapma, korelasyon ve güvenilirlik katsayıları (Cronbach’s Alpha) 
katsayıları aşağıdaki açıklanmıştır. 

Tablo-8. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları 

 Yaş Cinsiyet Kıdem Ot. Lid. Bil. Yön. 

Yaş Pearson Korelasyonu      

Sig. (2-tailed)      

Cinsiyet Pearson Korelasyonu .091     

Sig. (2-tailed) .360     

Kıdem Pearson Korelasyonu .752** .130    

Sig. (2-tailed) .000 .190    

Ot. Lid Pearson Korelasyonu -.281** -.001 -.339**   

Sig. (2-tailed) .004 .994 .000   

Bil. Yön Pearson Korelasyonu .045 -.108 -.018 .386**  

Sig. (2-tailed) .650 .277 .858 .000  

D.Örg Kül. Pearson Korelasyonu -.149 .003 -.289** .731** .501** 

Sig. (2-tailed) .133 .975 .003 .000 .000 

**. Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır (2-tailed). 

Analiz sonuçlarına göre; 
• Yaş değişken ile kıdem arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (r=0,752, 

p<0,01). 
• Otantik liderlik ile bilgi yönetimi modelleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki vardır (r=0,386, p<0,01). 
• Destekleyici örgüt kültürü ile otantik liderlik modelleri arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır (r=0,731, p<0,01). 
• Destekleyici örgüt kültürü ile bilgi yönetimi modelleri arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki vardır (r=0,501, p<0,01). 

Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için çoklu regresyon analizleri 
yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi yöntemlerinden Hiyerarşik regresyon analiz 
yöntemi kullanılmıştır. Hiyerarşik regresyonda, bağımsız değişkenler araştırmacının 
belirlediği sırada denkleme girer. Her bir bağımsız değişken, denkleme girdiği noktada 
eşitliğe ne kadar katkıda bulunduğu açısından değerlendirilir (Akyıldız, 2006). 
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“H1: Otantik Liderlik ile Bilgi Yönetimi arasında pozitif bir ilişki vardır.” hipotezini 
test etmek amacıyla kontrol değişkenli bu hipotez için bağımlı değişken bilgi yönetimi, 
bağımsız değişken olarak ise otantik liderlik alınmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi 
uygulanmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir; 

Tablo-9. Regresyon Modeli Özeti c 

Model R R2 Düzeltilmiş 
R2 

Std. 
Tahmini 

Hata 

Değişim İstatistikleri 
R2 deki 
Değişim 

F deki 
Değişim 

df1 df2 

Sig. F 
deki 

Değişim 

 
Durbin 
Watson 

1 .139a .019 -.010 .630 .019 .653 3 99 .583  

2 .437b .191 .158 .575 .171 20.719 1 98 .000 1.584 

a. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş 

b. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, OL 

c. Bağımlı Değişken: BYON 

 
Tablo-10. Hiyerarşik Regresyon Modelinin Anlamlılık Sonuçları 

ANOVAa 

Model Sum of Squares 
(Kareler Toplamı) 

df Mean Square (Karelerin 
Ortalaması) 

F Sig. 

1 Regresyon .778 3 .259 .653 .583b 

Residual(Artık) 39.273 99 .397   

Total 40.050 102    

2 Regresyon 7.631 4 1.908 5.767 .000c 

Residual(Artık) 32.419 98 .331   

Total 40.050 102    

a. Bağımlı Değişken: Bilgi Yönetimi (BYON) 

b. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş 

c. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Otantik Liderlik (OL) 

Tablo-11.  Hiyerarşik Regresyon Modeline Ait Katsayılar 
Model Unstandardized 

Coefficients 
(Standartlaştırılmamış 

Katsayılar) 

Standardized 
Coefficients 
(Standardize 
Katsayılar) 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

(Doğrusallık 
İstatistikleri) 

B Std. Hata Beta Tolerans VIF 
1 Constant 

(Basamak) 
2.486 .544  4.570 .000   

Yaş .013 .015 .133 .882 .380 .434 2.303 
Cinsiyet -.136 .128 -.107 -

1.063 
.290 .983 1.017 

Kıdem -.010 .015 -.104 -.687 .494 .430 2.323 
2 Constant 

(Basamak) 
.810 .618  1.311 .193   
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Tabloya göre otantik liderlik ve bilgi yönetimi bağımlı değişkenleri hiyerarşik 
regresyon analizi ile test edilmiştir. Yaş, Cinsiyet ve Kıdem kontrol değişkenleri olarak 
eklenmiştir. Regresyon analizinde Durbin-Watson katsayısı ise 1.584’dir. Durbin-
Watson katsayısı değerleri kabul edilebilir düzeylerdedir. Modeldeki VIF değerleri en 
üst sınır olarak kabul edilen 10’un altındadır. En düşük tolerans değeri en alt sınır değer 
olan 0,10’dan yüksektir. Bu nedenle bu modelin otokorelasyon sorunu 
bulunmamaktadır. 

Tabloda regresyon analizi sonuçları incelendiğinde bağımsız değişken olan 
otantik liderliğin bağımlı değişken olan bilgi yönetimini etkilediği görülmüştür (β= 
0,441; p<0,01). Bu modelin kapsamında ayrıca bağımsız değişken olarak Cinsiyet 
değişkeni ile Kıdem değişkeninin de negatif yönlü aradaki anlamlı ilişkiyi etkilediği 
saptanmıştır (β= -0,107; p<0,01), (β= 0,104; p<0,01). Analiz sonucu düzeltilmiş R2 

değeri 0.15’dir. Bu değere göre bilgi yönetimindeki %15 varyansın otantik liderliğe 
bağlı olduğu görülmektedir (Düzeltilmiş R2= 0,158). Dolayısıyla H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. 
 
“H2: Destekleyici Örgüt Kültürü ile Bilgi Yönetimi arasında pozitif bir ilişki vardır.” 
hipotezini test etmek amacıyla kontrol değişkenli (bu hipotez için bağımsız demografik 
özellikler kontrol değişkenler olarak seçilmiştir) Hiyerarşik regresyon analizi 
uygulanmıştır. Analiz sonuçlan aşağıdaki tabloda verilmiştir; 

 
 
 
 
 
 

Yaş .015 .013 .160 1.156 .251 .434 2.307 

Cinsiyet -.161 .117 -.126 -
1.373 

.173 .981 1.020 

Kıdem .003 .014 .028 .199 .843 .412 2.425 
O.L. .428 .094 .441 4.552 .000 .881 1.135 

a. Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : Bilgi Yönetimi (BYON) 

Tablo-12. Regresyon Modeli Özeti 

Mod
el 

R R2 Düzeltil
miş R2 

Std. 
Tahmi

ni 
Hata 

Değişim İstatistikleri 

R2 

deki 
Değişi

m 

F deki 
Değişi

m 

df
1 

df
2 

Sig. F 
deki 

Değişi
m 

Durbi
n 

Wats
on 

1 .13
9a 

.01
9 

-.010 .630 .019 .653 3 99 .583  

2 .53
5b 

.28
6 

.257 .540 .266 36.568 1 98 .000 1.668 

a Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş 

b. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Destekleyici Örgüt Kültürü (DOK) 

c. Bağımlı Değişken: Bilgi Yönetimi (BYON) 
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Tablo-13. Hiyerarşik Regresyon Modelinin Anlamlılık Sonuçları 
Model Sum of Squares 

(Kareler Toplamı) 
df Mean Square (Karelerin 

Ortalaması) 
F Sig. 

1 Regresyon .778 3 .259 .653 .583b 

Residual 
(Artık) 

39.273 99 .397   

Total 40.050 102    

2 Regresyon 11.450 4 2.862 9.808 .000c 

Residual 
(Artık) 

28.601 98 .292   

Total 40.050 102    

a. Bağımlı Değişken: Bilgi Yönetimi (BYON) 

b. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş 

c. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Destekleyici Örgüt Kültürü (DOK) 

Tabloya göre destekleyici örgüt kültürü ve bilgi yönetimi bağımlı değişkenleri 
hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Yaş, Cinsiyet ve Kıdem kontrol 
değişkenleri olarak eklenmiştir. Regresyon analizinde Durbin-Watson katsayısı ise 
1.668’dir. Durbin-Watson katsayısı değerleri kabul edilebilir düzeylerdedir. Modeldeki 
VIF değerleri en üst sınır olarak kabul edilen 10’un altındadır. En düşük tolerans değeri 
en alt sınır değer olan 0,10’dan yüksektir. Bu nedenle bu modelin otokorelasyon sorunu 
bulunmamaktadır. 

Tablo-14. Hiyerarşik Regresyon Modeline Ait Katsayılar 

Model Unstandardized 
Coefficients 

(Standartlaştırılmamış 
Katsayılar) 

Standardized 
Coefficients 
(Standardize 
Katsayılar) 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

(Doğrusallık 
İstatistikleri) 

B Std. Hata Beta Tolerans VIF 

1 Constant 
(Basamak) 

2.486 .544  4.570 .000   

Yaş .013 .015 .133 .882 .380 .434 2.303 

Cinsiyet -.136 .128 -.107 -
1.063 

.290 .983 1.017 

Kıdem -.010 .015 -.104 -.687 .494 .430 2.323 

2 Constant 
(Basamak) 

1.158 .516  2.246 .027   

Yaş .005 .013 .048 .367 .715 .429 2.330 

Cinsiyet -.165 .110 -.130 -
1.505 

.135 .981 1.019 

Kıdem .012 .013 .120 .886 .378 .398 2.511 

DOK .421 .070 .543 6.047 .000 .904 1.106 

a. Bağımlı Değişken: Bilgi Yönetimi (BYON) 
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Tabloda regresyon analizi sonuçlan incelendiğinde bağımsız değişken destekleyici 
örgüt kültürünün bağımlı değişken bilgi yönetimini etkilediği saptanmıştır (β = 0,543; 
p<0,01). Ancak hiçbir bağımsız değişkenin anlamlı ilişkiyi yönlendirecek bir etkisi 
bulunmamaktadır. Analiz sonuçları düzeltilmiş R2 değeri 0.25’dir. Bu değere göre, bilgi 
yönetimindeki %25’lık varyansın destekleyici örgüt kültürüne bağlı olduğu 
görülmektedir. (Düzeltilmiş R2= 0,257). Dolayısıyla H2 hipotezi kabul edilmiştir. 
 
“H3: Destekleyici Örgüt kültürü ile Otantik Liderlik arasında pozitif bir ilişki vardır.” 
hipotezini test etmek amacıyla kontrol değişkenli (bu hipotez için bağımsız demografik 
özellikler kontrol değişkenler olarak seçilmiştir) hiyerarşik regresyon analizi 
uygulanmıştır. Analiz sonuçlan aşağıdaki tabloda verilmiştir; 

Tablo-16. Hiyerarşik Regresyon Modelinin Anlamlılık Sonuçları 

Model 
Sum of Squares 

(Kareler Toplamı) df 
Mean Square (Karelerin 

Ortalaması) F Sig. 
1 Regresyon 6.359 3 2.120 3.493 .018b 

Residual 
(Artık) 

60.073 99 .607   

Total 66.433 102    

2 Regresyon 36.742 4 9.186 30.319 .000c 

Residual 
(Artık) 

29.691 98 .303   

Total 66.433 102    

 

 

 

 

 

 

Tablo-15. Regresyon Modeli Özeti 

Model R R2 

Düzeltilmiş 
R2 

Std. 
Tahmini 

Hata 

Değişim İstatistikleri 

R2 deki 
Değişim 

F deki 
Değişim 

df1 df2 

Sig. F deki 
Değişim 

Durbin 
Watson 

1 .309a .096 .068 .779 .096 3.493 3 99 .018 . 

2 .744b .553 .535 .550 .457 100.285 1 98 .000 1.443 

a. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş 

b. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Otantik Liderlik (OL) 

c. Bağımlı Değişken: Destekleyici Örgüt Kültürü (DOK) 
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Tabloya göre destekleyici örgüt kültürü ve otantik liderlik bağımlı değişkenleri 
hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Yaş, Cinsiyet ve Kıdem kontrol 
değişkenleri olarak eklenmiştir. Regresyon analizinde Durbin-Watson katsayısı ise 
1.443’dir. Durbin-Watson katsayısı değerleri kabul edilebilir düzeylerdedir. Modeldeki 
VIF değerleri en üst sınır olarak kabul edilen 10’un altındadır. En düşük tolerans değeri 
en alt sınır değer olan 0,10’dan yüksektir. Bu nedenle bu modelin otokorelasyon sorunu 
bulunmamaktadır. Tabloda hiyerarşik regresyon analizi sonuçlan incelendiğinde 
bağımsız değişken otantik liderliğin bağımlı değişken olan destekleyici örgüt kültürünü 
etkilediği saptanmıştır (β= 0,72; p<0,01). Ancak hiçbir kontrol değişkeninin anlamlı 
ilişkiyi yönlendirecek bir etkisi bulunmamaktadır. Analiz sonuçları düzeltilmiş R2 
değeri 0.53’dür. Bu değere göre, destekleyici örgüt kültüründeki %53’lük varyansın 
otantik liderliğe bağlı olduğu görülmektedir. (Düzeltilmiş R2= 0,535). Dolayısıyla H3 
hipotezi kabul edilmiştir. 
 
“H4: Destekleyici Örgüt Kültürü'nün Otantik Liderlik ile Bilgi yönetimi arasındaki 
ilişkide düzenleyici bir rolü vardır.” Düzenleyici değişkenli hiyerarşik regresyon 
analizi kullanılarak bir değişkenin düzenleyici rolünün ortaya çıkarılabilmesi için 
analizde kullanılmak üzere bir etkileşim terimi bulunmalıdır (Zscore). Etkileşim 
terimini bulmak amacıyla düzenleyici değişken ile bağımsız değişkenin çarpılması 
gerekmektedir. Elde edilen etkileşim terimi regresyon analizine sokulmalı ve bu terim 
bağımlı değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkinin saptanması durumunda 
söz konusu değişkenin düzenleyici etkisinin varlığı kabul edilmelidir.  Son hipotezin 
test edilmesi amacıyla bağımsız değişken kabul edilen Otantik liderlik ile düzenleyici 
etkisi araştırılan bağımsız değişken olan destekleyici örgüt kültürü birbirleriyle 
çarpılarak etkileşim terimi elde edilmiştir. Etkileşim terimi elde edildikten sonra bilgi 
yönetimi, bağımlı değişken olarak ele alınıp düzenleyici değişkenli hiyerarşik regresyon 

Tablo-17. Hiyerarşik Regresyon Modeline Ait Katsayılar 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

(Standartlaştırılmamış 
Katsayılar) 

Standardized 
Coefficients 
(Standardize 
Katsayılar) t Sig. 

Collinearity Statistics 
(Doğrusallık 
İstatistikleri) 

B Std. Hata Beta Tolerans VIF 

1 Constant 
(Basamak) 

3.151 .673  4.683 .000   

Yaş .020 .018 .157 1.085 .280 .434 2.303 

Cinsiyet .070 .158 .042 .440 .661 .983 1.017 

Kıdem -.053 .019 -.413 -2.832 .006 .430 2.323 

2 Constant 
(Basamak) 

-.377 .592  -.637 .525   

Yaş .025 .013 .200 1.953 .054 .434 2.307 

Cinsiyet .018 .112 .011 .160 .873 .981 1.020 

Kıdem -.025 .014 -.196 -1.867 .065 .412 2.425 

OL .901 .090 .720 10.014 .000 .881 1.135 

a. (Bağımlı Değişken) : Destekleyici Örgüt Kültürü (DOK) 
b. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş 
c. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Otantik Liderlik (OL) 
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analizi yapılmıştır. İlk aşamada kontrol değişkeni olarak kıdem, cinsiyet, yaş kontrol 
değişkenleri eklenmiştir. İkinci aşamada bağımsız değişken otantik liderlik, üçüncü 
aşamada düzenleyici değişken destekleyici örgüt kültürü dâhil edilmiştir. Son aşamada 
ise, düzenleyici etkiyi ölçmek için bulunan iki etkileşim terimi modele eklenmiştir 
(Aiken ve West, 1991). Analiz sonuçlan aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo-18. Regresyon Modeli Özeti 

Model R R2 

Düzeltilmiş 
R2 

Std. 
Tahmini 

Hata 

Değişim İstatistikleri 

R2 deki 
Değişim 

F deki 
Değişim 

df1 df2 

Sig. F 
deki 

Değişim 

Durbin 
Watson 

1 .139a .096 -.010 .630 .019 .653 3 99 .583 . 

2 .539b .290 .254 .541 .271 18.509 2 97 .000  

3 .539c ,291 .246 .544 .000 ,044 1 96 ,835 1.675 

a. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş 

b. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Zscore(DOK), Zscore(OL) 

c. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Zscore(DOK), Zscore(OL), ZOLxZDOK 
d. Bağımlı Değişken: Bilgi Yönetimi (BYON) 

 
 

Tablo-19. Hiyerarşik Regresyon Modelinin Anlamlılık Sonuçları 
ANOVAa 

Model Sum of Squares (Kareler 
Toplamı) df 

Mean Square 
(Karelerin Ortalaması) F Sig. 

1 Regresyon .778 3 .259 .653 .583b 

Residual 
(Artık) 

39.273 99 .397   

Total 40.050 102    

2 Regresyon 11.625 5 2.325 7.934 .000c 

Residual 
(Artık) 

28.425 97 .293   

Total 40.050 102    

3 Regresyon 11.638 6 1.940 6.554 .000d 

Residual 
(Artık) 

28.412 96 .296   

Total 40.050 102    

a. Bağımlı Değişken: Bilgi Yönetimi (BYON) 

b. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş 

c. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Zscore(DOK), Zscore(OL) 

d. Belirleyiciler: Basamak, Kıdem, Cinsiyet, Yaş, Zscore(DOK), Zscore(OL), ZOLxZDOK 
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Tablo-20. Hiyerarşik Regresyon Modeline Ait Katsayılar 
Model Unstandardized Coefficients 

(Standartlaştırılmamış Katsayılar) 
Standardized Coefficients 
(Standardize Katsayılar) 

t Sig. B Std. Hata Beta 

1 Constant 
(Basamak) 

2.486 .544  4.570 .000 

Yaş .013 .015 .133 .882 .380 

Cinsiyet -.136 .128 -.107 -
1.063 

.290 

Kıdem -.010 .015 -.104 -.687 .494 

2 Constant 
(Basamak) 

2.611 .476  5.485 .000 

Yaş .006 .013 .065 .490 .625 

Cinsiyet -.167 .110 -.131 -
1.518 

.132 

Kıdem .012 .014 .121 .891 .375 

Zscore(OL) .063 .081 .100 .774 .441 

Zscore(DOK) .296 .080 .472 3.692 .000 

3 Constant 
(Basamak) 

2.614 .479  5.461 .000 

Yaş .006 .013 .063 .469 .640 

Cinsiyet -.163 .112 -.128 -
1.454 

.149 

Kıdem .013 .014 .128 .911 .365 

Zscore(OL) .059 .084 .094 .700 .486 

Zscore(DOK) .292 .083 .466 3.521 .001 

ZOLxZDOK -.010 .046 -.024 -.209 .835 

a. Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : Bilgi Yönetimi (BYON) 

Tabloya göre destekleyici örgüt kültürünün otantik liderlik ve bilgi yönetimi 
arasındaki ilişkiye etkisi olup olmadığı hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. 
Hipotezin sorgulanması bakımından demografik verilerden; yaş, cinsiyet ve kıdem 
kontrol değişkenleri olarak eklenmiştir. Regresyon analizinde Durbin-Watson katsayısı 
ise 1.584’dir. Durbin-Watson katsayısı değerleri kabul edilebilir düzeylerdedir. Bu 
nedenle bu modelin otokorelasyon sorunu bulunmamaktadır. Tabloda regresyon analizi 
sonuçlan incelendiğinde bağımlı değişken destekleyici örgüt kültürünün bağımlı 
değişken olan otantik liderlik ve bilgi yönetimi arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici bir 
etkiye sahip olmadığı saptanmıştır (β= -0,24; p<0,01).  

Destekleyici örgüt kültürünün otantik liderlik ile bilgi yönetiminin uyumlu 
çalışmasında düzenleyici rolünü belirlemek için kurulan 4 hipotezle ilgili analiz 
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo - 21. Hipotezler 
H1: Otantik Liderlik ile Bilgi Yönetimi arasında pozitif bir ilişki vardır. KABUL 

H2: Destekleyici Örgüt Kültürü ile Bilgi Yönetimi arasında pozitif bir ilişki vardır. KABUL 

H3: Destekleyici Örgüt kültürü ile Otantik Liderlik arasında pozitif bir ilişki vardır. KABUL 

H4: Destekleyici Örgüt Kültürünün Otantik Liderlik ile Bilgi Yönetimi arasındaki ilişkide 
düzenleyici bir rolü vardır. 

RED 

5- Tartışma ve Sonuç 
Çalışmanın yapılış amacı, liderlik tarzlarından otantik liderlik ile bilgi yönetimi 

arasında ki ilişkide örgüt kültürünün düzenleyici bir etkiye sahip olup olmadığını 
incelemektir. 

Araştırma amacına ulaşmak için Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesinde 8 
akademik birimde çalışan 103 öğretim üyesindenanket yöntemi ile toplanan verilerle bir 
araştırma yapılmıştır.  

Çalışma kapsamında yapılan literatür değerlendirmesi sonucunda kurulan dört ana 
hipotez bulunmaktadır. Araştırmanın temel hipotezlerini test etmek amacıyla hiyerarşik 
regresyon analizleri yapılmıştır. Bunlardan birincisi otantik liderlik ile bilgi yönetimi 
arasında pozitif ilişkiyi tespit etmeye yöneliktir. Araştırma da bağımsız değişken olarak 
otantik liderlik, bağımlı değişken olarak bilgi yönetimi ve kontrol değişkenleri olarak 
yaş, cinsiyet ve kıdem yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre otantik liderlik ile bilgi 
yönetimi arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Yani liderin otantik liderlik 
davranışları gösterdiği takdirde bilgi yönetimi olumlu yönde etkilenmektedir. Bu husus 
literatürdeki Fullan (2002); Doğan ve Kılıç (2009); Goel ve Rana, (2013);Özgözgü ve 
Atılgan (2017); Artar ve Adıgüzel (2017); çalışmalarını destekler niteliktedir. Fullan 
(2002) bilginin yönetilmesi, üretilmesi ve paylaşılmasının etkili liderliğin merkezinde 
olduğunu belirtmiştir. Doğan ve Kılıç (2009) bilginin geliştirilmesi ve rekabet üstünlüğü 
elde edinilmesi için, liderin sahip olması gereken bazı özelliklere vurgu yapmaktadır. 
Bu özellikleri ile en büyük katkıyı yapan liderlik türlerinin sırasıyla dönüşümcü, 
yönlendirici ve otantik liderlik türleri olabileceğini belirtmiştir. Goel ve Rana (2013) 
liderlerin bilgi yönetiminde istenilen davranışlar konusunda önemli rol modelleri 
olduğunu; örgütte sürekli öğrenme ile yeni bilgi ve fikirleri araştırmak için, liderlerin 
örgütlerinde bilgilerini özgürce sunma ve paylaşma konusundaki isteğinin, örgüt 
üyelerinin de bu konuda istekli olmasına neden olduğunu savunmuştur. Özgözgü ve 
Atılgan (2017) ise liderin bilgi yönetiminin özünü oluşturduğunu belirtmektedir. Okul 
yöneticileri üzerinde yaptığı çalışmalarda bilgi yönetimi sürecinde daha verimli olmak 
için yöneticilerin örgüt kültürüne göre bir liderlik tarzı sergilemesi gerektiğini 
savunmuştur. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki liderin sahip olduğu özelliklerin 
bilgi yönetimi üzerinde önemli etkileri vardır. Bu çalışma da test edilen ilk hipotez olan 
otantik liderlik ile bilgi yönetimi ilişkisinde alınan pozitif ilişki, otantik liderin sahip 
olduğu özelliklerin bilgi yönetimi sürecinde anlamlı ilişkilere sebep olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Ayrıca bu çalışmanın sonucu Artar ve Adıgüzel’in (2017) yaptığı, 
çalışanların bağlı bulundukları kurumlarda bilgi yönetimi değişkeni açısından otantik 
liderlik değişkeninin pozitif yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu çalışmasıyla da 
tutarlılık göstermektedir.  
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Araştırmanın ikinci hipotezi destekleyici örgüt kültürü ile bilgi yönetimi arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmek amacıyla kurulmuştur. Araştırma da bağımsız 
değişken olarak destekleyici örgüt kültürü, bağımlı değişken olarak bilgi yönetimi ve 
kontrol değişkenleri olarak yaş, cinsiyet ve kıdem yer almaktadır. Analiz sonuçları 
göstermektedir ki destekleyici örgüt kültürü ile bilgi yönetimi arasında pozitif bir ilişki 
vardır. Yani örgüt kültürü tiplerinden destekleyici bir örgüt kültürünün örgüt içerisinde 
etkin olması bilgi yönetimini olumlu yönde etkilemektedir. Literatürde Lopez, Peon ve 
Ordas (2004); Çakar, Yıldız ve Dur (2010); Doğan (2014); Gray ve Densten (2006) 
tarafından yapılmış olan araştırmaların bu çalışmanın bulguları ile birbirini desteklediği 
görülmektedir. Lopez, Peon ve Ordas (2004) özellikle destekleyici kültürün örgütsel 
öğrenme yoluyla bilgiyi arttırmak için kullanabilecek bir araç olduğunu savunmuştur. 
Çakar, Yıldız ve Dur (2010) açık iletişim sistemine sahip bir örgüt kültürü tiplerinin 
bilgi yönetimi süreçleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu sonucuna ulaşmıştır. 
Doğan’ın (2014) yaptığı araştırma sonucu örgüt içinde paylaşımın ve katılımcılığın 
desteklendiği, yaratıcı düşünmeyi destekleyen ve yenilikçi bir örgüt kültürüne sahip 
olan bilgi yönetimine odaklı örgütlerin performanslarının artacağı sonucuna ulaşmıştır. 
Yani örgüt çalışanlarının desteklendiği yeniliğe açık bir kültüre sahip olunması bilgi 
yönetimini pozitif yönde etkilediğini sonucuna varmıştır. Gray ve Densten (2006) 
örgütlerin stratejik bir avantaj kazanmak için, çalışanlarının bilgi paylaşımını teşvik 
edecek kültürlerin gelişimine gerek duyduğunu savunmuştur.  Bir başka örgüt kültürü 
ile bilgi yönetiminin doğrudan bir ilişkisi olduğunu gösteren çalışma da Gregory, Stock, 
Kathleen, McFadden ve Gowen III (2010) tarafından yapılmıştır.  

Araştırmanın üçüncü hipotezi destekleyici örgüt kültürü ile otantik liderlik 
arasında pozitif bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için yapılmıştır. Yapılan analizde 
bağımlı değişken destekleyici örgüt kültürü, bağımsız değişken otantik liderlik ve 
kontrol değişkenleri olarak demografik özelliklerden cinsiyet, yaş ve kıdem yer 
almaktadır. Analiz sonuçları göstermektedir ki destekleyici örgüt kültürü ile otantik 
liderlik arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu sonuç göstermektedir ki bağımlı değişken 
olan destekleyici örgüt kültürü bağımsız değişken olan otantik liderliği etkilemektedir. 
Literatürde otantik liderlik ile örgüt kültürü arasında ki ilişki üzerine pek çok araştırma 
yapılmıştır. Yetgin (2016); Avolio ve Gardner (2005); Maxwell (2004); Tabak ve Sığrı 
(2013). Yapılan araştırmalardan Yetgin (2016), yaptığı çalışmada otantik liderliğin 
uygulanmasının ve gerekliliğinin çalışanlar tarafından desteklendiği, çalışanların şeffaf, 
doğru, dürüst, etik bir yönetim tarzını benimsediklerini göstermiştir. Maxwell (2004) 
otantik liderin örgütsel sonuçları pozitif yönde etkileyebileceği birçok niteliğe sahip 
olduğunu sonucuna ulaşmıştır. Tabak ve Sığrı (2013) yaptıkları çalışmalarda otantik 
liderin ilişkilerinde şeffaf olmasının çalışanlar ve örgüt içerisinde ki ortamın yalın ve 
anlaşılabilir hale getirdiği sonucuna ulaşmıştır. Aldair, (2005), Gordon ve Harper 
(1997), Gül ve Alacalar (2014) ve Tekin (2008)’in otantik liderlik ve örgüt kültürü 
üzerine yaptıkları araştırmaların bulguları da bu araştırmanın bulgularını destekler 
niteliktedir.  

“Destekleyici örgüt kültürünün, otantik liderlik ile bilgi yönetimi arasındaki 
ilişkide düzenleyici bir rolü vardır.” Hipotezinin test edilmesi için düzenleyici 
değişkenli hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Otantik liderlik ile bilgi yönetimi 
ilişkisinde destekleyici örgüt kültürünün düzenleyici rolüne dair anlamlı bir ilişki tespit 
edilmemiştir. Bu da araştırmanın son hipotezinin kabul görmediğini ifade etmiştir. 
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Geçmişte yapılan birtakım araştırmalar İpçioğlu ve Erdoğan (2004) Gan, Ryan ve 
Gururajan (2006), Zhu ve Sun (2010), Xue, Bradley ve Liang (2011), Nguyen ve 
Mohamed (2011) liderliğin ve örgüt kültürünün bilgi yönetimine etkisi olduğunu 
göstermektedir. İpçioğlu ve Erdoğan’ın (2004) çalışmasında liderliğin bilgi yönetimine 
kısmen ve olumlu etkide bulunduğu, aynı şekilde örgüt kültürünün de bilgi yönetimi 
üzerinde kısmen de olsa olumlu bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Gan, Ryan ve 
Gururajan (2006) ise liderliğin dâhil olduğu tüm örgüt kültürü etkenlerinin bilgi 
yönetimi uygulamalarına önemli bir şekilde etki ettiğini bulmuştur. Zhu ve Sun (2010) 
yaptığı araştırmada liderlik türünün örgüt kültürü oluşumu ve bileşenleri aracılığıyla 
bilgi yönetimi üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunu söylemektedir. Xue, 
Bradley ve Liang (2011) ABD üniversitelerinde proje ödevlerinde takımlaşmış olarak 
çalışan öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada takım ikliminin ve güçlendirilmiş 
liderliğin bireysel bilgi paylaşım davranışı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu 
saptamıştır. Nguyen ve Mohamed (2011) ise bilgi yönetimi uygulamalarının başarılı 
olmasında liderlik davranışlarının etkinliğinin örgüt kültürü türüne bağlı olduğunu, 
liderin sahip olduğu davranışların örgüt kültürüne doğrudan katkı sağladığını, liderlerin 
örgütsel kültür aracılığıyla bilgi yönetimi uygulamalarına etki edebildiğini rapor 
etmişlerdir. Yapılan çalışmalar destekleyici örgüt kültürüne sahip örgütlerin bilgi 
yönetimi sürecinde daha etkili olduğu ortaya çıkarmış, liderin sahip olduğu özelliklerin 
de bu amaçla şekillendiği takdirde verimli olacağını göstermiştir. Liderin, örgütün 
kültürel yapısına uygun olarak davranışlarını şekillendirmesi liderlik davranışlarının 
verimliliğini kısa sürede arttırabilmektedir. Bu araştırma ile örgütlerde bilgiyi yönetmek 
için örgütün kültür özellikleri dikkate alınarak liderlik türlerinden otantik liderliğin nasıl 
bir etkisinin olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, örgütlerde bilgi 
yönetimi örgütün bilgi kaynaklarının etkili kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle 
etkili bir bilgi yönetimi için örgüt kültürüne göre liderin sergileyeceği davranışlar önem 
taşımaktadır.   

Araştırmaya yönelik birtakım kısıtlar bulunmaktadır. İlk olarak çalışma sadece bir 
üniversite’de araştırılmıştır. Daha geçerli sonuçların elde edilmesi için birden fazla 
devlet ve vakıf üniversitesi bünyesinde yapılması yararlı olacaktır. Örneklemin alındığı 
örgütler yalnızca eğitim alanında faaliyet göstermekte olduğundan tüm üniversiteler 
veya işletmeler için bir genelleme yapılamaz. Sadece eğitim sektöründe değil turizm, 
sağlık, vb. farklı sektörlerde araştırılması daha anlamlı sonuçlar alınmasını 
sağlayacaktır.  

Bir diğer kısıtlama ise durumsallık yaklaşımı gereği yönetim ve örgütle ile ilgili 
konuların, içerisinde bulunulan ortamın koşullarına bağlı olarak değişmesidir. 
Durumsallık Yaklaşımı dendiğinde yönetim ve organizasyonda, her yerde geçerli 
evrensel ilkelerin olmadığını anlaşılmaktadır. Bu nedenledir ki örgüt içi çalışanlar anket 
sorularına, kendi koşullarınca, çevresel unsurların ilişkisine bağlı ve içinde bulunduğu 
sosyo-kültürel çevrenin özelliklerine göre cevaplar verebilmektedir. Anketi 
cevaplayanların iş yoğunluğundan, konu ile ilgili bilgi yetersizliğinden veya 
yöneticilerinden çekindiği için anketi cevaplamada isteksiz davranmaları bir başka 
kısıttır. 

Bilgi yönetimi; örgütsel amaçları başarmak için bilginin nasıl yaratılabileceği, 
elde edilebileceği, kullanılabileceği ve yönetilebileceğine ilişkin sistematik bir süreçtir. 
Bilgi yönetimi içsel ve dışsal olarak paylaşılacak bilginin, kimlerle ne şekilde ve nasıl 
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paylaşılacağını daha sonra nasıl kullanılacağını içermelidir. Bilginin aktif olarak 
kullanılması için; örgütlerde güncel bilgi ve kavramların kullanılması, çalışanların 
bilişim teknolojilerini kullanmada yeterli olması, her çalışanın bilgisini en iyi biçimde 
kullanmasına imkân sağlayan uygun bir çalışma ortamının olması, örgütün sürekli 
toplanan bilgilerden sonuç çıkararak işinde kullanan çalışanları desteklenmesi 
gerekmektedir. Bunun yanında örgütlerde bilgi paylaşımına yönelik hangi araçların 
faydalı olabileceği araştırılmalı, örgüt içerisinde bilgi paylaşımına yönelik uygulamalar 
geliştirilmeli ve oluşabilecek sorunların çözümünde bilgi yönetimi sürecinin etkili bir 
biçimde uygulanması için destekleyici bir örgüt kültürü oluşturulmalıdır. Bilgi 
yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için liderlere önemli görevler 
düşmektedir. Bilgi yönetimi uygulamasının ana unsurunu oluşturan lider, diğer örgütsel 
unsurların da yönlendiricisi konumundadır.  

İşletme yöneticilerinin destekleyici örgüt kültürünü örgüt içerisinde uygulaması, 
çalışanların işe yönelik beklenti ve algılarına destekleyici bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Destekleyici örgüt kültürünün geliştirilmesi çalışanların bir arada 
uyumlu olarak çalışmalarını sağlayacak, çalışanlar işe yönelik örgütte daha kalıcı ve 
istekli olacaktır, çalışanların performansını artıracaktır. Destekleyici bir örgüt yapısı 
gerekliliğini gören yöneticilerin örgüt kültürü içerisinde yapacağı iyileştirmeler, 
verilecek eğitimler ve örgüt içerisinde destekleyicilik üzerine politikalar belirlemesi 
çalışanların birbirleri arasında yardımlaşma ve iletişim seviyelerini arttıracaktır.  

Otantik liderliğin gerekliliğinin ve uygulanmasının çalışanlar tarafından 
desteklendiği, çalışanların doğru, dürüst, şeffaf ve etik bir yönetim tarzını 
benimsediklerini göstermiştir. Liderlik becerileri ve özellikleri eğitim ile 
geliştirilebilmektedir. Gerek işletmelerde gerek ise örgütlerde görev yapmakta olan tüm 
orta ve üst düzey yöneticiler için otantik liderlik yönetim tarzı eğitiminin verilmesi 
yöneticilerin liderlik yetisi kazanmasını sağlayacak ve çalışanlar ile çok daha verimli, 
sağlam ilişkiler kurulmasının öncülüğünü yapacaktır.  

Bundan sonra yapılacak araştırmalarda araştırmacılar, liderlik tarzları, bilgi 
yönetimi ilişkisi ile alakalı yapacakları incelemede O’Reilly ve diğerlerinin (1991) 
geliştirmiş olduğu diğer örgüt kültürü türlerinden (başarı kültürü, detay kültürü, güç 
kültürü, takım kültürü, vb.) faydalanarak araştırmalarını zenginleştirebilir. Bunlara ek 
olarak, ileride yapılacak araştırmalarda demografik (yaş, cinsiyet, kıdem vb.) ve örgüt 
kültürü ile ilgili değişkenlerin düzenleyicilik etkilerinin olup olmadığının da 
araştırılması bu konu üzerinde derinlik ve genişlik kazandırabilecektir. Bu araştırmada 
elde edilen sonuçlar, teorik olarak destekleyici örgüt kültürü, bilgi yönetimi, otantik 
liderlik ile ilgili bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik gelecekte 
yapılması düşünülen tüm araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışma, araştırma değişkenlerine ilişkin verilerin anlık olarak tek bir zamanda 
toplanması ve incelenen olgunun o andaki durumunu ortaya koymaya çalışması 
itibariyle kesitsel bir araştırmadır. Aynı zamanda incelenen olguya ya da araştırma 
değişkenlerine ilişkin verilerin farklı zamanlarda toplanması suretiyle olguda meydana 
gelen değişimin ve gelişimin ortaya çıkarıldığı uzamsal araştırmaların yapılması, 
incelenen konunun detaylı olarak anlaşılmasına olanak verecektir. Bu amaçla konu 
üzerinde çalışma yapacak araştırmacıların uzamsal çalışmalar yapmaları önerilmektedir. 
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Extensive Summary 
 

Introduction 
One of the most important qualities that leaders need today is to see the difference 

in management and direction. This difference is also the most important feature 
separating leaders from managers. Leaders with this ability are individuals who can 
develop effective and interrelated relationships with employees, ensure that everyone 
works in the atmosphere of trust and respect by developing strategies and techniques 
that prepare the team for the future, and can eliminate the conflicts easily and easily by 
producing the solutions created by the parties in relation to various problems 
Individuals of this nature are also open-minded individuals who are able to instigate a 
variety of people and even overcome problems due to lack of communication and 
become a good listener, and a tolerant employer.  

Authentic leadership is a complex multidimensional structure that includes 
followers, groups and organizations. Internal truth, the respect and acceptance of others' 
inner values, beliefs lies in authentic leader theory. Adherence to these beliefs and 
values can be used by the leader to support genuine internal innovation among 
employees. According to the theory of social support, when people learn to receive 
support from their leaders and learn from the behavior of their role models, they are 
seen as authentic and attractive and can achieve perfection. For these reasons, being 
authentic provides the person's experiences (beliefs, values, feelings and thoughts) by 
adopting the individual to act in harmony with itself.  

Organizational knowldedge is the most important factor that will enable 
organizations to be different from their competitors, to do the same job differently than 
their competitors, and to increase their competitiveness in an environment where all 
organizations implement the same methods. Organizational knowledge occurs within a 
certain period of time and allows the organization to combat change and provide a 
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competitive advantage. It is an organizational culture that shapes every kind of 
phenomenon within the organization. Therefore, when change is necessary, 
organizational culture can be the biggest obstacle or support for these changes. 
Knowledge management also means great innovation and change. Today, innovation 
and creativity are valued more than ever. Knowledge management, like every action of 
innovation, requires a radical change in organizational culture. 

Method of Research 
The purpose of this study is to investigate moderating role of organizational 

culture on the relationship between authentic leadership and knowledge management. 
The sample of the research is the faculty members working at Nevsehir Haci Bektas 
University. A questionnaire was applied to 103 faculty members working in 8 academic 
units and then analyzed. Questionnaires were subjected to statistical analysis and the 
data was analyzed using the IBM SPSS 23 program. Hierarchical regression analyzes 
were applied to the obtained data to measure frequency, confirmatory factor analysis, 
reliability analysis, correlation analysis and moderating effect. 

Hypotheses 
H1: There is a positive relationship between authentic leadership and knowledge 

management. 
H2: There is a positive relationship between supporting organizational culture and 

knowledge management. 
H3: There is a positive relationship between supporting organizational culture and 

authentic leadership. 
H4: Supportive organizational culture has a moderating role in the relationship 

between authentic leadership and knowledge management. 

Findings 
Findings related to the demographic characteristics of the participants 

• 60.2% of respondents are male. 
• 76.7% of participants are between the ages of 31-45. 
• 69.9% of participants are the assistant professors 
• 93.2% of the participants are working in the faculties 
• 64.1% of the participants have a organizational tenure of 5-15 years. 

Conclusion and Discussion 
The purpose of the study is to examine whether organizational culture has a 

moderating effect in the relationship between authentic leadership and knowledge 
management. 

(1) According to the results of analysis, there is a positive relationship between 
authentic leadership and knowledge management. 

(2) Analysis results show that there is a positive relationship between supportive 
organizational culture and knowledge management. 

(3) Analysis results show that there is a positive relationship between supportive 
organizational culture and authentic leadership. 
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(4) A meaningful relationship has not been established between the authentic 
leadership and knowledge management in relation to the organizational role of 
supporting organization culture. 

There are some research limitations and implications.  
(1) First, this study was only conducted at a single university. It will be useful to 

conduct future studies both sin tate and private universities for generalizability of the 
results. 

(2) Another limitation is that the concepts related to management and organization 
change according to the conditions of the situation due to the Contingency approach. 
When it comes to contingency approach, it is understood that there is no universal 
principle in the management and organization. Employees are able to answer to survey 
questions, depending on their own circumstances, the relationship between 
environmental factors or the characteristics of the socio-cultural environment in which 
they exist. Another limitation is that the respondents are reluctant to respond to the 
questionnaire because they are afraid of work intensity, lack of knowledge about the 
subject or their managers. 

(3) Another constraint is that respondents might be reluctant to respond to the 
survey because of their work intensity, inadequate information about the subject, or the 
fact that they are afraid of their managers. 
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Abstract 
The target of this study is to shed light into an unexplored area in the marketing 

literature by (1) identifying the factors contributing to the formation of a relationship re-
vitalization effect of e-WoM in an e-commerce context, and (2) exploring the 
relationship between re-vitalization effect of e-WoM, current brand loyalty, current 
brand satisfaction level and old brand satisfaction level. The sample was chosen among 
the ex-customers of 3 e-retailers in Turkey and 150 customers responded to the survey. 
Model testing was done through Structural Equation Modeling (SEM) method. Results 
of the study indicate that re-vitalization of the relationship between the customer and 
his/her old brand through the e-WoM communication is the function of Tie Strength 
between the customer and e-WoM message source (sender), the satisfaction level with 
the old brand before leaving the brand and the brand loyalty level towards the current 
brand purchased. Brands need to employ e-WoM communication before ex-customers 
become loyal to their current brand.    
Keywords: Electronic Word of Mouth (e-WoM), E-WoM Re-Vitalization Effect, 
Customer Loyalty, Customer Satisfaction.  
Received 27 June 2018; Received in revised from 7 November 2018; Accepted 11 
November 2018 

1. Introduction
During the last two decades, both increased competition and demanding

consumers created difficult market conditions for the brands which target higher ranks 
in their markets. New dynamics of postmodern markets have caused conventional 
communication channels to lose their effectiveness. Brands need alternative tools of 
communication and persuasion to reach and acquire their target consumer base. While 
the world experiences an investment recession in conventional media communication, 
investments in an alternative strategic tool - word of mouth marketing (WoM) – have 
increased significantly (PQ Media Report, 2008). Marketing professionals and agencies 
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react to the new market conditions with the employment of WoM communication 
activities.  As a process of personal influence, brands target to use WoM 
communication for creating positive word of mouth in favor of their products and 
services, which in return is expected to create positive reaction of consumers and 
increase patronage intentions. 

The rising penetration of internet usage, as well as social media, has led to the 
generation of a new type of WoM communication, which is called electronic word-of-
mouth or e-WoM (Yang, 2017). Litvin et al (2008) define e-WoM as “informal 
communication via the Internet addressed to consumers and related to the goods, 
services or the sellers”. E-WoM is effective on spreading the information in internet 
environment much faster than the conventional WoM communication since it uses 
online platforms and eventually became an influential source in consumer markets 
(Abubakar & Ilkan, 2016). 

Even though each year brands increase their investment in word of mouth 
communication to shape consumer behavior in favor of their brands and consequently to 
acquire new customers and retain existing customers, there is a need for deeper 
understanding of the effects of WoM communication by employing academic research. 
Existing WoM literature includes studies which are mainly focused on its effect in the 
diffusion of new product and services (Ryan & Gross, 1943; Brooks, 1957; Arndt, 
1967) as well as generating factors (Charlett, et al. 1995; Brown et al.2005) and 
outcomes (Bansal & Voyer, 2000; Engel, 1969). There is a need for focusing on the 
impact of WoM on the re-vitalization of relationship between the brand and its ex-
customers, which may result in the creation of an effective tool to be used for this 
purpose. Unfortunately, the lack of studies on the effects of word of mouth 
communication on the re-vitalization effect and the limited number of studies on the 
word of mouth communication, have resulted in a lack of well-constructed and 
empirically supported models of the word of mouth communication – customer 
relationship re-vitalization.  

In this perspective, this study targets to shed light on a unexplored are in the 
marketing literature by testing a model to (1) identify the factors contributing to the 
formation of a relationship re-vitalization effect of e-WoM in an e-commerce context, 
and (2) understand the relationship between re-vitalization effect of e-WoM, current 
brand loyalty, current brand satisfaction level and old brand satisfaction level. 

In the following sections, WoM, customer loyalty and customer satisfaction 
literature has been reviewed, antecedents and consequences of WoM communication 
have been determined; conceptual framework and the associated hypothesis have been 
presented; research methodology has been explained and finally the paper has been 
concluded with the review and discussion of the results including the explanation of 
managerial implications.  

2. Literature Review 
2.1. WoM Communication and Consumer Behavior 
Since the beginning of consumer markets, interactional processes have played an 

important role in mediating individual behavior of consumers (Darden & Reynolds, 
1971). WoM communication, an important interaction source (Gilly et al. 1998), can be 
defined as a person-to-person non-commercial conversation about a product, service or 
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brand. WoM communication has become the focus point of many researchers for more 
than sixty years (Brooks, 1957). Studies conducted on the subject mainly focused on the 
consumer behavior outcomes of WoM, as well as its antecedents.  

Many researchers studied the outcomes of WoM communication from diffusion of 
innovations perspective and reported its positive effect on the adoption of innovations 
or new products / services (Ryan & Gross, 1943; Brooks, 1957; Arndt, 1967). WoM 
communication has been found to be an important factor also in shaping consumer 
attitudes toward a brand/product/service (Bone, 1995), in the purchase decision context 
(Arndt, 1967; Bansal & Voyer, 2000; Sheth, 1971) and in affecting both the perceived 
risk (Roselius, 1971; Woodside, & Delozier, 1976; Settle, & Alreck, 1989) and 
cognitive dissonance (Engel, 1969; Buttle, 1998) associated with purchase decision.   

Another stream of studies focused on the antecedents of WoM communication. 
The result of the consumer experience with the product or service has been studied as an 
important antecedent which initiates WoM communication and affects consumer 
behavior (Charlett, et al. 1995; Brown et al.2005).  

A last stream of research area was related with the factors which determine the 
effectiveness of WoM communication. Considering the e-commerce context, this 
stream of research can be analyzed in four distinct focuses namely personal, inter-
personal, situational and argument quality factors. These factors individually or 
collectively enhance the influence of WoM on receiver (Yang, 2017; Sweeney et al. 
2008). 

The first group, personal factors, consists of characteristics of the WoM parties 
such as sender’s perceived expertise, opinion leadership of the sender and expertise 
level of receiver. Several studies explored and reported the positive relationship 
between source expertise and WoM effectiveness (Bansal & Voyer, 2000; Gilly et al. 
1998; Bone, 1995; von Wangenheim & Bayo´n, 2004). On the other hand, several 
studies focused on the relationship between the expertise level of the receiver and the 
output of WoM communication (Bansal & Voyer, 2000 & Gilly et al. 1998). Results 
were inconclusive for such relationship. The existence common interest points of 
receiver with WoM source have been reported as another factor which positively 
influences WoM effectiveness (Dichter, 1966). Similarly, the opinion leadership of the 
sender, as another important factor, has been also reported to be effective on WoM 
communication (Engel, 1969; Barak, 1988; Haywood, 1989).   

Some inter-personal factors play crucial role in the operation of WoM 
communication within a consumer network (Sweeney et al. 2008). Inter-personal factors 
consist of the degree of social relationship level and similarity between WoM sender 
and receiver. Several studies focused on the influence of the degree of social 
relationship - namely tie strength - between the sender and receiver (Bansal & Voyer, 
2000; Granovetter, 1973; Stafford, 1966). Another focus of the studies was on the effect 
of similarity or dissimilarity – namely homophily or heterophily - between sender and 
receiver in terms of social background, opinions and preferences in the operation of 
WoM communication in consumer networks (Gilly et al. 1998; von Wangenheim & 
Bayo´n, 2004).  

The third group consists of situational factors which derive from the 
characteristics of the decision context. Such factors include the risk perception of the 
receiver and level of seeking for WoM communication. Many studies confirm the 
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importance of risk perception of the receiver in the effectiveness of WoM 
communication. Findings show that when the case brings high functional, financial, 
social or psychological risks, WoM communication plays an important role in the 
decision-making function (Arndt, 1967; Bansal & Voyer, 2000; von Wangenheim & 
Bayo´n, 2004). Another situational factor is related with the WoM seeking level of 
receiver. Studies confirm that the effectiveness of WoM communication is higher when 
such communication is actively sought by the receiver (Bansal & Voyer, 2000; Gilly et 
al. 1998).     

The last group of factors, argument qualities, consists of message characteristics 
of e-WoM communication.  This group of factors is related with the perception of 
customers about the quality of information he/she receives as a result of e-WoM 
communication (Negash, 2002). Bhattacherjee and Sanford (2006) define the argument 
quality as “persuasive strength of arguments embedded in an informational message”. 
Argument quality construct is composed of relevance of the message, timeliness level, 
accuracy level, and finally, comprehensiveness. Relevance of the information refers to 
the availability and being easily accessible (Nah and Davis, 2002). Timeliness level 
concerns with the current and up-to-date (Madu & Madu, 2002). Consumers’ perception 
of the correctness of the information plays an important role in their evaluation of e-
WoM communication. This is reflected with the Accuracy variable (Wixom & Todd, 
2005). Consumers look for more detailed information which will facilitate their decision 
making on the issue (Sullivan, 1999). Thus, comprehensiveness is another important 
factor which plays a role in the effectiveness of e-WoM communication.  

Review of the existing literature clearly shows that there is a lack of studies which 
exclusively focus on the effects of e-WoM on relationship re-vitalization of ex-customer 
of an e-retailer brand and there are no any well-constructed and empirically supported 
models which explain the phenomenon.  

2.2. Brand Satisfaction and Brand Loyalty 
Three important factors, namely rapidly changing social and economic 

environment, more sophisticated and demanding consumer population and aggressive 
competition, force managers to create strong brands in order to cope with these 
challenges.  Being a strong brand requires the delivery of a value, which is superior than 
those delivered by the competitors, as well as being perceived as unique compared to 
them. A natural consequence of this is the more favorable reaction of consumers 
towards the marketing program of the brand (Keller, 1993) and their attitudinal and 
behavioral loyalty. This unique position of the brand in the mind of consumer is 
measured by the CBBE construct. Aaker (1991) identified the components of CBBE as 
“brand awareness, associations linked to the brand, perceived quality, and brand 
loyalty”. CBBE is determined by the strength of these four components in the mind of 
the consumer.   

The most important component of the CBBE, the brand loyalty, can be defined 
from both behavioral and attitudinal perspectives (Javalgi and Moberg, 1997). 
Behavioral loyalty is defined as “the continuous purchase of a brand’s products and 
services over a time period” (Yi and Jeon, 2003). Oliver (1997) defines attitudinal 
loyalty as “the commitment of consumers to rebuy or re-patronize a preferred product or 
service consistently”. When a consumer becomes a loyal customer to a brand, he/she 
applies filters to the communication efforts of the competitive brands as well to other 
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sources in the community and accepts to pay higher price for the brand’s products 
(Mellens et al. 1996). According to Aaker (1996), “a large and loyal consumer base 
yields future cash flows, which in turn positively affects the value of the business”.  

To have a loyal customer base, the most critical pre-requisite is the brand 
satisfaction. Thus, customer satisfaction is a strategic requirement for all customer 
centric companies (Mittal and Kamakura, 2001). Customer satisfaction is defined as the 
“customers’ overall evaluation of the performance of an offering to date” (Boulding 
1990). Fornell (1992) states that the accumulation of these experiences leads to a 
general judgment about a brand and this in turn supports the creation of the loyalty 
towards the brand. When customers become satisfied with the brand, they become less 
sensible to price increases (Anderson, 1996) and show more propensity to spread the 
positive word of mouth about the brand (Söderlund, 1998). This shows the strong 
relationship between customer satisfaction and brand loyalty.  

3. Conceptual Framework and Hypothesis 
This present study goes one step further from the focus of the existing literature 

and aims to identify the contributing factors to the E-WoM Re-Vitalization Effect, as 
well as its relationship with Old Brand Satisfaction, Current Brand Satisfaction and 
Current Brand Loyalty.  

 

Figure (1). Research Model 
3.1. Factors Contributing to the Re-Vitalization Effect of e-WoM Communication 
The proposed research model in this study includes five types of factors which are 

believed to have a positive relationship with the re-vitalization effect of E-WoM 
communication.  

The first factor in the proposed model, which is called tie strength, shows the 
relationship level between E-WoM source and receiver. Previous research reports the 
positive effect of tie strength between source and receiver on the effectiveness of WoM 
communication (Bansal & Voyer, 2000; Granovetter, 1973; Stafford, 1966).  
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Based on the results of the existing literature, we extend this positive relationship 
towards the re-vitalization effect of E-WoM communication and present the following 
hypothesis:  

H1. Higher the tie strength between the source and receiver, the higher will be the 
re-vitalization effect of E-WoM communication.  

The second group of factors, namely personal factors, includes receivers’ own 
expertise level on the subject and his/her perceptions related to the expertise level of the 
E-WoM source (sender). Previous research focused on the relationship between the 
expertise level of the receiver and the effectiveness of WoM communication. Results of 
the previous research were inconclusive, and no significant results have been found 
(Bansal & Voyer, 2000; Gilly et al. 1998). However, we believe that this relationship 
still needs further investigation and should be investigated based on re-vitalization 
effect of e-WoM communication. In this perspective, the following hypothesis is 
presented: 

H2. Higher the expertise level of the receiver on the subject, the lower will be the 
re-vitalization effect of E-WoM communication.  

Previous research reports the positive effect of source expertise on the 
effectiveness of WoM communication (Bansal & Voyer, 2000; Gilly et al. 1998; Bone, 
1995; von Wangenheim & Bayo´n, 2004). Based on the results of the existing literature, 
we extend this positive relationship towards the re-vitalization effect of e-WoM 
communication and present the following hypothesis:  

H3. Higher the perceived expertise degree of the sender, the higher will be the re-
vitalization effect of E-WoM communication. 

The fourth factor in the proposed model, Risk Perception, is the overall perception 
of the receiver derived from the decision context and includes functional, financial, 
social or psychological risks. Previous research confirms that there is a positive 
relationship between the risk perception and the effectiveness of the WoM 
communication (Arndt, 1967; Bansal & Voyer, 2000; von Wangenheim & Bayo´n, 
2004). Based on the results of the existing literature, we extend this positive relationship 
towards the re-vitalization effect of e-WoM communication and present the following 
hypothesis:  

H4. Higher the perceived risk of the receiver, the higher will be the re-vitalization 
effect of E-WoM communication. 

The fifth factor, argument quality, is composed of four dimensions including 
relevancy, actuality, accuracy and comprehensiveness (Cheung & Thadani, 2012; Xu & 
Yao, 2015). Previous research confirms that there is a positive relationship between the 
level of argument quality and the effectiveness of the e-WoM communication (Cheung 
& Thadani, 2012; Xu & Yao, 2015; Zhang, & Watts, 2008; Ferren & Watts, 2008). 
Based on the results of the existing literature, we extend this positive relationship 
towards the re-vitalization effect of e-WoM communication and present the following 
hypothesis:  

H5. Higher the argument quality perception of the receiver, the higher will be the 
re-vitalization effect of E-WoM communication. 

3.2. Relationship between Current Brand Satisfaction, Current Brand Loyalty, 
Old Brand Satisfaction and E-WoM Re-Vitalization Effect. 
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Previous research confirms the positive relationship between the customer 
satisfaction and brand loyalty in B2C and B2B contexts (Lam et al. 2004; Msallam, 
2015; Hallowell, 1996). Customer satisfaction is also found to be effective on the e-
store loyalty (Anderson & Srinivasan, 2003; Harris & Goode, 2004). Based on the 
results of the existing literature, we present the following three hypotheses:  

H6. Higher the customer satisfaction level with the current brand, the higher will 
be the brand loyalty towards the current brand.  

H7. Higher the customer satisfaction level with the current brand, the lower will 
be the re-vitalization effect of E-WoM communication. 

H8: Higher the customer satisfaction level with the old brand, the higher will be 
the re-vitalization effect of E-WoM communication. 

When customers keep having high satisfaction levels, they become loyal 
customers, and this leads to lower propensity for switching the brand (Reichheld & 
Sasser, 1990). Loyal customers have smaller sizes of consideration sets and these 
customers continue to make their purchases from the same brands (Sambandam & 
Kenneth, 1995). Based on the results of the existing literature, we extend this positive 
relationship towards the re-vitalization effect of e-WoM communication and present the 
following hypothesis:  

H9. Higher the customer loyalty level towards the current brand, the lower will be 
the re-vitalization effect of E-WoM communication. 

4. Research Methodology 
4.1. Data 
The sample was chosen among the ex-customers of 3 e-retailers in Turkey and 

150 customers responded to the survey and all included into the analysis as a part of the 
subject group. The research data were collected by using an instrument including five-
point Likert and bipolar scales which were taken from corresponding literature. The 
validity and reliability check of the scales were done through confirmatory factor 
analysis (CFA) and reliability analysis. Testing of the hypotheses in the conceptual 
model were done through Structural Equation Modeling (SEM) method, a multi-
variable statistical method (Byrne, 2010). The analysis was conducted using AMOS and 
SPSS statistics programs. 

4.2. Study Design 
The study consisted of three stages. In the first stage of the study, the first 

research instrument was distributed to the subject group. Respondents were asked to fill 
out this questionnaire which was composed of statements measuring customer loyalty 
scores and customer satisfaction level both for their current e-retailer brand and old e-
retailer brand. 

In the second section of the study, the second research instrument was distributed 
to the subject group. The instrument of the second section was composed of three parts. 
In the first part of the research instrument, respondents were presented with one 
paragraph long case where it was stated that they need to purchase a laptop and they 
have three different e-retailer brands (Current E-Retailer, Ex-E-Retailer, and 
Independent E-Retailer). In the second part, respondents were shown a sample customer 
forum web page which included the evaluations and comments of different customers 
regarding the three e-retailer brands. Different types of respondent comments were 
provided in the forum and most of the comments were stating the superior performance 
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and service of the customers’ ex-e-retailer brand. Finally, in the third part, respondents 
were asked to fill out the questionnaire by taking into consideration the laptop purchase 
case and the customer comments on the customer forum web page. Respondents filled 
out the statements which targeted to identify the factors contributing to the relationship 
re-vitalization effect of e-WoM communication.  

In the third section of the study, respondents filled out the statements measuring 
the relationship re-vitalization effect of e-WoM communication.  

4.3. Operalization of Variables 
The research model includes the determinants of e-WoM re-vitalization effect 

including five e-WoM factors, current brand loyalty, current brand satisfaction, and old 
brand satisfaction.   

4.3.1. E-WoM Factors Contributing to the Re-Vitalization Effect of e-WoM 
Communication 

The items are based on previous research and are modified somewhat to better fit 
the context of the study. Since all the original measurement scales used are in English, 
statements are translated from English to Turkish and reworded again.  

Perceived Expertise was measured with a multi item, five-point semantic 
differential scale. Although there are several versions of the measure (Tripp et al. 1994), 
Netemeyer and Bearden’s (1992) five item scale was used in this study. The internal 
reliability measure of the scale is reported as 0.94 (cronbach alpha) by Netemeyer and 
Bearden (1992). 

Tie Strength was measured by several researchers, but in this study Frenzen and 
Davis’s (1990) scale was used. In their study tie strength was measured by 5 items 
resulting in Cronbach’s alpha of 0.93 representing internal reliability. All of the items 
regarding tie strength were measured using 5-point Likert-type scales. 

Perceived Risk variable was measured by employing two different scales which 
measure financial and performance risks associated with the product. Financial risk was 
measured by borrowing the scale used by Grewal, Gotlieb, and Marmorstein (1994) 
which is the modified version of Shrimp and Bearden’s (1982) original financial risk 
scale. Bearden and Shrimp (1982) used a three-item, nine-point scale. Grewal, Gotlieb, 
and Marmorstein (1994) added the last item to the original study by Bearden and 
Shrimp (1982). All versions of the scale are reported to be reliable ranging between 0.86 
and 0.72.  

Receiver Expertise was measured by employing Netemeyer and Bearden’s (1992) 
five items semantic differential scale. Authors reported 0.94 (cronbach alpha) internal 
reliability score for this scale.  

The scale which is validated by Larasati and Yasa (2017) is used in the 
measurement of argument quality. Authors reported 0.875 (cronbach alpha) internal 
reliability score for this scale.  

4.3.2. Other Variables (E-WoM Re-Vitalization Effect, Brand Loyalty, 
Customer Satisfaction) 

E-WoM re-vitalization effect construct was measured by adopting the 3 bipolar 
semantic scale employed by the study of Bansal and Taylor (2002).  

A multidimensional scale which is developed and validated by Yoo and Donthu 
(2001) is used in the measurement of brand loyalty construct. A strong construct 
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validity is reported by Yoo & Donthu (2001). Only statements measuring the brand 
loyalty were employed in this study.  

Finally, customer satisfaction construct was measured by adopting the six items 
five-point Likert type scale developed by Oliver (1980).  

4.3.3. Scale Validity and Reliability 
To check the construct validity, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was 

conducted including 29 variable items following the data purification (Anderson & 
Gerbing, 1988). CFA resulted in adequate level fit indices including χ2/DF =1.425, 
CFI=0.935, IFI=0.937, RMSEA= 0.059. The CMIN/DF ratio resulted below the 
threshold level of 3 and all other fit indices including RMSEA were at the acceptable 
levels (Bagozzi & Yi, 1990).  

Table 1 shows the standardized factor loadings of each 29 variable items. 
According to the results, factor loadings are satisfactory and all significant.  

Table 1. Confirmatory Factor Analysis Results  
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In addition to construct validity, convergent validity of the scales was also 
checked by calculating average variance extracted (AVE) values. Table 2 shows 
calculated AVE scores which are above the 0.5 threshold level except one value, hereby 
confirming the convergent validity (Byrne, 2010). The comparison between the square 
roots of AVE scores (diagonals in the table) and correlation of components confirms the 
discriminant validity of the scales. Additionally, composite reliability and Cronbach α 
score resulted in acceptable levels are also included in the table confirming the 
reliability of the scales (Fornell & Larcker, 1981).  

Table 2. Construct Correlation, AVE and Reliability 

 

5. Findings and Discussion 
Structural Equation Model with maximum likelihood estimation method was used 

to test the hypotheses of the research study. The evaluation of the structural regression 
model was made using goodness of fit indices. Goodness of fit indices include the 
absolute fit indices, χ2 statistic and the root mean square error of approximation 
(RMSEA), and, the relative goodness of fit indices, the comparative fit index (CFI) and 
the incremental fit index (IFI) (Akgün, et al. 2014).  

Figure 2 includes the results of the goodness of fit indices which confirm that the 
model adequately fitted, having the following fit indices values: χ2/DF 1.480, CFI 
0.925, IFI 0.927 and RMSEA 0.063, which is considered having adequate fit when 
values between .05 and .08 are reported (Browne & Cudeck, 1993).   
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Figure 2. Results of SEM Analysis 

Table 3 shows the results of the hypothesis testing with four accepted hypotheses.  
Statistically significant relationships were reported between Tie-Strength and Re-
Vitalization effect (H1), Current Brand Satisfaction and Current Brand Loyalty (H5), 
Current Brand Loyalty and Re-Vitalization Effect (H7) and Old Brand Satisfaction and 
Re-Vitalization Effect (H8).  

Table 3. Results of the Hypothesis Testing 

 

The results of the study confirm the positive relationship between Tie-Strength 
and e-WoM re-vitalization effect in compliance with the previous findings on the 
relationship between tie strength and effectiveness of e-WoM communication (Bansal & 
Voyer, 2000; Granovetter, 1973; Stafford, 1966). On the other hand, testing the 
relationship between other factors included in the research model and e-WoM re-
vitalization effect did not produce any statistically significant results.  Receiver’s 
expertise did not produce any significant effects on e-WoM re-vitalization effect and 
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this is in line with the inconclusive results in the literature on the relationship between 
Receiver’s Expertise and E-WoM effectiveness (Bansal & Voyer, 2000; Gilly et al. 
1998). Although existing literature confirms the positive effect of Sender’s Expertise, 
Risk Perception and Argument Quality on the effectiveness of e-WoM communication, 
a similar significant relationship could not be found in this study between these factors 
and e-WoM re-vitalization effect.  Thus, in the context of the relationship between 
determinants of an effective e-WoM communication and e-WoM revitalization effect, 
Tie Strength is reported as the only determinant. 

Parallel to the existing literature, the results of the study confirm the positive 
effect of Current Brand Satisfaction on Current Brand Loyalty (Lam et al. 2004; 
Msallam, 2015). However, the results did not confirm a statistically significant effect of 
Current Brand Satisfaction on E-WoM re-vitalization effect. On the other hand, Current 
Brand Loyalty is found to be negatively effective on the e-WoM re-vitalization effect. 
This is the extension of the findings in the current literature on the relationship between 
the brand loyalty and customer retention (Reichheld & Sasser, 1990; Sambandam& 
Kenneth, 1995).  Finally, satisfaction from old brand is found to be positively effective 
on the e-WoM re-vitalization effect. This is also an extension of the previous findings 
between satisfaction and customer loyalty (Hallowell, 1996).  

The results of the study confirm that re-vitalization of the relationship between the 
customer and his/her old brand through the e-WoM communication is the function of 
Tie Strength between the customer and e-WoM message source (sender), the 
satisfaction level of customer with the old brand before leaving the brand and the brand 
loyalty level of customer towards the current brand purchased. These findings lead to 
important managerial implications for the brands who wish to re-target their ex-
customers.  

First, the findings of the study clearly indicate that the strength of the relationship 
between the message source and the customer is an important determinant of the e-
WoM re-vitalization effect. Thus, brands who wish to re-acquire their ex-customers 
may think of developing strong referral programs to establish and sustain networked 
customers to maximize the tie strength effect in case of need for re-targeting the 
customers. 

Secondly, since the positive effect of customer satisfaction regarding the old 
brand is also a determinant of the effectiveness of e-WoM revitalization, brands should 
always look for the ways to prevent high level of complaints among the customers who 
decide to switch the brands. To prevent the total break-up forever and even negative 
word of mouth, brands should always try to compensate for customers taking into 
consideration the future re-targeting opportunities and a second chance. 

Third, the results of the study confirm the negative effect of the current brand 
loyalty on the e-WoM re-vitalization effectiveness. On the other hand, another finding 
shows that there is no significant effect of current brand satisfaction on the e-WoM re-
vitalization effectiveness. These results indicate that once the customer’s current brand 
loyalty is sustained, it is difficult to re-acquire the customer via the e-WoM 
communication. Another indication of the results is that, when the customer is satisfied 
with the current brand; this does not affect negatively the e-WoM re-vitalization effect. 
Thus, brands need to take necessary actions before customers become loyal to their 
current brands because once the loyalty relationship is established; it may become more 
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difficult for old (previous) brands to re-vitalize the relationship via e-WoM 
communication. 

6. Conclusion 
This study provides important contributions to the marketing literature. However, 

there is a need to underline some limitations of the study in terms of generalizability. 
First, there are some limitations regarding the representativeness of the sample. Three e-
retailer brands are included in the study. An extended number of e-retailers and higher 
number of subjects may be included into the study to reach to a more representative 
sample of the population. Moreover, the research is conducted in İstanbul. This may be 
extended to other cities or geographical areas to increase the representativeness. 
Another limitation of the study is that it includes only Turkish consumers without any 
generational perspective. To increase the generalizability, a cross-country and cross-
generational comparison may be included in the future studies to reach at more 
generalizable results.  

References 

Aaker D. 1991. Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. 
The Free Press, New York, NY. 

Aaker, D. 1996. Measuring Brand Equity Across Products and Markets. California 
Management Review 38(3), pp. 102-121. 

Abubakar, A. M. and Ilkan, M. 2016. Impact of online WoM on destination trust and 
intention to travel: a medical tourism perspective. Journal of Destination 
Marketing Management 5, pp. 192–201.  

Akgün, A. e., Ince, H., Imamoğlu, S., Keskin, H., & Kocoğlu, I. (2014). The mediator 
role of learning capability and business innovativeness between total quality 
management and financial performance. International Journal of Production 
Research, 52(3), pp. 888-901.  

Al-Msallam, S. (2015). Customer Satisfaction and Brand Loyalty in the Hotel Industry. 
European Scientific Journal, 1(October 2015 Special Edition), pp. 232-251. 

Anderson, E. W. (1996). Customer Satisfaction and Price Tolerance. Marketing Letters, 
7 (3), pp. 265–274. 

Anderson, R. & Srinivasan, K. (2003). E-Satisfaction and E-Loyalty: A Contingency 
Framework. Psychology and Marketing, 20(2), pp. 123-138. 

Arndt, J. A. 1967. Word of Mouth Advertising. New York: Advertising Research 
Foundation. 

Ashill, N. J. and Sinha, A. 2004. An Exploratory Study into the Impact of Components 
of Brand Equity and Country of Origin Effects on Purchase Intention. Journal of 
Asia - Pacific Business 5(3), pp. 27. 

Ayu Larasati, A. and Yasa, N.K. 2017. The Effects of Argument Quality and Sources 
Credibility on Ewom Credibility and Online Reviews Adoption International 
Journal of Management and Commerce Innovations 5(2), pp. 892-898. 

Bansal, H.S. and Voyer, P.A. 2000. Word-of-mouth processes within a service purchase 
decision context. Journal of Service Research 3(2), pp. 166-77. 



 
 

E. G. Sözer 10/4 (2018) 97-114 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

110 

Bansal, H.S., Taylor, S.F. and James, Y.S. 2005. Migrating to new service providers: 
toward a unifying framework of consumers’ switching behaviour. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 33(1), pp. 96-115. 

Barak, B., Stern, B.B. and Gould, S.J. 1988. Ideal age concepts: an exploration in 
Advances in Consumer Research Volume 15, eds. Michael J. Houston, Provo, 
UT: Association for Consumer Research, pp. 146-15. 

Bearden, W. O., & Shrimp, T. S. 1982. The Use of Extrinsic Cues to Facilitate Product 
Adoption. Journal of Marketing Research 19, pp. 229-239. 

Bhattacherjee, A. and Sanford, C. 2006. Influence processes for information technology 
acceptance: an elaboration likelihood model. MIS Quarterly, 30(4), pp. 805-25. 

Biedenbach, G. & Marell, A. 2010. The impact of customer experience on brand equity 
in a business-to-business services setting. Journal of Brand Management 17(6), 
pp. 446-458. 

Bone, P.F. 1995. Word-of-mouth effects on short-term and long-term product 
judgments. Journal of Business Research 32(3), pp. 213-223. 

Boulding, W. (1990). Commentary on unobservable effects and business performance: 
Do fixed effects really matter? Marketing Science, 9(Winter), pp. 88-91. 

Brakus, J.J., Schmitt, B.H.H. and Zhang, S. 2008. Experiential attributes and consumer 
judgment. in Schmitt, B.H. and Rogers, D.L. (Eds.), Handbook on Brand and 
Experience Management, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2008, pp. 174-187. 

Brooks, R. C. 1957. Word-of-Mouth Advertising in Selling New Products. Journal of 
Marketing. 22, pp. 154-161. 

Brown, T.J., Barry, T.E., Dacin, P.A. and Gunst, R.F. 2005. Spreading the word: 
investigating antecedents of consumers’ positive word-of-mouth intentions and 
behaviors in a retailing context. Journal of the Academy of Marketing Science 
33(2), pp. 123-38. 

Browne, M. W., and Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. 
A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136−162). 
Newbury Park, CA: Sage.  

Buttle, F.A. 1998. Word of mouth: understanding and managing referral marketing. 
Journal of Strategic Marketing 6, pp. 241-254. 

Chang, H. H. and Liu, Y. M. 2009. The Impact of Brand Equity on Brand Preference 
and Purchase Intentions in the Service Industries. The Service Industries Journal 
29(12), pp. 1687. 

Charlett, D., Garland, R. and Marr, N. 1995. How damaging is negative word of mouth? 
Marketing Bulletin 6: 42-50. 

Darden, W.R. and Reynolds, F.D. 1971. Shopping Orientation and Product Usage 
Rates. Journal of Marketing Research 8, pp. 505-508. 

Cheung, C. M. K and Thadani, D. R. 2012. The Impact of Electronic Word of-Mouth 
Communication: A Literature Analysis And Integrative Model. Decision 
Support Systems 54(1), pp. 461-470.  



 
 

E. G. Sözer 10/4 (2018) 97-114 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

111 

Darden W.R. and Reynolds F.D. (1971). The Multidimensionality of Fashion 
Innovation, in SV - Proceedings of the Second Annual Conference of the 
Association for Consumer Research, eds. David M. Gardner, College Park, MD: 
Association for Consumer Research, pp. 452-458. 

De Keyser, A., Lemon, K.N., Keiningham, T. & Klaus, P. 2015. A Framework for 
Understanding and Managing the Customer Experience. MSI Working Paper 
No. 15-121. Cambridge, MA: Marketing Science Institute 

Dhruv, G., Gotlieb, J. and Marmorstein, H. 1994. The Moderating Effects of Message 
Framing and Source Credibility on the Price-Perceived Risk Relationship. 
Journal of Consumer Research 21 (June), pp. 145-53. 

Dichter, E. 1966. How word of mouth advertising works. Harvard Business Review 
44(6), pp. 147-160. 

Engel, J.F. 1969. Word of Mouth Communication by the Innovator. Journal of 
Marketing 33, pp. 15-19. 

Ferren, C. and Watts, S. 2008. Videoconferencing in the field: A heuristic processing 
model. Management Science 54(9), pp. 1565-1578.  

Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: The Swedish 
experience. Journal of Marketing, 55 (January), pp. 1-21. 

Frenzen J.K. and Davis H.L. 1990. Purchasing Behavior in Embedded Markets. Journal 
of Consumer Research. 17, pp. 1-13.  

Gilly, M.C., Graham, J.L., Wolfinbarger, M.F. and Yale, L.J. 1998. A dyadic study of 
interpersonal information search. Journal of the Academy of Marketing Science 
26(2), pp. 83-100. 

Granovetter, M. 1973. The strength of weak ties. American Journal of Sociology 78(6), 
pp. 1360-80. 

Grewal, D., Levy, M. & Kumar, V. 2009. Customer Experience Management in 
Retailing: An Organizing Framework. Journal of Retailing. 85 (1), pp. 1–14. 

Hallowell, R. (1996). The relationship of customer satisfaction, customer loyalty, and 
profitability: an empirical study. International Journal of Service Industry 
Management, 7(4), pp. 27-42. 

Harris, L. & Goode, M. (2004). The Four Levels of Loyalty and the Pivotal Role of 
Trust: A Study of Online Service Dynamics. Journal of Retailing, 80, pp. 139-
158. 

Haywood, K. M. 1989. Managing word of mouth communications. The Journal of 
Services Marketing 3(2), pp. 55-67. 

Jalilvand, M, R., Samiei, N., Mahdavinia, S, H., 2011. The effect of brand equity 
components on purchase intention. International business and management 2(2), 
pp. 149-158. 

Javalgi, R.R.G. and Moberg, C.R. (1997). Service loyalty: implications for service 
providers, Journal of Services Marketing, 11(3), pp. 165-179. Oliver R.L. 
(1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. Boston: 
McGraw-Hill. 



 
 

E. G. Sözer 10/4 (2018) 97-114 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

112 

Kanwal, A. & Lodhi, S. 2015. Relationship between Brand Switching Behaviour & 
Customer Satisfaction: A Case of Cosmetic Industry of Karachi. The 
International Journal Of Business & Management, 3(11), pp. 49-56. 

Keaveney, S.M. 1995. Customer switching behavior in service industries: an 
exploratory study. Journal of Marketing, 59(2), pp. 71-82. 

Keller K.L. 1993. Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 
Equity', Journal of Marketing, 57, pp.1-22. 

Khalifa, M. & Liu, V. 2007. Online consumer retention: Contingent effects of online 
shopping habit and online shopping experience. European Journal of 
Information Systems 16, pp. 780-792. 

Lam, Y., Shun & Shankar, V., Erramilli, K. & Bvsan, M. (2004). Customer Value, 
Satisfaction, Loyalty, and Switching Costs: An Illustration from a Business-to-
Business Service Context. Journal of The Academy of Marketing Science, 32, 
pp. 293-311. 

Lemon, K.N. & Verhoef, P. C. 2016. Understanding Customer Experience Throughout 
the Customer Journey. Journal of Marketing 80(Nov), pp. 69-96. 

Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., and Pan, B. 2008. Electronic word-of-mouth in 
hospitality and tourism management. Tourism Management 29, pp. 458–468.  

Madu, C.N. and Madu, A.A. 2002. Dimensions of e-quality. International Journal of 
Quality and Reliability Management 19(3), pp. 246-58. 

McCroskey, J.C., Daly, J.A.,  Richmond,  V.P.,  &  Cox,  B.  1975.  The effects of 
communication apprehension on interpersonal attraction. Human 
Communication Research, 2, pp. 51-65  

Mellens, M., Dekimpe, M.G. and Steenkamp, J.B.E.M. (1996). A Review of Brand 
Loyalty Measures in Marketing. Tijdschrift voor Economic en Management, 
41(4), pp. 507-533.  

Michalski, S. 2004. Types of customer relationship ending processes. Journal of 
Marketing Management, 20(9/10), pp. 977-999. 

Mittal, V. & Kamakura, W. (2001). Satisfaction, Repurchase Intent, and Repurchase 
Behavior: Investigating the Moderating Effect of Customer Characteristics. 
Journal of Marketing Research, 38 (February), pp. 131–42. 

Nah, F.F.-H. and Davis, S. 2002. HCI research issues in e-commerce. Journal of 
Electronic Commerce Research, 3(3), pp. 98-113. 

Negash, S., Ryan, T. and Igbaria, M., 2002. Quality and effectiveness in web-based 
customer support systems. Information & Management 40(8), pp. 757-768. 

Netemeyer, R.G., and Bearden, W. O. 1992. A Comparative Analysis of Two Models of 
Behavioral Intention Formation. Journal of the Academy of Marketing Science 
20 (Winter), pp. 49-60. 

PQ Media Report (2008). https://www.pqmedia.com. Accessed: 6. May.2017. 
Ryan, B. and Gross, N. 1943. The diffusion of hybrid seed corn in two Iowa 

communities. Rural Sociology 8 (1), pp. 15-24. 



 
 

E. G. Sözer 10/4 (2018) 97-114 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

113 

Roselius, T. 1971. Consumer rankings of risk reduction methods. Journal of Marketing 
35, pp. 56-61. 

Rose, S. Moria, C, Samouel, P., Hair, N. 2012. Online Customer Experience in e-
Retailing: An empirical model of Antecedents and Outcomes. Journal of 
Retailing 88(2), pp. 308-322. 

Reichheld, F.F. & Sasser, W.E. (1990). Zero defections: Quality comes to services. 
Harvard Business Review, 68(September/October), 105-111. 

Sambandam, R. & Kenneth, L (1995). Switching Behavior in Automobile Markets: A 
Consideration-Sets Model. Journal of the Academy of Marketing Science, 
23(Winter), pp. 57-65. 

Schmitt, Bernd H. 1999. Experiential Marketing. New York: The Free Press. 
Settle, R.B. and Alreck, P.L. 1989. Reducing buyers’ sense of risk. Marketing 

communications   14(1), pp. 34-40. 
Sheth, J.N. 1971. Word-of-Mouth in Low-Risk Innovations. Journal of Advertising 

Research 11(3), pp. 15-18.  
Söderlund, M. (1998). Customer satisfaction and its consequences on customer 

behaviour revisited: The impact of different levels of satisfaction on word-of-
mouth, feedback to the supplier and loyalty. International Journal of Service 
Industry Management, 9(2), 169-188. 

Sweeney J.C., Soutar N. G. and Mazzarol T. 2008. Factors influencing word of mouth 
effectiveness: receiver perspectives. European Journal of Marketing 42 (3/4), pp. 
344-364 

Stafford, J. 1966. Effects of group influence on consumer brand preferences. Journal of 
Marketing Research, 3, pp.68-75.  

Sullivan, C. 1999. Marketing the web in other media. Editor & Publisher 132(9), pp. 
30. 

Şahin, A., Zehir, C. & Kitapçı, H. 2011. The effects of brand experience, trust, and 
satisfaction on building brand loyalty. Procedia Social and Behavioral Sciences 
24 (2011), pp. 1288-1301. 

Tripp, C. Jensen, T. D. and Carlson, L. 1994. The effects of multiple product 
endorsements by celebrities on consumers' attitudes and intentions. Journal of 
Consumer Research 20 (4), pp. 535-547. 

Verhoef, P. C., Lemon, K.N., Parasuraman, A, Roggeveen, A., M. Tsiros, and 
Schlesinger. L. A. 2009. Customer Experience Creation: Determinants, 
Dynamics and Management Strategies. Journal of Retailing 85 (1), pp. 31–41. 

von Wangenheim, F. and Bayo´n, T. 2004. The effect of word of mouth on service 
switching. European Journal of Marketing, 38(9/10), pp. 1173-1185. 

Wixom, B.H. and Todd, P.A. 2005. A theoretical integration of user satisfaction and 
technology acceptance. Information Systems Research 16(1), pp. 85-102. 

Woodside, A.G. and Delozier, M.W. 1976. Effect of word of mouth advertising on 
consumer risk taking. Journal of Advertising 5(4), pp. 12-19. 



 
 

E. G. Sözer 10/4 (2018) 97-114 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

114 

Xu, Xi and Yao, Zhong. 2015. Understanding The Role Of Argument Quality In The 
Adoption Of Online Reviews: Empirical Study Integrating Value-Based 
Decision Anda Needs Theory. Journal of system 39(7), pp. 885-902. 

Yang, F. X. 2017. Effects of restaurant satisfaction and knowledge sharing motivation 
on eWOM intentions: the moderating role of technology acceptance factors. J. 
Hosp. Tour. Res. 41, pp. 93–127. 

Yasin, N. M., Noor, M. N., and Mohamad, O. 2007. Does image of country-of-origin 
matter to brand equity? Journal of Product and Brand Management 16(1), pp. 
38-48. 

Yi, Youjae and Hoseong Jeon.  Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 31, 
2003 (3), pp.229–240. 

Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. 2000. An Examination of Selected Marketing Mix 
Elements and Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 
28(1), pp. 2195-211. 

Zhang, W. and Watts, S. 2008. Online communities as communities of practice: a case 
study. Journal of Knowledge Management 12(4), pp.  55-71. 

 
 
 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation:  
Çal, B. (2018). Müşteri Değeri Yaratmak:  Düşünme Tarzlarının Müşteri Deneyimi ile Etkileşimi, İşletme 
Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 115-135. 

 

İşletme Araştırmaları Dergisi 
Journal of Business Research-Turk 

10/4 (2018) 115-135 

Araştırma Makalesi 

Müşteri Değeri Yaratmak:  Düşünme Tarzlarının Müşteri Deneyimi 
ile Etkileşimi1 

Creation of Customer Value: Interaction of Thinking Styles with Customer 
Experience 

Betül ÇAL 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

İşletme Fakültesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD. 
Alanya, Antalya, Türkiye 

orcid.org/0000-0002-5020-9430 
betul.cal@alanya.edu.tr 

Özet 
Modern pazarlama anlayışında işletmelerden beklenen, ürünün kendisini 

vurgulamak değil müşterinin ürünü istediği gibi deneyimlemesi için uygun ortamı 
sunmaktır. Müşteri değerinin ürün temelinde değil, ürünün de içinde olduğu bütünsel 
bir deneyim ekosistemi temelinde yaratıldığını söylemek mümkündür. Bu ekosistemde 
müşteri deneyiminin,  bilişsel ve sezgisel düşünme stilleri sonucu yaratıldığı 
düşünülmektedir. Müşteri tatmini ise, bu zihinsel eğilimlerin deneyim süreci ile 
etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın amacı, bu etkileşim sürecini cep 
telefonu kullanıcıları özelinde test etmektedir. Bu amaçla İstanbul ilinde 525 kullanıcı 
üzerinde yapılandırılmış anket çalışması uygulanmıştır. Yapısal eşitlik analizi sonucu 
elde edilen bulgular, müşteri tatmininin oluşmasında bilişsel sürecin değil sezgisel 
sürecin etkili olduğunu göstermiştir. Sezgisel düşünme tarzı baskın olan müşterilerin 
deneyim süreci, sosyal çevreye ve dış uyaranlara bağlı olarak oluşmakta ve bu müşteri 
tatminini belirlemektedir. Çalışmanın, müşteri tatmini üzerinde düşünme stili-deneyim 
etkileşimini ilk kez inceleyen çalışmalar arasında olması yönüyle mevcut yazına; 
müşteri deneyimi süreci yönetiminin önemini göstermesi yönüyle işletmelere önemli 
katkılar sağladığı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Düşünme stilleri, Müşteri deneyimi, Müşteri tatmini, Sezgisel 
düşünme, Bilişsel düşünme 
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30 Eylül 2018 

Abstract 
In modern marketing view, companies are expected to present a suitable 

environment for customers to experience product as they wish. It is possible to say 
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customer value is created not on the basis of product, but of holistic experience 
ecosystem where product is located. It is thought customer experience is created 
through cognitive and intuitive thinking styles. Customer satisfaction emerges as a 
result of the interaction of these mental tendencies with experiencing process. This 
study aims to test this interaction on mobile phone users. To that end, a structured 
survey was applied to 525 users in İstanbul. Findings obtained by structural equation 
analysis indicated that intuitive process, not cognitive one, impacted customer 
satisfaction. The experience process for those customers with dominant intuitive 
thinking style was determined depending on social environment and external stimuli, 
which shaped customer satisfaction. The study is thought to significantly contribute to 
current literature and managerial sides. 
Keywords: Thinking styles, Customer Experience, Customer Satisfaction, Intuitive 
Thinking, Cognitive Thinking  
Received 10 April 2018; Received in revised from 18 October 2018; Accepted 30 
October 2018 
 

1. Giriş 
Tüketicilerin satın alma kararlarını ne tür motivasyonlarla ve hangi süreçlerden 

geçerek vermiş oldukları, pazarlama ve alt disiplini olan tüketici davranışlarının sıklıkla 
üzerinde durduğu bir konudur. Bu süreçte satın alma davranışı nihai karar olarak 
görülürken, tüketiciyi bu karara götüren dinamik süreç dikkatle incelenmektedir. Bu 
süreçte son dönemde öne çıkan kavramların başında müşteri deneyimi gelmektedir. 
Tüketimi, rasyonel bir eylem olarak gören klasik anlayışın aksine yeni anlayış tüketimi 
sürekli bir fanteziler, duygular ve haz akışı içinde tanımlamış ve adına da “deneyimsel 
görüş” adını vermiştir. Yeni anlayışta tüketim, bilincin öncelikle kişisel boyutunu ifade 
etmekte ve çok çeşitli sembolik anlamlar, hazcı eylemler ve estetik kriterler ile 
tanımlanmaktadır (Holbrook & Hirschman, 1982). Tüketim kavramının evrimiyle 
birlikte tüketiciye bakış da farklılaşmış; tüketici, iş arkadaşı, ortak, değer oluşumunda 
ortak yaratıcı, bilgi ve yetenek üretiminde ortak geliştirici gibi roller üstlenmiştir (Wang 
ve diğerleri, 2004). Bu yeni tüketim anlayışında, işletmenin, özellikle pazarlamacının 
yapması gereken müşteriye istenen deneyimi sunmaktan çok onun istediği deneyimlerin 
oluşması için uygun ortamı yaratmak olmalıdır (Schmitt, 1999). 

Satın alma davranışı, tüketici için özünde bir problem çözme eylemidir. Her 
problem çözme eylemi ise, bir bilgi işlemleme (information processing) süreci 
içermektedir. Farklı disiplinlerden araştırmacılar, bu sürece yönelik farklı bakış açıları 
sunmakta; sezgisel, bilişsel, doğal, otomatik, şematik, içsel, rasyonel gibi farklı 
açıklamalar getirmektedirler (Epstein ve diğerleri, 1996, s. 390). Bireylerin problem 
çözme davranışlarına yönelik sıklıkla dile getirilen yaklaşımlardan biri Bilişsel-
Deneyimsel Kişilik Teorisi’dir. Teori, bireylerin bilgiyi rasyonel ve deneyimsel olmak 
üzere iki temel sistem üzerinden değerlendirdiğini ifade eder. Sistemler birbirini 
dışlayıcı değil tamamlayıcıdır. Teori ayrıca, Fodor’ın (1983), “modüler beyin” 
yaklaşımıyla uyum göstermekte, insan zihnini tekli, statik bir sistem üzerinden değil, 
çok bölümlü dinamik bir yapıda görmektedir. Buna göre, tüketiciler satın alma 
durumuyla karşılaştıklarında iki düşünme stiline bağlı olarak değerlendirmelerde 
bulunurlar; ilki bilinç, mantık, yarar gibi faktörlerin yönettiği bilişsel düşünme; diğeri 
duyular, sosyal çevre ve dış faktörlerin oluşumunda etkili olduğu sezgisel düşünmedir. 
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İşletmeler açısından, müşterinin dahil olduğu bu bilişsel ve/veya sezgisel problem 
çözme sürecinin iyi yönetilmesi önemlidir. İyi yönetilen bir müşteri deneyimi sürecinin, 
tekrarlı satın alma, ağızdan ağza iletişim, müşteri tatmini gibi olumlu davranışsal 
sonuçlar doğurması beklenmektedir (Eggert & Ulaga, 2002). Bu sonuçların ise, 
günümüz rekabet ortamında finansal sürdürülebilirliklerini sağlama konusunda yoğun 
çaba sarf etmesi gereken işletmeler için kritik öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmanın kavramsal çerçevesinde müşteri deneyimi farklı boyutlarıyla 
değerlendirilmekte, bu deneyimin oluşmasında etkili olan düşünme stilleri süreci 
açıklanmakta ve ardından olumlu müşteri deneyimi sonucu ortaya çıkması beklenen 
müşteri tatmini kavramına değinilmektedir. Yöntem kısmında, kavramsal çerçeve 
doğrultusunda önerilen araştırma modelinin test edilmesi sürecinde takip edilen 
aşamalar ve bulgular anlatılmakta; çalışma bulgulara yönelik tartışma ve sonuç ile 
tamamlanmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve ve Hipotezler 
2.1. Müşteri Deneyimi 
Pazarlama anlayışının gelişim sürecinde, özellikle ürün anlayışından itibaren 

vurgu, ürün kavramı üzerinde yoğunlaşmış, ürünü mükemmelleştirmeye yönelik ileri 
mühendislik çabaları hız kazanmış, tüketicinin karar verme sürecinin ürün özellikleri 
çerçevesinde şekillendiği düşünülmüştür. Temelde Neo-Klasik İktisat’ın rasyonel insan 
modeline dayanan ve arz-talep dengesinin arzın lehinde olduğu süre boyunca işe 
yarayan bu anlayış, 1980’ler itibariyle yerini, sınırlı rasyonaliteye bırakmış, bireylerin 
karar verirken ya da problem çözerken duygularını da sürece dahil ettikleri görülmüştür. 
Günümüzde tüketici yalnızca faydacı güdülerle satın almayıp, sadece almak istediği için 
bir mal ya da hizmeti satın alabilmektedir. Rekabetin artması, ürün muadillerinin 
çoğalması, makro-ekonomik koşulların zorlaşması gibi çeşitli faktörler işletmelerin 
finansal sürdürülebilirliğini tehlikeye attıkça, işletmeler yeni çıkış rotaları aramaya 
başlamışlardır. Bu süreçte, satın alma davranışını ve tekrarlı satın almayı tetikleyen 
tüketici tatmini, ürün anlayışından uzaklaşarak müşteri deneyimi anlayışına doğru 
evrilmiştir. Diğer bir ifadeyle, rekabet avantajı yaratmada işletmelerin sunduğu ürüne 
değil, müşterinin kendisine sürekli olarak odaklanma ihtiyacı doğmuştur.  

Müşteri deneyimi kavramı en önemli sıçramasını Pine II ve Gilmore’un (1999) 
Deneyim Ekonomisi (Experience Economy) adlı çalışması ile yapmıştır. Müşteri 
deneyimini, ekonominin işleyişinde tıpkı bir meta gibi tanıtan yazarlar, yaratılan 
değerin ürün üzerine değil ürünün müşteride yarattığı deneyim üzerine temellendiğini 
ileri sürer. Hatta bu deneyim ekonomisi, kısa zamanda bir ekosistem halini almış, 
sadece ürün ile müşteri arasında değil, müşteri ile işletme, tedarikçi, dağıtımı hatta 
sosyal sistem gibi deneyimin bütünsel olarak yaratılmasında katkısı olan tüm ajanları da 
kapsar hale gelmiştir.  

Müşteri deneyimi kavramı konusunda (Gentile, Spiller & Noci, 2007), müşteri ile 
ürün, işletme ya da işletmenin belli bir bölümü ile etkileşim (Shaw & Ivens, 2005); 
tamamen kişisel olan ve çeşitli seviyelerde müşteri ilgilenimi gerektiren süreç (Schmitt, 
1999); müşteri beklentileri ile farklı iletişim noktalarında karşılaşılan uyaranlar 
arasındaki karşılaştırma (LaSalle & Britton, 2003) gibi oldukça çeşitli bileşenlerden 
bahsetmek mümkündür. Görüldüğü üzere, tek düze, statik ve kesin sınırlarla belirlenmiş 
bir müşteri deneyimi tanımı yapmak oldukça güçtür. Bu durum, kavramın duyular, 
bilinç, duygular, inançlar, değerler gibi farklı dinamikleri içeren çok boyutlu yapısından 
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kaynaklanmaktadır. Ancak müşterinin ürün algılamasında her bir boyutun ayrı ayrı 
farkında olması beklenmemekte, tam tersine tüm süreci karmaşık ancak üniter olarak 
algıladığı düşünülmektedir. Müşteri deneyimi kavramının boyutlarıyla ilgili mevcut 
yazında farklı yaklaşımlar olmasına rağmen bu çalışmada, Gentile ve diğerleri (2007, s. 
398) tarafından önerilen 6 boyut kullanılmış ve boyutlar aşağıda açıklanmıştır.  

2.1.1. Duyusal Bileşen  
Müşteri deneyiminin beş duyuyu ilgilendiren, bu duyulara yönelik estetik haz, 

heyecan, tatmin ve güzellik izlenimi yaratan bileşenidir. Örneğin, bir cep telefonunun 
dizaynının müşteriye özel olduğunu düşündürmesi bu deneyimde duyusal bileşenin 
baskın olduğunu gösterir. 

2.1.2. Duygusal Bileşen 
Müşterinin ruh hali, fizyolojik ve ruhsal duygu durumu üzerine etki edebilen, 

işletmeyle, onun markasıyla ya da ürünüyle bağ kurarken müşteride farklı duygusal 
deneyimler yaratabilen bileşendir. Yeni bir cep telefonunu satın almanın müşteriyi 
heyecanlandırması gibi. 

2.1.3. Bilişsel Bileşen 
Düşünme ya da bilinçli zihinsel süreç ile bağlantılı olan, müşterinin problem 

çözme yeteneklerini ya da yaratıcılığını kullanmasına imkan tanıyan hatta müşteriyi, 
ürüne ya da onu algılamaya yönelik alışılagelmiş bakış açılarını tekrar gözden 
geçirmeye iten bileşendir. Öncelikle iletişim amacıyla ortaya çıkan cep telefonunun 
uzaktan kumanda olarak kullanılabilmesi gibi. 

2.1.4. Pragmatik Bileşen 
Müşteri deneyiminin müşteriye satın alma öncesi, sırası ya da sonrasında yarar 

sağlayan, dolayısıyla kısa dönemli geri dönüşü olabilecek, pratik bir amaca hizmet eden 
bileşenidir. Apple marka cep telefonunun yüz tanıma sistemiyle müşterinin güvenlik 
ihtiyacını karşılaması gibi. 

2.1.5. Yaşam Tarzı Bileşeni 
Ürün satın alma ve kullanımının, müşterinin yeni bir inanç ve değerler sistemi 

ve/veya yaşam biçimiyle tanışmasına olanak sağlayan bileşendir. Bu deneyim markanın 
ya da ürünün temsil ettiği ya da somutlaştırdığı belli değerlerin müşteri ile etkileşimi 
sonucu ortaya çıkar. Örneğin, Vertu marka cep telefonunun el yapımı özelliği, değerli 
metal ve taşlarla tasarlanan modelleri, sadece Vertu kullanıcılarına sunulan havaalanı 
hizmeti vb. ile müşteriye sunduğu farklı, ayrıcalıklı yaşam tarzı. 

2.1.6. İlişkisel Bileşen 
Müşterinin kendi öz benliğiyle ve/veya aile/sosyal çevresindeki insanlarla 

ilişkisini içeren bileşendir. Satın alma ile sosyal benlik geliştirme, grup kurma ya da 
gruba ait olma/olmama gibi sonuçlar ortaya çıkar. Sadece Apple kullanıcılarının 
erişiminin olduğu Facetime uygulaması; Vertu cep telefonlarının sahiplerine sunduğu 
sosyal statü gibi. 

Müşteri deneyiminin boyutlarına yönelik açıklamalar paralelinde, deneyimin hem 
müşterinin yaşadığı içsel dinamiklerin hem de içinde var olduğu sosyal çevrenin 
dinamikleriyle şekillendiği görülmektedir. Dolayısıyla deneyim konusunda, içsel 
boyutlar ve dışsal boyutlar olmak üzere iki temel ayrıma gidilmesinin önemli olduğu 
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görülmektedir. Bilişsel, pragmatik ve duygusal bileşenlerin oluşturduğu içsel boyutun, 
daha çok bireyin kendisi kaynaklı olup bireyin fizyolojik özellikleri, yetişme tarzı, 
beklentileri, deneyimleri vb. unsurlar tarafından belirlendiği ve sonuçlarının yine 
doğrudan bireyi ilgilendirdiği düşünülmektedir. Duyusal, yaşam tarzı ve ilişkisel 
bileşenlerden oluşan dışsal boyutun oluşumu ise bireyden çok dış uyaranların etkisi 
altında olup bireyin etkileşimde olduğu diğer bireyler ve ilişkiler ağı içinde 
şekillenmektedir.  

2.2.  “Modüler Zihin” 
Başarılı bir müşteri deneyimi yaratımı, bireyi tutarlı ve bütünsel olarak ancak 

farklı boyutlarda sürece dahil etmekle birlikte, tüm süreç aslında Fodor (1983)‘ın ortaya 
attığı “modüler zihin” tanımına uymaktadır. İnsan zihninin tekli bir işleyiş yapısı 
göstermekten uzak olduğunu savunan Fodor, zihnin farklı problem çözme durumlarına 
uyarlanmış farklı branş ya da yeteneklerden oluştuğunu söyler. Yazara göre, düşünme 
aslında bir ölçümleme (computation) şeklidir ve insanlık tarih boyunca bu yeteneği 
sayesinde evrimsel varoluşunu gerçekleştirmiştir. Diğer bir ifadeyle, bireyin gerek içsel 
gerek dışsal uyumu, zihnin içerdiği çok bölümlü, çok işlevli yapısı gereği 
gerçekleşmektedir.  Pinker (1997) kavrama daha sonra yeni yaklaşımlar getirerek 
geliştirmiştir (aktaran Gentile ve diğerleri, 2007, s. 397).  

Deneyim süreci de, zihnin bu çok departmanlı yapısı içinde oluşmaktadır. Ürün-
işletme-marka-sosyal çevre gibi çoklu etkileşimler sonucu ortaya çıkan müşteri 
deneyimi, temelde bir problem çözme durumu olan satın alma eyleminin bireye verdiği 
mesajlara göre şekillenmektedir. Davranışsal Bilimler alanında çalışan birçok 
araştırmacıya göre (Gentile, Spiller & Noci, 2007; Fiske & Taylor, 1991; Schmitt & 
Simonson, 2003) problem çözme durumunda zihin, duyum/seziş (sensation), biliş 
(cognition) ve duygulanım (affect) olmak üzere üç temel sistem temelinde çalışır. 
Bunlar iç ya da dış uyaranların zihindeki yansımaları sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla 
müşteri deneyimi sürecinin nasıl ortaya çıktığını öğrenmek için zihnin düşünme sürecini 
incelemek kritik öneme sahip görünmektedir.  

2.3. Düşünme Stilleri 
Bireylerin kendilerine ya da sosyal çevrelerine yönelik tercihlerde bulunmaları bir 

takım beceriler gerektirir. Bunlardan belki de en önemlisi, karmaşık zihinsel süreçler 
içeren bir beceri olan düşünmedir (Umay & Arıol, 2011, s. 27). Bu tercihlere bütünsel 
olarak bakıldığında her bireye göre belli modeller (patern) oluşturdukları görülür. Diğer 
bir ifadeyle, bireyin bulunduğu her tercihte bir düşünme stili devreye girmekte ve birey 
tercihini bu düşünme stili çerçevesinde tamamlamaktadır. Dolayısıyla bireye özgü olan 
bu düşünme stilinin belirlenmesinin, aynı bireyin kararları ve tercihlerinin tahmin 
edilmesinde kolaylık sağlayabileceği söylenebilir. 

Yazında düşünme stillerine yönelik geliştirilmiş birçok teori olmakla birlikte, bu 
teorilerin çoğu, temelde Sternberg (1997) tarafından ortaya konulan Zihinsel Benlik 
Yönetimi Kuramı’na (Theory of Mental Self Government) dayanmaktadır. Kuram, beş 
farklı boyutta (işlevler, biçimler, düzeyler, amaçlar ve eğilimler) 13 ayrı düşünme stili 
içermektedir. Buna göre insanlar, tıpkı hükümetlerin ve toplumların yaptığı gibi, günlük 
aktivitelerini yönetirken, düşünme süreçlerini nasıl organize edip yöneteceklerine 
yönelik tercihlerde bulunurlar. Bu tercihlerin oluşturduğu sistemler, düşünme stilleri 
(Thinking Styles) olarak tanımlanmaktadır (Fer, 2005, s. 56). Bu tercihlerin bilinçli 
olması koşulu yoktur, yani bireyler farkına varmadan da belli sistemler dahilinde 
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hareket edebilirler. Düşünme stilleri konusunda dikkate değer diğer bir nokta ise, 
stillerin kendilerinin bir beceri ya da yetenek olmaması; bireyin bilgiyi işlemlemeye ve 
sahip olduğu yeteneklerini kullanmaya yönelik tercihini yansıtmasıdır (Zhang, 2002, s. 
332).  

Düşünme stillerinin bireylerin vereceği kararlara etkisinin ortaya konmasıyla 
birlikte, ilgili yazın farklı bakış açılarını da içerek şekilde genişletilmiştir. Özellikle 
düşünme stillerini öğrencilerin akademik başarısı ile ilişkilendirilen birçok çalışma 
mevcuttur (Albaili, 2006; Dikici, 2014; Zhang & Sternberg, 1998). Öncelikle eğitim 
bilimleri ekseninde gelişme gösteren kavramın kapsamı zamanla genişlemiş ve daha 
genel bir karar alma süreci içinde ele alınmaya başlamıştır. Kavramın pazarlama 
disiplini açısından tüketici davranışlarının açıklanmasına yönelik kullanımıyla 
amaçlanan ise, müşteri deneyimi ve bunun liderlik ettiği satın alma davranışına bilinçli 
ya da bilinç dışı olarak müdahil olan düşünme stillerinin etkisinin ortaya konmasıdır.  

2.4. Bilişsel-Deneyimsel Benlik Teorisi 
Düşünme stilleri, genel karar modellerinin açıklanmasında farklı araştırmacılarca 

farklı başlıklarda ve kavramsal çerçevede ifade edilebilmektedir. Örneğin, bütüncül 
(holistik) düşünmede birey olayları ya da nesneleri bütün olarak bir kerede görür; 
detayları bilmesine rağmen bunlar arasındaki ilişkilere odaklanmaz. Analitik düşünmede 
ise nesneyi ya da olayları bütün olmaktan çok kategoriler ya da küçük parçalar halinde 
algılar ve detaylara dikkat eder (Hammouri, 2003).  İçsel (implicit) düşünme daha çok 
bireyin deneyimlediği sübjektif süreçlerin sonucuyken; dışsal (explicit) düşünme, daha 
çok sosyal çevre, nesnel dünya ve bilinçle şekillenir (Weinberger & McClelland, 1991).  

Bu çalışmada düşünme stilleri kavramı daha çok bilgiyi işlemleme bakış açısıyla 
ele alınmış ve Bilişsel-Deneyimsel Benlik Teorisi (Cognitive-Experiential Self Theory, 
CEST) (Epstein, 1990) çerçevesinde şekillenmiştir. Teoriye göre, bireyler bilgiyi iki 
paralel ve interaktif sistem dahilinde işlemler: rasyonel sistem ve deneyimsel sistem. 
Sistemler birbirini dışlamak değil tamamlamak üzerine kuruludur. Diğer bir ifadeyle, 
birey davranış sürecinde farklı içsel ve dışsal faktörlere bağlı olarak belli oranda 
rasyonel, belli oranda deneyimsel davranabilmektedir. Teori, daha sonra Epstein ve 
diğerleri (1996) tarafından gözden geçirilmiş ve araştırmacılar Rasyonel-Deneyimsel 
Envanter (Rational-Experiential Inventory, REI) kavramını literatüre kazandırmıştır. 
Yeni teori, CEST ile paralel şekilde bireylerin düşünme stillerini sezgisel (intiutive) ve 
bilişsel (cognitive) olmak üzere 2 temel başlık altında ele almaktadır.  

2.4.1. Bilişsel Düşünme 
Kognitiv, rasyonel gibi isimlerle de anılan bilişsel sistem/düşünme stili, daha çok 

bilinç seviyesinde işler; kasıtlı, analitik, genelde sözlü ve kimi zaman yararcı olabilir. 
Örneğin, birey bir matematik problemi çözerken daha çok bilişsel sistem devreye girer. 
Benzer şekilde, alacağınız yeni arabanın sizin ve ailenizin güvenliğini ne kadar 
sağlayabildiğini ya da spor ayakkabının ne kadar ergonomik olduğunu sorgulamak 
bilişsel düşünme stili gerektirir.  

Fodor’ın beynin modülerliği anlayışı ile paralel şekilde, bireyin ürün satın alma 
sürecinde işleyen çoklu zihinsel sürecin (çalışmadaki karşılığıyla düşünme stilinin), 
bireyin yaşayacağı deneyim üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda daha 
çok birey kaynaklı olan ve analitik yapısı ile ön plana çıkan bilişsel düşünme stilinin, 
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müşteri deneyiminin içsel boyutları üzerinde olumlu yönde etkili olması 
beklenmektedir. Buna göre; 

H1: Bilişsel düşünme stiline sahip olma durumu, müşteri deneyiminin içsel 
boyutları (bilişsel, pragmatik, duygusal) üzerinde olumlu etkiye sahiptir.  

2.4.2. Sezgisel Düşünme 
Deneyimsel olarak da anılan sezgisel sistem, bilinç öncesi, sözsüz, otomatik ve 

bütüncül bir yapı sergiler. Sistem, ayrıca değişik çağrışımlara açık ve farklı durumlara 
adapte olma yeteneği de gösterir. Birey, kişisel/özel bir problemin çözümünde 
çoğunlukla deneyimsel sistemi kullanma eğilimindedir. Ürünün, markanın ya da 
işletmenin müşteriye verdiği sözsüz mesajlar, sezgisel düşünme ile harekete 
geçirilebilir. Örneğin, markaların tüketiciye verdiği mesajları algılamada sezgisel 
düşünme stili baskın olan bir kadın tüketici, Prada marka çanta kullanmayı, beğenilme, 
sosyal statü, farklı bir sosyal çevreye ait olma gibi deneyimlerle bağdaştırabilir. Her 
durumda bireyin kendisi kaynaklı olmayıp ilişkide olduğu sosyal çevreye göre 
şekillenen sezgisel düşünme stilinin, müşteri deneyiminin dışsal boyutu üzerinde 
olumlu etkiye sahip olması beklenmektedir. Buna göre; 

H2: Sezgisel düşünme stiline sahip olma durumu, müşteri deneyiminin dışsal 
boyutları (yaşam tarzı, ilişkisel, duyusal) üzerinde olumlu etkiye sahiptir.  
Bir sistemin diğerine olan üstünlüğü ya da baskınlığı, karşılaşılan her duruma özel 

farklı parametrelere bağlıdır. Bunlar arasında, bireyin sistemin birine olan güveninin ve 
dolayısıyla tercihinin daha yüksek olması, karşılaşılan durumun alışık olunan tepki 
verme biçimiyle ilişkisi ve duygusal ilgilenim düzeyi sayılabilir.  

2.5. Müşteri Tatmini 
Farklı zihinsel süreçler sonucu yaratılan müşteri değeriyle ulaşılmaya çalışılan 

birincil hedef müşteri tatminidir. Müşteri tatmini bir yandan mevcut algılanan 
performans seviyesini başka bir karşılaştırma standardı ile kıyaslamaya dayandığı için 
bilişsel; diğer yandan tatminin özünde bir duygu olması dolayısıyla duygusal/sezgisel 
bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır (Eggert & Ulaga, 2002). Diğer bir ifadeyle 
müşterinin gerek bilişsel gerek sezgisel deneyim süreci, müşteri tatmininde karşılığını 
bulmaktadır. Kavram ayrıca, tekrar satın alma niyeti, ağızdan ağza iletişim, marka 
sadakati gibi davranışsal değişkenler üzerinde güçlü bir gösterge olarak kabul 
edilmektedir.  

Müşteri tatmini, birçok araştırmacı tarafından beklentilerin uyuşmazlığı 
paradigması (disconfirmation of expectations paradigm) ile açıklanmaktadır (Bitner, 
1990; Çal, 2015). Buna göre müşteri tatmini, bireyin karşılaştığı ürün performansını, 
benzer ürünün olası performansına yönelik daha önceden oluşmuş olan beklentileri ile 
karşılaştırması sonucu oluşur. Beklentilerin, ürün performansını aşması sonucu 
tatminsizlik/memnuniyetsizlik; beklentilerin karşılanması ya da ürün performansının 
beklentileri aşması sonucu tatmin ortaya çıkar. Teori, bireyin karşılaşılan ürüne yönelik 
belli bir bilgi ve beklenti stokuna sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu beklentilerin 
oluşması için ise bireyin, çevresindekilerin ya da referans grupların daha önceden o 
ürün ya da benzer ürünleri deneyimlemiş olması, dolayısıyla belli bir kanıya sahip 
olması gerekmektedir. 
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Beklenen ile gerçekleşen performans seviyesinin karşılaştırmasının, öncelikle 
bilişsel bir süreç olduğuna yönelik güçlü bir kanı mevcuttur. Sherif ve Hovland 
(1961)’ın geliştirdiği Asimilasyon Teorisi’ne göre bireyler önceki deneyimsel öğelerle 
yeni performans algısı arasında önemli bir uyuşmazlık olduğunda psikolojik çatışma 
yaşarlar. Bu çatışmayı minimize etmek için ise algılarını, beklentilerine uydurma 
eğilimi gösterirler; yani müşteri tatmininin oluşması, eski ile yeni veriyi sürekli olarak 
işlemleme sürecine dayanmaktadır. Buna göre; 

H3: Müşteri deneyiminin içsel boyutlarının baskın olması, müşteri tatmini 
üzerinde olumlu etkiye sahiptir.   
Diğer yandan, müşteri tatmininin ortaya çıkmasında belirleyici olan beklentilerin 

oluşması süreci, bilişsel gerçekliğin ötesinde sezgisel bir süreci de içinde 
barındırmaktadır. Örneğin, karşılaştırma süreci sonunda bireyde oluşan değer algısı, 
tatminin ortaya çıkmasının ön koşulları arasındadır (Fornell ve diğerleri, 1996). Bu algı, 
bilişsel bir karar sürecinden çok duyusal, sezgisel bir süreç sonucu ortaya çıkar. Ayrıca 
bireyin karşılaşılan her yeni duruma yönelik karşılaştırma yapmasına olanak tanıyan 
mevcut algılarının somut bir gerçekliğe dayandırılması her durumda mümkün 
olmayacağı için bu algı sisteminin sezgiler sonucu ortaya çıkması da mümkündür. 
Müşteri tatmini noktasında ise, müşteri deneyiminin dışsal boyutlarının, tatmin üzerinde 
olumlu etkisinin olduğu düşünülmektedir. Yani, ürünün satın alınması/kullanılması 
sonucu bireyin hissettiği farklı yaşam tarzı, sosyal statü, üstünlük, prestij ya da farklı 
duyusal durumların, onun ürün tatmin seviyesini artıracağı düşünülmektedir. Buna göre;  

H4: Müşteri deneyiminin dışsal boyutlarının baskın olması, müşteri tatmini 
üzerinde olumlu etkiye sahiptir.   

3. Yöntem  
3.1. Araştırmanın Amacı, Özgün Değeri ve Modeli  
Araştırmanın amacı, müşteri sadakati ve tekrarlı satın alma davranışı için ön koşul 

olarak görülen müşteri tatmininin yaratılmasında etkili olan bilişsel ve sezgisel süreçler 
arasındaki etkileşimin ortaya konmasıdır. Tatmin süreci deneyim odaklı ele alınmış, 
satın alma davranışı sonrasında oluşan müşteri deneyimin, içsel ve dışsal boyutlarıyla 
müşteri tatmin üzerinde etkili olduğu varsayılmıştır. Ayrıca bir problem çözme 
davranışı olarak satın alma davranışı, yoğun ve karmaşık zihinsel işlemler gerektiren bir 
süreçtir. Bu süreç Epstein ve diğerleri (1996) tarafından ortaya konulan Rasyonel-
Deneyimsel Envanter kapsamında farklı düşünme stilleri özelinde ele alınarak, müşteri 
deneyimi ve etki ettiği düşünülen tatmin değişkenlerine daha kapsamlı bir açıklama 
getirilmeye çalışılmıştır.  

Mevcut yazında düşünme stillerinin daha çok eğitim bilimleri, psikoloji gibi 
alanlarda ele alındığı görülmektedir. Kavramın müşteri deneyimi ile etkileşimine 
yönelik tüketici davranışları kapsamında bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca birçok 
çalışmada müşteri deneyimi kavramının tek bir boyutta incelendiği görülmektedir. 
Kavrama çoklu ancak etkileşimli bir bakış açısı sunan bu çalışmanın alandaki ilklerden 
olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın teorik katkılarının yanı sıra, yönetimsel düzeyde 
de tüketici tatmini ve sonrasındaki tekrarlı satın alma süreçleri üzerinde etkili olan 
bilişsel ve sezgisel bileşenleri ortaya koyarak daha sahaya dönük ve stratejik kararlar 
alınması yönünde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Araştırma amaçları ve açıklanan kavramsal çerçeve doğrultusunda araştırma 
modeli Şekil 1’de gösterilmektedir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırma evrenini, Türkiye’de yaşayan, 18 yaş üstü ve cep telefonu sahibi 

tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmaya konu ürün, gerek teknik gerekse deneyimsel 
unsurları ile cep telefonu olarak belirlendiğinden bireylerin araştırmaya katılma ön 
koşulu, cep telefonu sahibi olmalarıdır. Araştırma örneklemi, kozmopolit yapısı 
dolayısıyla farklı sosyo-ekonomik yapıda ve eğitim seviyesinde bireyleri yansıtacağı 
düşünülen İstanbul ilinde yaşayan, 18 yaş üstü ve cep telefonu sahibi bireylerdir. 
Örnekleme yöntemi olarak olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, 5 Mart 2018-19 Mart 2018 tarihleri arasında 
yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Beşiktaş, Kadıköy ve Başakşehir olmak üzere 
toplam üç ayrı semtte gerçekleştirilen veri toplama işlemi sonrasında toplanan 536 
anketten 11 tanesi, eksik veri gerekçesiyle dahil edilmemiş, analiz işlemi 525 veri 
üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

3.3. Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve Analizler 
Tüketicilerin cep telefonu satın alırken maruz kullandıkları bilişsel ve sezgisel 

düşünme stillerinin ölçümünde, Epstein ve diğerleri (1996) tarafından geliştirilen ölçek 
kullanılmıştır. Ölçek iki bölümden oluşmaktadır; birinci bölüm, yani bilişsel düşünme 
stili ölçeği, Cacioppo & Petty (1982) tarafından geliştirilen Bilişe Gereksinim [Bilişsel 
Gereksinim] (Need for Cognition) ölçeğinden uyarlanmıştır. Sezgisel düşünme stili 

Bilişsel Düşünme 
Stili 

Müşteri 
Tatmini 

H1 

Dışsal Müşteri Deneyimi 

Sezgisel Düşünme 
Stili 

H3 

H4 

H2 

Duygusal 

Pragmatik 

İçsel Müşteri Deneyimi 

Bilişsel 

Yaşam Tarzı 

Duyusal 

İlişkisel 
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ölçeği ise, Epstein ve diğerlerinin kendileri tarafından geliştirilmiş, Sezgiye İnanç (Faith 
in Intuition) olarak adlandırılmıştır. Çalışmada kullanılan Bilişsel Düşünme stili ölçeği 
11; sezgisel düşünme stili ölçeği 13 ifadeden oluşmaktadır.  

Müşteri deneyimi ölçeği, içsel boyut ve dışsal boyut olmak üzere 2 temel boyuttan 
oluşmaktadır. İçsel boyut, müşteri deneyiminin bilişsel, pragmatik, duygusal 
bileşenlerini; dışsal boyut, duyusal, yaşam tarzı ve ilişkisel bileşenlerini kapsamaktadır. 
Her bir alt boyut 3 sorudan oluşup ölçekte toplamda 18 ifade bulunmaktadır. İfadeler 
Gentile ve diğerleri (2007, s. 408) ‘den alınıp çalışmaya adapte edilmiştir. 

Müşteri tatminini ölçmek için Udo ve diğerleri (2010, s. 486) tarafından 
kullanılan 3 ifadelik ölçek kullanılmış, ölçeğe ayrıca araştırmacı yargısı ile oluşturulan 
bir ifade eklenmiştir. Ölçek tek boyutta ölçülmüştür.  

Araştırma verilerinin analizinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmış, analiz 
Amos 20 programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi, fazla sayıda 
bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiler ağının değerlendirilmesi sürecinin tek 
bir adımda, sistematik ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir 
yöntemdir (Anderson & Gerbing, 1988; Dursun & Kocagöz, 2010). Sistemin 
üstünlükleri arasında olan hata terimlerini analize dahil etmesi öne çıkmaktadır.  

4. Bulgular 
4.1. Demografik Bulgular 
Araştırmaya katılanların %53,6’sı kadın, %46,4’ü erkektir. Kadın katılımcılar 

araştırmaya katılım için daha çok isteklilik göstermiştir. Katılımcıların %32,3’ü 18-28; 
%35,7’si 29-38; %20,4’ü 39-48; %11,6’sı 48 yaş ve üstüdür. Dolayısıyla katılımcıların 
çoğunun genç ve orta yaş bireylerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Katılımcıların 
%79,6’sı 500-1500TL; %8,1’i 1501-2500TL; %3,8’i 2501-3500TL; %2,6’sı 3501TL ve 
üstü gelire sahiptir. %6 oranında katılımcı ise gelir seviyesine yönelik soruyu 
cevaplamamıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 500-1500TL aralığında gelire 
sahip olduğu görülmektedir.  

4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik  
Öncelikle parametrik test şartlarına uygunluk açısından kontrol edilen verilere 

ardından doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Tüm değişkenler arasında serbest 
korelasyon ilişkisi kurularak madde faktör yüklerine bakılmıştır. Bilişsel düşünme stili 
ölçeğinden 2 madde; sezgisel düşünme stili ölçeğinden 5 madde; müşteri deneyimi 
ölçeğinin dışsal boyutlarından 3 madde; müşteri tatmini ölçeğinin tüm maddeleri (4 
madde) 0,50 değerinin üstünde faktör yüklerine sahip olduğundan yapısal analize dahil 
edilmiştir. Müşteri deneyimi ölçeğinin içsel boyutları ise geçerlilik ve güvenilirlik 
şartlarını sağlayamadığından analiz dışı bırakılmıştır. Kabul edilen ölçek maddeleri ve 
standardize regresyon ağırlıkları Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Ölçek Maddeleri 
Bilişsel Düşünme Stili Std. Reg. 
Üzerinde yoğun şekilde düşünmem ve akıl yürütmem gereken durumları severim. 0,52 
Halledilmesi gereken bir işin yapılmış olması benim için yeterli değildir; nasıl ve neden 
diye sorgularım. 0,64 
Sezgisel Düşünme Stili 

 İnsanlar hakkındaki önsezilerime güvenirim. 0,62 
Önsezilerim çok kuvvetlidir. 0,74 
Yeni tanıştığım bir kişi hakkında hemen bir izlenim edinirim; uzun sure beklememe gerek 
yok. 0,59 
Çok iyi bir ritim duygum vardır. 0,73 
Gördüğüm nesneleri daha sonar kolayca gözümde canlandırabilirim. 0,82 
Müşteri Deneyimi Dışsal Boyutları 

 Cep telefonu kullanmak bana heyecan verir. 0,76 
Cep telefonum olmazsa üzülürüm. 0,67 
Cep telefonumun son model ve yenilikçi olmasına çalışırım. 0,67 
Müşteri Tatmini 

 Cep telefonum olmasından çok memnunum. 0,7 
Cep telefonu sahibi olmak benim için hoş bir deneyim. 0,76 
Genel olarak, cep telefonu sahibi olmanın bana verdiği deneyimden hoşnudum. 0,66 
Cep telefonum olmasaydı eksikliğini hissederdim (Araştırmacı yargısı) 0,74 

Not: Kullanılan tüm ölçek maddeleri Ek 1’de sunulmuştur.  

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda kabul edilebilir ölçek maddeleri üzerinden 
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Geçerlilik için yakınsama (convergent 
validity) ve ayrım geçerliliğine (divergent validity) bakılmıştır. Yakınsama geçerliliği 
için önerilen koşul, açıklanan ortak varyans (AVE) değerinin 0,50 değerinin üstünde 
olmasıdır (Fornell & Larcker, 1981). Ayrım geçerliliği için ise, maksimum paylaşılan 
varyansın (MSV) ve ortalama paylaşılan varyansın (ASV), açıklanan ortalama 
varyanstan düşük olması; ayrıca değişkenin açıklanan ortalama varyansının, değişkenin 
diğer değişkenlerle olan korelasyon değerlerinin karesinden büyük olması koşullarına 
bakılmıştır. Güvenilirlik koşulu için ise, bileşik güvenilirlik (composite realiability, CR) 
değerleri kontrol edilerek, 0,70 değerinin üzerinde olması koşulu aranmıştır (Nunnally 
& Bernstein, 1994). Tablo 2’de araştırma verilerine yönelik geçerlilik ve güvenilirlik 
değerleri sunulmuştur. 

Tablo 2: Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçları 

Model Uyumu: x2/df=1,14; GFI=0,95; AGFI=0,92; NFI=0,92; TLI=0,98; CFI=0,99; 
RMSEA=0,02 

Öncelikle uyum istatistikleri modelin kabul edilebilirliğine yönelik önemli 
göstergelerdir. Araştırmada ki kare değerinin serbestlik derecesine oranına bakılmış, 
1,14 değeri, sıklıkla mükemmel uyum olarak kabul edilen 2 değerinden küçük 
bulunmuştur (Şimşek, 2007). Diğer uyum istatistikleri (GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI) için 

  CR AVE MSV ASV 
Bilişsel 
Düşünme 

Dışsal 
Deneyim  

Sezgisel 
Düşünme 

Müşteri 
Tatmini 

Bilişsel Düşünme 0,985 0,978 0,053 0,018 0,989 
   Dışsal Deneyim  0,748 0,499 0,453 0,167 0,040 0,706 

  Sezgisel Düşünme 0,833 0,503 0,053 0,038 0,230 0,219 0,709 
 Müşteri Tatmini 0,813 0,522 0,453 0,155 0,013 0,673 0,113 0,723 
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sıklıkla kabul edilen iyi uyum eşiği ise 0,90’dır. Tüm değerlerin kabul edilebilir eşiğin 
üstünde olduğu görülmektedir. Ayrıca Rmsea değeri 0,05 değerinin altında olup iyi 
uyuma işaret etmektedir.  

Bileşik güvenilirlik (CR) sonuçları, tüm değişkenler için 0,70 değerinin üstünde 
bulunmuştur. Bulunan AVE değerleri 0,50 şartını sağlamaktadır. Dışsal deneyim için 
0,499 olarak bulunan sonucun ise kabul edilebilir olduğuna karar verilmiştir. 
Dolayısıyla yakınsama geçerliliği ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir. Benzer şekilde 
ayrım geçerliliğine yönelik bahsedilen şartların da sağlandığı görülmektedir.   

4.3. Yapısal Model 
Yapısal eşitlik analizi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Yapısal Model ve Hipotez Testleri 
 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken 
Standart 
Regresyon 

Standart 
Hata 

Kritik 
Değer 

Anlamlılık 
 

Sezgisel Düşünme S. Dışsal Deneyim B. 0,286 0,111 2,563 0,01 
Bilişsel Düşünme S. Dışsal Deneyim B. -0,033 0,158 -0,206 0,837 
Dışsal Deneyim 
Boy. Müşteri Tatmini 0,59 0,084 6,996 0,000 

Model Uyumu: x2/df=1,11; GFI=0,95; AGFI=0,93; NFI=0,92; TLI=0,99; CFI=0,99; 
RMSEA=0,02 

Yapısal modele yönelik uyum iyiliği göstergeleri, modelin kabul edilebilir 
olduğuna işaret etmektedir. Uygulanan yapısal eşitlik analizi sonucunda, sezgisel 
düşünme stilinin müşteri deneyiminin dışsal boyutunu pozitif ve anlamlı olarak 
etkilediği görülmektedir (std. reg.=0,28; p=0,01). Ayrıca müşteri deneyiminin dışsal 
boyutları, müşteri tatminini olumlu yönde etkilemektedir (std. reg.=0,59; p<0,000).  

Bulgulara ek olarak, H1’de ifade edildiği gibi, analitik yapısı ile öne çıkan bilişsel 
düşünme stilinin, içsel müşteri deneyimi boyutları ile ilişkisinin, aynı değişkenin dışsal 
müşteri boyutları ile ilişkisini yanlışlar nitelikte olduğu düşünülmektedir. Bunu test 
etmek amacıyla, bilişsel düşünme stilinin, dışsal deneyim boyutları üzerindeki etkisi 
yapısal analize dahil edilmiş, ancak değişkenler arasında anlamlı bir etkiye 
rastlanmamıştır (std. reg.=-0,03; p=0,83). Dolayısıyla bu bulgunun, H1’i güçlendirici bir 
nitelik sergilediği düşünülmektedir. Sonuç olarak, H1 ve H3 içsel deneyim boyutları 
değişkeni analiz dışı kaldığından test edilememiş, dolayısıyla kabul edilmemiştir. H2 ve 
H4 ise kabul edilen hipotezlerdir.  

Ayrıca sonuçların ortak yöntem sapmasına (common method bias) karşı kontrolü 
için, tüm kabul edilen ölçek maddeleri aynı anda döndürülmemiş faktör analizine 
(unrotated factor analysis) tabi tutulmuş, tek bir faktör tarafından açıklanan en yüksek 
varyansın %35,8’i geçmediği görülmüştür. Dolayısıyla sonuçlara yönelik ortak yöntem 
sapması sorunu olmadığına karar verilmiştir.  

5. Tartışma 
Cep telefonu, sadece teknik özellikleri ile ön plana çıkan bir meta olmanın ötesine 

geçerek müşteri için önemli bir deneyim unsuru halini almıştır. Sağladığı yarar yanında 
kendini gerçekleştirme, sosyal statü, prestij, sosyal kimlik yaratma gibi farklı 
deneyimsel süreçleri de barındıran cep telefonu satın alma davranışının, araştırma 
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örneklemi özelinde dışsal deneyim boyutlarıyla öne çıktığı görülmektedir. Diğer bir 
ifadeyle daha çok, bireyin maruz kaldığı ortam, sosyal çevre gibi değişkenler tarafından 
belirlenen duyusal, yaşam tarzı ve ilişkisel bileşenler, örneklemin cep telefonu satın 
alma ve kullanma davranışını belirleyen deneyimsel faktörler olmuştur. Diğer taraftan, 
çoğunlukla bireyin fizyolojik, beklentisel, duygusal durumu vb. tarafından belirlenen 
içsel deneyim boyutlarının ise bu ürünün değerlendirilmesinde etkili olmadığı 
görülmüştür. Örneğin, cep telefonunun teknik özellikleriyle ön plana çıkması değil, 
müşterinin yaşam tarzını yansıtması ya da belli bir sosyal sınıfa ait hissettirmesi elde 
edilen deneyim sürecini belirlemektedir. 

Analiz bulguları ayrıca, cep telefonu satın alma ve kullanma davranışına yönelik 
olarak örneklem grubunda bilişsel sürecin değil sezgisel sürecin etkili olduğunu 
göstermiştir. Örneklem grubu cep telefonu satın alma davranışını analitik, sözlü, yararcı 
bir süreç olmaktan çok, sözsüz, içsel, sezgisel bir süreç olarak algılamaktadır. Cep 
telefonu ürününe yönelik bu sezgisel düşünme stili aynı zamanda, örneklemin tüm 
süreci dışsal deneyim unsurları (duyusal, yaşam tarzı, ilişkisel) ile tanımlaması üzerinde 
de olumlu etkiye sahip bulunmuştur. Müşteride sezgisel düşünme stili arttıkça cep 
telefonunu doğrudan kendini ilgilendiren bileşenlerle değil sosyal bileşenlerle 
tanımlama ve deneyimleme eğilimi de artmaktadır. 

Satın alma davranışı sonucunda yaratılan müşteri tatminine bakıldığında, bilişsel 
düşünme stilinin süreç üzerinde etkili olmadığı, benzer şekilde bilişsel, pragmatist ve 
duygusal deneyim bileşenlerinin müşteri tatminini belirlemediği görülmüştür. Cep 
telefonu satın alma ve kullanma süreci, tamamen sezgisel düşünme stili ile tanımlanan 
dışsal deneyim unsurları ile belirlenmektedir. Bilişsel yeteneğinden çok sezgilerine 
güvenen ve bu yönde problem çözme davranışı gerçekleştiren birey, ürün deneyimini 
içinde bulunduğu ilişkileri, yaşam tarzı ve duyuların kendinde bıraktığı izlerle 
değerlemekte ve bu ölçüde ürün satın alımı ve kullanımından aldığı tatmin düzeyi 
yükselmektedir.  

Sonuç olarak, birbirini dışlamaktan çok tamamlayıcı özellik göstermesi beklenen 
bilişsel ve sezgisel düşünme stilleri, araştırma örneklemi özelinde etkileşim içinde 
bulunmamış, cep telefonu ürününe yönelik sezgisel yönde bir zihinsel sürecin baskın 
olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, müşteri deneyimi boyutları açısından tamamlayıcı 
özellik göstermesi beklenen içsel ve dışsal boyutların birlikte etkili olmadığı, dışsal 
boyutların anlamlı şekilde müşteri tatminini belirlediği görülmüştür. 

6. Sonuç ve Öneriler 
Faydasını maksimize etmeye çalışan, farklı seçenekler hakkında bilgi sahibi olup 

bu seçenekler arasında akılcı karar alabilen rasyonel insan modeli, yeni ekonomi 
anlayışında yerini her zaman fayda peşinde koşmayan, ihtiyacı olduğu için değil almak 
istediği için alabilen, sınırlı rasyonel insana bırakmıştır. Satın alma davranışında 
güçlenen müşteri, satıcı karşısında pasif konumundan sıyrılıp, iş ortağı rolünü 
kazanmıştır. Bu yeni anlayışta satıcının amacı ise, müşteriye en iyi ürünü satmak değil, 
ürün aracılığıyla en iyi deneyimi yaşatmak, hatta müşterinin en iyi deneyimi yaşaması 
için en uygun ortamı sunmak olmuştur (Schmitt, 1999). Ulaşılmaya çalışılan nihai hedef 
ise doğrudan satın alma davranışından öte, müşteri tatmini yaratarak müşteri sadakatini 
ve tekrarlı satın alma davranışını pekiştirmektir.  

Deneyim ekonomisi kavramıyla anılmaya başlanan bu yeni ekonomik model, 
tüketici satın alma davranışının karmaşıklığını daha net ortaya koymuş ve bu süreci 
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açıklama ve doğru yorumlama çabaları hız kazanmıştır. İçerdiği farklı inançlar, 
değerler, motivasyon, duygular ve bilinç seviyesi ile komplike bir yapı sergileyen 
deneyim sürecini açıklamaya yönelik değişik yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu 
yaklaşımlardan biri, Gentile ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen ve tüketici 
deneyimini altı boyutta açıklayan yaklaşımdır. Buna göre, tüketicilerin satın alma 
davranışıyla elde ettiği deneyim, bilişsel, pragmatik, duygusal, yaşam tarzı, duyusal ve 
ilişkisel boyutlardan bir ya da birkaçı ile ilişkilendirilebilir. Yazarlar, her ne kadar 
müşteri deneyimini açıklamada böyle bir sınıflandırmaya gitse de, müşterinin deneyim 
sürecini tam ve bütünsel olarak algıladığı görüşündedirler. Kaynağı açısından 
bakıldığında, ifade edilen altı boyuttan ilk üçünün bireyin içsel motivasyonundan, 
duygularından hatta fizyolojik yapısından kaynaklandığı; son üç boyutun ise daha çok 
sosyal çevre, duyusal uyaran gibi dış çevre kaynaklı olduğu görülmektedir. 

Tüketicinin dahil olduğu problem çözme davranışı, bir ihtiyacın ortaya çıkışından 
başlayıp tercihte bulunma ve satın alma sonrasına kadar devam eden karmaşık bir 
süreçtir. Bu sürecin, seziş, biliş ve duygulanım olmak üzere üç temel zihinsel sistem 
üzerinde şekillendiğini söyleyen birçok çalışma mevcuttur (Fiske & Taylor, 1991; 
Schmitt & Simonson, 2003). Bu yaklaşımlar Fodor (1983)’ın modüler zihin kavramıyla 
da paralel bir yapı sergilemekte olup insan zihnini her biri farklı zihinsel süreçleri 
yöneten çok bölümlü komplike bir yapıda görmektedir. Müşteri deneyimi oluşumunu da 
kapsayan bu zihinsel süreci açıklamaya yönelik farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir. 
Yaklaşımlardan bu çalışmaya konu olan ise, Epstein ve diğerleri (1996) tarafından 
geliştirilen Rasyonel-Deneyimsel Envanter’dir. Buna göre, bireyler problem çözme 
davranışında iki temel, birbirinden bağımsız fakat etkileşim içinde olan düşünme stiline 
göre tercihlerde bulunurlar. Bilişsel düşünme stilinin baskın olması durumunda birey, 
daha çok analitik, sözlü, yararcı ve kasıtlı/ bilerek hareket eder. Sezgisel düşünme 
stilinde ise, sözsüz, otomatik, bilinç öncesi ve bütüncül özellikler daha baskındır.  

Bu çalışmada, günümüzde tüketicilerin büyük çoğunluğunun deneyimlediği cep 
telefonu satın alma/kullanma davranışı temel alınarak bu problem çözme davranışı 
sonucunda ortaya çıkan müşteri tatmini süreci ele alınmıştır.  Süreç, düşünsel ve 
deneyimsel boyutlarıyla incelenmiş, bilişsel düşünme stilinin müşteri deneyiminin içsel 
boyutunu (bilişsel, pragmatik, duygusal); sezgisel düşünme stilinin ise dışsal boyutunu 
(yaşam tarzı, duyusal, ilişkisel) olumlu yönde etkilediği varsayılmıştır.  Her iki müşteri 
deneyimi boyutunun ise müşteri tatmininin oluşumunda önem olduğu düşünülmüştür.  

Bu çerçevede İstanbul ilinde, 18 yaş üstü ve cep telefonu sahibi toplam 525 
örneklem üzerinde yapılandırılmış anket çalışması ile veri toplanmıştır. Toplanan 
veriler yapısal eşitlik analizi ile analiz edilmiş ve araştırma hipotezleri test edilmiştir. 
Geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini geçemeyen müşteri deneyiminin içsel boyutları 
analiz dışı bırakılmış yapısal analize dahil edilmemiştir. Araştırma bulguları, cep 
telefonu özelinde müşteri tatmininin bilişsel değil sezgisel düşünme stili üzerinden 
şekillendiğini göstermiştir. Ayrıca tatmin sürecini olumlu yönde etkileyen müşteri 
deneyimi boyutu, dışsal boyut; yani duyusal, yaşam tarzı ve ilişkisel bileşenler olarak 
tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, cep telefonuna yönelik oluşan müşteri tatmini, 
sezgisel düşünme stili baskın olan örneklemin kendi deneyimini sosyal çevresindeki 
uyaranlarla tanımlaması sonucu oluşmaktadır. Tatminin oluşmasında cep telefonunun 
teknik özellikleri ya da kullanıcıya sağladığı yarar değil, kullanıcının kendini belli bir 
yaşam tarzı ile özdeşleştirmesi, belli bir sınıfa ait hissetmesi ve/veya belli fiziksel 
uyaranlara yönelik oluşan duyuları etkili bulunmuştur.  
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Çalışma, sadece cep telefonu ürününe yönelik olarak ve kısıtlı bir örneklem 
grubunda gerçekleştirilmiştir, dolayısıyla genellenebilirliği sınırlıdır. Daha sonraki 
çalışmaların farklı mallar ya da hizmetler kapsamında ve daha kapsamlı örneklemler 
üzerinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Farklı ürünler ve örneklem grupları için 
yapılacak karşılaştırmalı çalışmaların da mevcut yazına önemli katkılar yapacağı 
düşünülmektedir. Bu çalışmada sezgisel düşünme stillinin müşteri deneyimi üzerinde 
etkili olduğu görülmüştür. Gelecek çalışmaların düşünme stilleri konusunda farklı 
teorileri değerlendirmelerinin araştırmanın kapsamını genişleteceği düşünülmektedir. 
Aynı şekilde müşteri deneyimi noktasında farklı bileşenler araştırmaya dahil edilebilir. 
Çalışmada bağımlı değişken olarak müşteri tatmini araştırılmıştır. Daha sonraki 
çalışmalarda, müşteri tekrarlı satın alma davranışı, marka/ürün değiştirme eğilimi, 
müşteri sadakati gibi davranışsal değişkenler üzerindeki etkilerin araştırmasının önemli 
olduğu düşünülmektedir.  
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Ek 1: Araştırma Anket Soruları 

Bilişsel Düşünme Stili 
Üzerinde yoğun şekilde düşünmem ve akıl yürütmem gereken durumları severim. 
Karmaşık problemleri basit problemlere tercih ederim. 
Herhangi bir şeyin üzerinde uzun saatler ve yoğun bir şekilde düşünmekten zevk alırım. 
Düşünmek, kafa yormak benim eğlence anlayışıma uygundur. 
Soyut kavramlar üzerinden düşünmek bana keyif verir. 
Hayatımın çözmem gereken birçok bulmaca ile dolu olmasını tercih ederdim. 
Bir problemin cevabını bilmek yerine çözümüne yönelik yolları anlamayı tercih ederim. 
Baskı altındayken iyi akıl yürütebilirim. 
Hedeflerimde en tepeye çıkmak için aklıma ve düşünme yeteneğime güvenirim. 
Yeni düşünme biçimleri ve analiz yolları öğrenmek beni heyecanlandırır.  
Olayları olduğu gibi kabul etmek yerine sorgulamayı tercih ederim. 
Halledilmesi gereken bir işin yapılmış olması benim için yeterli değildir; nasıl ve neden diye 
sorgularım. 
Önüme, bir hayli zihinsel aktivite ve çaba ile gerçekleştirilebilecek hedefler koymayı tercih ederim. 

  Sezgisel Düşünme Stili 
İnsanlar hakkındaki ilk izlenimim hep doğru çıkar. 
İnsanlar hakkındaki önsezilerime güvenirim. 
İnsanlara güvenmek konusunda, içimden gelen sesi dinlemem gerektiğini düşünürüm. 
Çoğunlukla önsezilerime güvenmem gerektiğini düşünürüm. 
Nasıl yapıyorum bilmem ama bir insanın doğru insan mı, yanlış insan mı olduğunu hissedebiliyorum. 
Önsezilerim çok kuvvetlidir. 
Karşımdaki yalan söylüyorsa hemen anlarım. 
Yeni tanıştığım bir kişi hakkında hemen bir izlenim edinirim; uzun süre beklememe gerek yok. 
İnsanların görünüşüne bakıp karakterlerini tahmin edebildiğimi düşünüyorum. 
Çok iyi bir ritim duygum vardır. 
Gördüğüm nesneleri daha sonra kolayca gözümde canlandırabilirim. 

  Müşteri Deneyimi Boyutları 
Duyusal 

 Cep telefonum iyi bir tasarım ve görünüme sahip olmalıdır. 
Cep telefonu satın alırken renk ve dokusuna çok önem veririm. 
Kullandığım cep telefonunun melodisi ve ses tonuna çok önem veririm.  
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Duygusal 
 Cep telefonu kullanmak bana heyecan verir. 

Cep telefonum olmazsa üzülürüm. 
Cep telefonuma gelen çağrılar, mesaj ve mailler bende merak uyandırır. 
Bilişsel 

 Cep telefonumu, aynı zamanda navigatör (yol bulucu) olarak kullanabilmeliyim. 
Cep telefonumun hesap makinesi fonksiyonu mutlaka olmalı. 
Cep telefonum için farklı kılıf, kulaklık, aksesuar seçenekleri sunulmalıdır.  
Pragmatik 

 Bir cep telefonunda aradığım temel özellik kullanım kolaylığıdır. 
Kullandığım cep telefonu hafif ve taşıması rahat olmalı. 
Cep telefonumun işlem hızı oldukça iyi olmalı, duraklamamalıdır. 
Yaşam tarzı 
Cep telefonumun son model ve yenilikçi olmasına çalışırım. 
Cep telefonu satın alırken tanınmış bir markadan olmasına dikkat ederim. 
Cep telefonum beni ve yaşam tarzımı yansıtmalıdır. 
İlişkisel 

 Cep telefonu kullanmamdaki temel sebep aile/yakınlarımla iletişimde olmaktır. 
Cep telefonumdan facebook/twitter/youtube gibi sosyal paylaşım sitelerini yoğun şekilde kullanırım. 
Cep telefonum olmadan toplumun bir parçası olabileceğime inanmıyorum.  

  Müşteri Memnuniyeti 
Cep telefonum olmasından çok memnunum. 
Cep telefonu sahibi olmak benim için hoş bir deneyim. 
Genel olarak, cep telefonu sahibi olmanın bana verdiği deneyimden hoşnudum. 
Cep telefonum olmasaydı eksikliğini hissederdim. (Araştırmacı yargısı) 
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Extensive Summary 
Introduction 
The process behind consumer purchasing behavior has been a hot topic for the 

marketing discipline. Customer experience comes forth as an important concept gaining 
popularity among these discussions. Unlike the traditional economic view which sees 
consumption as a rational action, the modern economic view defines it as a constant 
flow of fantasies, emotions and pleasure, and calls it “experiential view”. In this view, 
the consumption comes to mean the individual dimension of cognition and is defined 
with a range of symbolic meanings, hedonistic actions and aesthetic criteria (Holbrook 
& Hirschman, 1982). Together with the evolution of the consumption concept, there has 
also been a change in consumer, who now adopts such roles as business partner, co-
creator of value, co-developer of knowledge and talent (Wang et al, 2004). In this new 
marketing age, what is expected from firms, especially the marketing department is to 
create a suitable environment for consumers to experience as they wish, rather than 
presenting the favorable experience to consumers (Schmitt, 1999). 

Like every problem solving action, purchasing behaviour involves information 
processing, which is defined by researchers from various disciplines as intuitive, 
cognitive, natural, automatic, schematic, internal, rational and the like (Epstein et al, 
1996, s.390). One of the most frequently mentioned approaches to problem solving 
behaviour is Cognitive-Experiential Self Theory (Epstein, 1990). The theory asserts that 
individuals assess information on the basis of two basic systems; rational and 
experiential. The systems are complimentary rather than mutually exclusive. Fitting the 
concept of modular mind defined by Fodor (1983), it further sees the mind as a multi-
departmental and dynamic structure, rather than being singular and static. According to 
this view, facing a particular purchasing situation, consumers make their assessments 
depending on two thinking styles; cognitive thinking, which is governed by such factors 
as conscience, logic, benefit; and intuitive thinking, as sensations, social environment 
and external stimuli. It is important for firms to manage this problem solvig process that 
consumers are involved successfully. A well-managed consumer experience process is 
expected to lead to such positive results as re-purchases, word of mouth and consumer 
satisfaction (Eggert & Ulaga, 2002).  

What is postulated in this study is that the customer experience, being a critical 
component in the creation of customer value, emerges under the influence of these two 
basic thinking styles. Due to their internal structure, it is hypothesized that the cognitive 
thinking style is positively correlated to the intrinsic customer experience, which 
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involves cognitive, pragmatic and emotional components; while the intuitive thinking 
style is positively correlated to the external customer experience, involving sensorial, 
life style and relational components. The interaction between these mental processing, 
or rather thinking styles, and experiencing is further considered to have important 
implications for the creation of customer satisfaction.  

To the best of my knowledge, the study is among the first attempts investigating 
this interaction in the domain of consumer behavior. The concept of thinking styles, on 
the other hand seems to have attracted attention especially in the education sciences and 
psychology. Furthermore, it is seen in most of the studies that customer experience has 
been investigated as a single unit while a multi-dimensional and interactive approach is 
presented for the customer experience in this study. Apart from its theoretical 
implications, the study is believed to contribute to managerial sides in understanding the 
cognitive and intuitive processes impacting customer satisfaction, which has strategic 
importance in re-purchase behavior.   

Method 
The population of the study is comprised of customers aged 18 and above, living 

in Turkey and having mobile phone. The research sample was selected from three 
socio-economically different regions of İstanbul by using cluster sampling, as 
probabilistic sampling method. A structured and face to face survey method was used in 
collecting data, which lasted from March 5, 2018 to March 19, 2018. 11 of 536 
questionnaires gathered at the end of the data collection period were excluded due to the 
missing value concern, and the analysis was conducted on a total of 525 questionnaires. 

The structured equation modeling was used in analyzing the data. It is a method 
which enables the analysis of the relational network among many dependent and 
independent variables in a single step systematically and extensively (Anderson & 
Gerbing, 1988; Dursun & Kocagöz, 2010). Inclusion of error coefficients in the analysis 
is among the advantages of the method.  

Findings 
Following the control of the data in terms of parametric test conditions, 

confirmatory factor analysis was applied letting the variables freely correlate among 
each other. The structural analysis was conducted with two items of cognitive thinking 
scale, 5 items of intuitive thinking scale, 3 items from extrinsic dimension of customer 
experience and 4 items of customer satisfaction, which met the conditions of divergent 
validity, convergent validity and composite reliability. Since not found valid and 
reliable, the intrinsic dimension of customer experience scale was excluded from further 
analysis.  

The results of the structural equation analysis showed that the intuitive thinking 
style was positively correlated to the extrinsic dimension of customer experience (std. 
reg.=0,28; p=0,01). Also, the extrinsic dimension of customer experience positively 
influenced the customer satisfaction (std. reg.=0,59; p<0,000). On the other hand, the 
cognitive thinking style was not found to have meaningful impact on the customer 
experience (std. reg.=-0,03; p=0,83). It was further seen that the results of the structural 
analysis do not differ by gender, age or income level.  



 
 

B. Çal 10/4 (2018) 115-135 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

135 

The results were controlled in terms of common method bias by including all the 
scale items in the unrotated factor analysis. It was seen that the maximum variance 
explained by a single factor did not exceed 35,8%, indicating no common method bias. 

Discussion 
Mobile phone usage has become important experience for customers going 

beyond a mere tradable product with some technical features. Besides the benefits it 
provides, it also involves such experiential factors as social status, prestige and social 
identity creation, being extrinsically motivated. In this study, emotional, life style and 
relational components of experience determined by the social environment which the 
customer is exposed to were found to be the experiential factors which had an important 
impact on sample’s mobile phone purchasing and using behavior. On the other hand, it 
was seen that the intrinsic dimension of customer experience tended to be determined 
by individual’s physiology, expectations and emotional state had no significant effect 
on product assessment in terms of the experience it created for the customer. 

Also, the intuitive thinking style was found to affect the experiencing process that 
the sample went through in their mobile phone usage while the cognitive thinking had 
no significant effect. This showed that the research sample perceived the mobile phone 
purchase/usage experience as internal, intuitive and nonverbal, rather than verbal, 
utilitarian and analytical. In other words, the more dominant the intuitive thinking style 
for the customer was, the higher the tendency to define the mobile phone experience 
with social components rather than those components related to the customer 
themselves was. The individual, who trusted their intuition rather than cognition in their 
problem solving behavior, tended to assess the product experience by their social 
relations, life style and implications of sensations, which resulted in higher satisfaction 
that they got from experiencing the product.  

As a result, expected to complete rather than exclude each other, the cognitive and 
intuitive thinking styles were not found to be in interaction within the research sample, 
with the latter having an important impact in the experiencing process. Similarly, 
expected to be complimentary, the intrinsic and extrinsic dimensions of customer 
experience did not influence customer satisfaction in an interactive manner. The results 
are believed to have important theoretical and managerial implications.  
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Abstract 

Fluctuations of freight income and volatility of bunker prices are together having 
an important impact on shipping profits because oil, which is the main source of bunker 
fuel, constitutes substantial operational expense to shipping firms, and it accounts for 
34-44% of the whole operation costs. However, as the freight rates in live market
conditions are determined by demand, the determinative characteristics of bunker price
loses its importance. In this respect, it is not wrong to say that the relationship between
bunker prices and freight rates changes according to time. Therefore, with the aim of
filling the gap in the related literature, the relationship between these two variables is
examined by time-variance causality analysis. The data set used in the study consists of
318 observations on a monthly basis covering the period January 1992 to June 2018. As
a result of the study 24 causality periods with lengths ranging from 1 month to 13
months are determined. Also, it is spotted that they are intersected with BDI in the
declining regions of the index in general and this result confirms that the causality
between the freight rates and the bunker prices is realized in the stagnant market
conditions.
Keywords: Bunker Price, Freight Rates, Dry Bulk Shipping, Time Varying Causality 
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1. Introduction

Maritime transportation which is the subsystem of global transportation and
logistics network, one of the most cost effective solution for move goods and raw 
materials, generates over 90% of the world trade (IMO, 2015). Also, maritime 
transportation increases effective domestic demand and employment level, and thus 
positively effects country’s economic progress (Shi and Li, 2017). Characteristics of 
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maritime transportation include high volatility, demand uncertainty, strong cyclicality 
and seasonality (Stopford, 2009). Shipowners and charterers are facing significant 
financial risks and uncertainties for example freight rates, oil prices, foreign exchange 
rates, interest rates and more (Kavussanos and Visvikis, 2006). Especially, fluctuations 
of freight income and volatility of oil prices are together having an important impact on 
shipping profits (El-Masry, Olugbode, and Pointon, 2010). 

The ship owner, who is involved in maritime transport activities, affords to bear a 
lot of costs. These costs are classified under 5 main headings by Stopford (2009: 221); 
(i) costs incurred by the ship's daily operations such as crew, stores and maintenance; 
(ii) periodic costs such as dry-docking for major repairs in particular inspection 
processes; (iii) special voyage costs on a journey such as bunker costs, port charges and 
canal dues; (iv) costs associated with ship financing such as interest and capital 
payments; and finally, (v) cargo handling costs, such as loading, stowing and 
discharging. Oil, which is the main source of bunker fuel, constitutes substantial 
operational cost to maritime transport firms, and it forms part of 34-44% of the whole 
operational expenses (Notteboom and Vernimmen, 2009). Moreover, according to 
maritime industry’s operations, actions of freight revenue is quite consistent with the 
increase of bunker costs and its price constantly fluctuates due to market forces and the 
cost of oil (Yin, Luo and Fan, 2017). Because of this relation, fluctuations of shipping 
freight rates and the oil prices are highly important for trading and risk management in 
the shipping industry (Sun et al., 2018, p. 175). of approximately 80%. 

During the 2008 financial crisis, freight rates and oil prices respectively suffered a 
sharp decline about 90% and nearly 80%. The freight rates were dominated by a great 
uncertainty, and so the maritime operators and investors faced large exposures 
(Notteboom and Vernimmen, 2009). Also, according to RMT (Review of Maritime 
Transport 2017), the growth rate of world seaborne trade volume exhibited a sharp 
slowdown after the financial crisis, from 7.01% in 2010 to 2.63% in 2016. The daily 
earnings of dry bulk carriers fell to $ 7123 in 2015, the lowest level since 1999, which is 
even worse than the market guessed. Due to the decreasing demand and excess transport 
capacity in the market, the freight rates have not been able to meet the daily operational 
costs of dry bulk carriers and the losses of many bulk carriers have increased in 2016 
(Clarksons Research, 2016). Thanks to the decline in oil prices and small growth on the 
demand side, the tanker market was relatively better by 2015. However, due to the 
increase in the carrying capacity in the market and the decline in demand for oil, the 
freight rates in the tanker market also exhibited a slowdown in 2016. In the container 
market, the annual demand growth rate in the container freight market declined from 
12.8% in 2010 to 3.0% in 2016 while the container supply capacity went up by 1%, 
compared with 8% in 2015. For example, the average freight price of a 20-ft equivalent 
container in the Far East-Northern Europe trade route fell to $ 683 in 2016. This price is 
nearly 41.17% lower than the 2014 average price and nearly 61.82% lower than the 
2010 average price (Review of Maritime Transport, 2017). When we look at oil prices, 
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oil prices were quite stable until 2007, however then there was a sharp rise in prices as 
the general economy evolved. After the second half of 2014, oil prices dropped sharply 
and fell by about 50%. In addition to demand for oil, political strategies have also had a 
great impact on these volatilities in the price of the crude oil (Yao, 2017; Zhan, 2017). 

As it can be seen all these developments, shipping freights and oil prices are both 
derived from the changeable world economy and trade and consisting inseparable 
relations with each other. Therefore, it is of great importance to study the connection 
between shipping freight rates and oil prices because of high risks, cumbersome costs 
and intense variations. This relationship is important since the cost of fuel is directly 
affected by the oil price and this cost item constitutes a large part of the operating 
expenses of the vessels. However, the effect of bunker prices on freight rates is limited 
in periods when the economy is alive and there is no supply surplus in the fleet. Because 
prices are shaped according to demand in such periods. But, in the periods when the 
economic recovery has come to an end or the excess supply in the fleet has occurred, 
the freight rates may fall to the level of operational expenses. Even in these periods, the 
old and obsolete ships with very large operational costs are scraped and disqualified 
from the race. In this context, it is inevitable to have periodic causality between freight 
rates and fuel prices. 

Many methods are used in causality analysis and they have evolved over time. 
Nonlinear and time-varying causality analyzes are used instead of methods such as 
standard linear Granger causality analysis, which makes a single causality analysis 
based on the whole sample. Because the causality between the two variables may 
change over time, namely a variable may Granger cause the other in some periods but 
not in other periods. So, a rolling-window sub-samples Granger causality test based on 
the modified bootstrap estimation is used in this study. Unlike the full-sample standard 
Granger causality test, this method can spot structural shifts, therefore the evaluation of 
the causal relationship can be traced. Therefore this approach identifies possible time-
varying causalities between the series. In this framework, this study contributes to 
existing literature by taking into account time variations in the causal links between 
bunker price and freight rates in the dry bulk market. The data set used in the study 
consists of 318 observations on a monthly basis covering the period January 1992 to 
June 2018. The causal relationship is tested unidirectional and the null hypothesis is that 
the bunker price does not Granger cause freight rates. The hypothesis is tested at the 10 
% significance level and the p values change over the whole sample. As a result of the 
study 24 causality periods with lengths ranging from 1 to 13 are determined. Also it is 
seen that some causality periods are interrupted by a few observations. It is thought to 
be more rational to examine these interrupted periods together as a single period. The 
new longest period with these mergers becomes the 24-month period covering 
December 2010 and January 2013. After this determination, the results and the flow of 
the BDI variable are examined together to see relationship more clear. It is spotted that 
they are intersected in the declining regions of the BDI in general. Because when the 
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recession begins on the market and freight rates begin to fall, shipowners or charterers 
adjust their freight rates based on their fuel costs. This cost constitutes their biggest cost 
item and it is virtually impossible to make a proposal under this price. However extreme 
freight rates are generated well above this cost level during periods when the market is 
alive, since the price of the fuel in live markets loses its importance.  

The remainder of the study is organized as follows; the relevant literature is 
examined in the second section; the method used is introduced in the third section; the 
results obtained from the analyzes are presented in the fourth section; and the 
conclusons are made in the final section. 

2. Literature Review 

When the studies in the related literature are examined, it is seen that there is no 
study investigating the time-varying causal relationship between bunker price and 
freight rate. The number of different types of studies examining this relationship is also 
found to be low. Poulakidas and Joutz (2009) investigates the effects of oil price spikes 
on the tanker freight rates. They have investigated the lead-lag relationship between 
crude oil prices, crude oil inventories and tanker rates.  They have implemented 
cointegration and Granger causality analysis, the results have revealed that there are 
significant leadlag relationships between the variables. In another study related to the 
crude oil price and maritime freight markets, the causal relationship between crude oil 
price and dry bulk freight rates have been investigated by Shen and Chou (2015). They 
have used West Texas Intermediate (WTI) oil and several Baltic Exchange indices as 
representations of the relations. According to the results of the cointegration and 
Granger causality analysis, there is significant cointegration between crude oil price and 
freight market indices, and crude oil price is the Granger cause of the all Baltic indices. 
However, the opinion that fuel prices are always the cause of the freight rates is 
somewhat lacking in our opinion. At this point, the factors affecting the freight rates 
should be evaluated. 

Shipping freight rates are generally influenced by both internal and external 
factors. The shipping demand is a derived demand and the world economy has the most 
important influence on the shipping demand because it creates the demand for maritime 
transport by importing raw materials for production or trade of ready products (Jugovic 
et al., 2015, p. 25). The relationship between time charter rates and a number of 
variables have benn examined by Zanettos (1966). The variables that he has chosen are 
important to prove the diversity of factors affecting the freight rates, and the selected 
variables are London Interbank Offered Rate (LIBOR), the oil price, the Air 
transportation index, laid-up tonnage, scrapped tonnage and operating expenses. The 
macroeconomic and internal variables that affect freight rates have been investigated by 
Strandenes (1984), and after that Beenstock and Vergottis (1989, 1993). They have 
found that the freight rates are affected by several macroeconomic variables such as the 
growth of industrial production, commodities trade, oil prices, world economic activity. 
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Also the rates are affected by some internal factors such as orders for newbuilding 
ships, deliveries of newly build ships, and demolition activities. In addition, factors 
affecting stock values as a reflection of freight revenues have also been examined, and 
these factors may also affect freight rates. The effect of several macroeconomic 
variables on stock values of various shipping companies have been examined by 
Grammenos and Arkoulis (2002). The macro variables they have used are industrial 
production level, exchange rates, inflation, oil prices, and laid up tonnage. 

As can be seen from these studies, many different factors affecting the freight 
rates have been identified in many studies. Bunker price (oil price) has also been used in 
these studies. However, it is emphasized that many other factors are effective in 
addition to this factor. Therefore, the relationship between bunker price and freight rate 
is not a continuous relationship. In times of economic recovery, the price of bunker 
loses its importance since the freight rates are determined by demand. In the periods 
when the freight rates hit rock bottom, the owners can give very little price over the 
operating costs, and the bunker costs constitute a large part of these costs. Therefore, a 
causal relationship begins between them. 

In this context, this study aims to examine the causal relationship between bunker 
prices and freight rates in a time-varying form and to reveal the relationship between 
two variables in a more transparent way. In the next section, the method used in the 
study is introduced. 

3. Methodology 

There are many different methods in the analysis of the causal relationships 
between variables. The most common one is the Granger (1969) causality analysis, and 
most of the other analyzes are derived from this method. Actually, the logic in this 
analysis is simple; when examining the causality analysis between two variables, if the 
past values of the first variable succeed in predicting the current value of the second 
variable, then the first variable is said to be a Granger cause of the second variable. The 
causality is tested as whether the lagged values corresponding to past of the first 
variable are significant or not (Balcilar and Ozdemir, 2013b). The null hypothesis of 
this test implies Granger non-causality from first to second variable, which indicates 
that information on the first variable does not improve the prediction of the second 
variable (Inglesi-Lotz et al., 2014).   

Recent developments have been made in this method with studies on causality 
analysis with respect to its inadequacies. For instance, all types of standard Granger 
causality tests make causality analyzes based on the entire sample. However, the 
causality between the two variables may change over time in such a way that a variable 
may Granger cause the other in some periods but not in other periods (Balcilar and 
Ozdemir, 2013a). The causal relationship between variables may be time varying and 
may not be observed in the every point in the entire sample (Balcilar and Ozdemir, 
2013b). Also there is no strong evidences about linearity of the economic relationships 
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(Bampinas and Panagiotidis, 2015) since economic and financial series are highly 
volatile and often exposed to economic crisis (Bildirici and Turkmen, 2015). But linear 
causality approach makes a strong assumptions about fixity of the parameters over time 
(Inglesi-Lotz et al., 2014), so it fails to spot nonlinear causal relations (Bal and Rath, 
2015).   

It is complained about inconsistent outcomes in studies that examine causality 
between two variables since the structural changes and breaks may occur in the sample 
when the whole sample is considered. Though, the bootstrap rolling-window approach 
allows to detect possible time-varying causalities based on sub-sample data instead of 
presuming a constant causality in every time period (Li et al., 2016). Also this method 
allows to capture structural shifts and allows to see evaluation of causal relationship 
between sub-periods (Inglesi-Lotz et al., 2014). The one of the important points of this 
method is how large the window should be. However, Balcilar et al. 2010 have 
indicated that there is no consistent criterion for selecting the optimal window size in 
the rolling window estimation. They have stated that there may be less 
representativeness of parameters in the larger window size. The degree of 
representativeness increases in smaller window sizes, but this may lead to big standard 
errors which cause biased parameters. So a balance between accuracy and 
representativeness should be established considering these two aspects.  

In this study, time-varying causality analysis between bunker price and freight 
rate is performed by the bootstrapped Granger non-causality tests with fixed size 
rolling-window. Two important reasons for using a rolling window are; (i) the rolling 
window is in accordance with the fact that the causal relationship between variables 
changes over time; (ii) the rolling window estimation can spot instability between 
different sub-sample groups due to the structural changes (Li et al., 2016). Therefore, 
this type of analysis is considered the most appropriate method for our study, as fuel 
prices in live market conditions cannot be determinant for freight rates. But in poor 
market conditions the ship operators have to base their freight rates on their fuel costs 
and cannot offer a lower price than that. In the next section, findings and results 
obtained using this methodology are presented. 

4. Findings and Results 

The BDI and Bunker variables which are desired to be analyzed in the study are 
shown in Figure 1. A positive correlation between the variables can be observed in 
general but a perfect relationship can not be traced. Although the fuel price is the most 
important cost item in the transportation costs, this cost can not always be taken as basis 
for the determination of the freight rates. There are many factors that affect freight rates 
in the maritime market apart from the relationship that should be linear in theory, and 
these factors lead to a non-linear relationship which changes over time. Therefore, in 
this study, an analysis of time varying causality form fuel prices to freight rates is 
studied. 
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Figure 1. Graphical Display of the Variables 

Descriptive statistics are provided to identify the dataset used in the study. These 
values are the monthly averages of the daily data for both varaibles. Because the 
changes in the data on this market are more prone on a monthly basis and the analysis 
can be carried out more practically in this frequency. The Bunker variable is the price 
index derived from the Bloomberg data platform. The BDI has seen 10,000 values 
during periods when the maritime market is bouyant, while it has fallen to 300 values 
during collapse periods. This can be considered as an indication of how risky and 
volatile the maritime market is. 

Table 1. Descriptive Statistics of the Variables 

 BDI N6LA380 
Mean 2083.575 286.2621 

Median 1414.659 240.8240 
Maximum 10843.65 742.4091 
Minimum 306.9048 56.45000 
Std. Dev. 1839.796 201.6882 
Skewness 2.521055 0.697125 
Kurtosis 9.944274 2.224727 

Jarque-Bera 975.8069 33.72103 
Probability 0.000000 0.000000 

Observations 318 318 
Source: Bloomberg, 2018 

There is no obligation for the series to be stationary in time varying causality test 
in contrast to standard causality tests since time varying one is a test derived from Toda-
Yamamoto causality test. But in this method the maximum difference (dmax) value is 
necessary. It indicates what is the highest integration degree of any series to become 
stationary. Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Philips Perron (PP) tests are applied to 
determine whether the series contain unit roots and the results are presented in Table 2. 
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According to the ADF test results, the integration degrees of BDI and Bunker variables 
are respectively I (0) and I (1). According to the PP test, the integration degrees of both 
variables are I (1).  

Table 2. Augmented Dickey Fuller and Philips-Perron Unit Root Test Results 
 

  Level First Difference 
Test Variable Intercept Trend and 

Intercept 
Intercept Trend and 

Intercept 
Augmented 
Dickey-Fuller 

BDI -3.28** -3.28* -12.20*** -12.18*** 
Bunker -1.73 -2.75 -12.54*** -12.54*** 

Philips-Perron BDI -2.51 -2.51 -12.33*** -12.30*** 
Bunker -1.57 -2.09 -13.77*** -13.75*** 

Critical values: -2.57* for 10%, -2.87** for 5%, -3.45*** for 1% at Intercept; -3.13* for 10%, -3.42** for 5%, -3.99*** 
for 1% at Trend and Intercept. 

The dmax value which represents the maximum integration degree is selected as 1 
in the analysis in view of these results, since the BDI is stationary at level and the 
Bunker is stationary when the first difference is taken. The number of bootstrap 
replications is selected as 1000, maksimum number of lags is selected as 12 and 
window for rolling regression is selected as 50. Akaike indormation crieria (AIC) is 
used as the information criterion in the study. Once the analysis is done in this way, the 
graphical representation is presented in Figure 1. The blue and wavy line shows 
probability values of the causality, while the orange and straight line shows the 10% 
critical value. It can be said that there is a causality to the freight rates from the fuel 
prices in the sections where the probability value is below the critical value. The 
detailed dates and lengths of the causalities are tabulated and presented in Table 3. 

 

Figure 1. Time Varying Causality Results 

24 causality periods with lengths ranging from 1 to 13 months in which the 
probability value falls below the critical value are determined. When the Table 3 is 
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examined together with Figure 1, it is seen that some causality periods are interrupted 
by a few observations. It is more rational to examine these interrupted periods together 
as a single period. In this direction, the following periods may be combined into single 
periods; 2nd and 3rd periods; 13th, 14th and 15th periods; 22th and 23th periods. The 
longest period with these mergers is the 24-month period covering December 2010 and 
January 2013. 

Figure 1 also includes a graph of the BDI variable. When it is examined together 
with the causality zones, it is seen that they are intersected in the declining regions of 
the BDI in general. Because when the recession begins on the market and freight rates 
begin to fall, shipowners or charterers adjust their freight rates based on their fuel costs. 
This cost constitutes their biggest cost item and it is virtually impossible to make a 
proposal under this price. However extreme freight rates are generated well above this 
cost level during periods when the market is alive.  

Table 3. Causality Dates and Durations 

P. Start Finish Dur. P. Start Finish Dur. 
1 September 99 February 00 6 13 December 10 August 11 9 
2 October 00 November 00 2 14 October 11 November 11 2 
3 January 01 February 01 2 15 January 12 January 13 13 
4 November 01 November 01 1 16 August 13 August 13 1 
5 February 02 May 02 4 17 February 15 March 15 2 
6 November 02 November 02 1 18 June 16 July 16 2 
7 October 05 July 06 10 19 October 16 October 16 1 
8 May 08 September 08 5 20 December 16 July 17 8 
9 March 09 May 09 3 21 October 17 October 17 1 
10 August 09 September 09 2 22 January 18 January 18 1 
11 November 09 November 09 1 23 March 18 April 18 2 
12 January 10 January 10 1 24 June 18 June 18 1 

5. Conclusion 
Bunker costs are one of the biggest cost items that shipowners have to meet. 

Naturally, they also reflect an increase in these costs in their freight price offers. 
Therefore, it is inevitable that there is a relationship between bunker prices and freight 
rates. However, extreme peak periods are observed in markets and it is not sufficient to 
explain the freight rates in these periods with the cost of bunker. Even in some periods, 
there have been so many rises in freight rates, and second-hand prices have exceeded 
the new construction prices. In such periods, rise in freight rates cannot be explained by 
the price of bunker. That is to say that the causal relationship between the freight rates 
and bunker prices varies according to time. In order to determine this relationship, it is 
thought that the most appropriate method is nonlinear time-varying causality analysis 
which determines the causal relationship according to the time.  

There are few studies (Poulakidas and Joutz, 2009; Shen and Chou, 2015) on this 
relationship in the literature. They have studied this relationship with linear models and 
confirmed significant relationships between bunker price and freight rate. However, 
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taking into account the periods when freight rates are affected by the rising demand and 
away from the effect of bunker prices will provide more effective results. In the analysis 
conducted in the period between January 1992 and June 2018, 24 causality periods with 
lengths ranging from 1 to 13 months in which the probability value falls below the 
critical value are determined. Afterwards, these periods are examined together with BDI 
and it is seen that they are intersected in the declining regions of the BDI in general. The 
reason for this is as previously mentioned, when the recession begins on the market and 
freight rates begin to fall, shipowners or charterers adjust their freight rates based on 
their bunker costs. They cannot survive in the market if they offer a lower freight rate 
than this cost. Because the dry bulk market is nearly perfect competitive, which means 
there are many buyers and sellers. This causes competition to be excessive. In fact, the 
market is so brutal that old ships with a high cost of operation become unable to do 
business as they can offer higher freight rates than new ships and are removed from the 
market. 

At this point, it is thought that this study contributes to the current literature and 
practice by examining the change of freight rate-bunker price relationship over time. 
One limitation of the study is that the sub-indices that make up the BDI variable are not 
sufficiently utilized. At this point, further studies can examine this relationship using 
those variables. It is also thought that the examination of this relationship in the tanker 
and container markets will have interesting results. 
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Bu çalışmanın amacı özel sektörde ve kamu sektöründe örgütsel işgücü 
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görüşme verileri word dokümanı haline getirildikten sonra içerik analizi yöntemi ile 
kod, kategori ve temalar belirlenmiş ve Maxqda 2018 programı kullanılarak analiz 
edilmişlerdir. Sonuç olarak, örgütsel personel ihtiyacının giderilmesinde kamu ve özel 
sektörde kullanılan yöntemler arasında farklılıkların bulunduğu; iç kaynaklardan terfi ve 
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Abstract 
The aim of the study is to investigate what kind of methods are using to eliminate 

organizational workforce needs in private and public sectors. Qualitative research 
method was used in the research and interviews with 17 participants were conducted 
with the help of semi-structured interview form. The interviews data were converted into 
word document in computer. Then codes, categories and themes were determined by 
content analysis method and analyzed with Maxqda2018 program. As a result, it has 
been determined that there are differences between the methods used in public and 
private sector in eliminating the need for organizational personnel, but that promotion 
and relocation from internal sources is one of the methods frequently used in the private 
sector. As the methods used in personnel procurement from external sources; 
interviewing method in the private sector is the most preferred method of selection, 
whereas central and institutional examinations in public organizations are the leading 
method of selecting labor force. 
Keywords: Recruitment methods, workforce planning, qualitative research, human 
resources. 
Received 31 August 2018; Received in revised from 13 November 2018; Accepted 15 
November 2018 
 

1. Giriş 
Global ölçekte meydana gelen teknolojik ilerlemeler neticesinde işletmeler 

gereksinim duydukları işgücüne ulaşmak ve seçmek için sosyal platformlar ve 
profesyonel iş bulma siteleri gibi yeni ve çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Örgütsel 
personel ihtiyacının iş tanımları ve iş gerekleri düşünülerek karşılanması amacıyla insan 
kaynakları yönetimleri tarafından bir dizi faaliyet yürütülmektedir. Bu bağlamda insan 
kaynakları departmanlarının en temel görevlerinden birisi, örgütün ihtiyaç duyduğu 
işgücünün belirlenmesi, bulunması ve ilgili bölümlere yerleştirilmesidir (Yüksel, 2007: 
101). 

Örgütün mevcut ve olası boş kadroları gözetilerek nitelikli adayların dâhil edildiği 
bir özgeçmiş havuzu oluşturmak insan kaynağının bulunması süreci olarak ifade 
edilirken; örgütün oluşturduğu bu havuzdan iş gereklerini karşılayan adayın 
belirlenmesi ve işe yerleştirilmesi faaliyetleri ise insan kaynağını seçme süreci olarak 
nitelendirilmektedir (Tonus, 2013: 61). Personel ihtiyacının giderilmesinde örgüt 
açısından önemli olan konu, nitelikli ve iş gereklerine uygun doğru personelin 
seçilmesidir (Erdem ve Gezen, 2014: 21). Doğru kişinin bulunması ve seçilmesi ise 
insan kaynakları tarafından kullanılan seçim yöntemleri, planlamalar, işgücü 
tanımlamaları, eğitimleri ve iş analizleri gibi bir dizi süreçleri içermektedir (Çolak, 
2010: 86). İnsan kaynakları departmanları tarafından uygun personelin bulunamaması, 
örgütsel vizyon ve misyonun işlevsizliğine, uzun vadeli hedef ve amaçların 
gerçekleştirilememesine neden olacaktır. Bu bağlamda insan kaynakları örgütün ihtiyaç 
duyduğu insan kaynağını bulma, değerlendirme, seçme ve son karar için departman 
yöneticilerine iletme işlevlerini yerine getirmektedir (Mathis ve Jackson, 2008: 226-
230). 

İnsan kaynakları, işgücü ihtiyacını gidermek için örgütün gelecekte ihtiyaç 
duyacağı personeli nitelik ve nicelik olarak önceden belirler ve bu ihtiyacın nereden, 
hangi araç ve yöntemler kullanılarak ve ne şeklide karşılanacağını planlar. Böylelikle 
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fazla ve eksik personel çalıştırılması önlenerek örgütün tam kapasite ile çalışması 
sağlanırken, çevresel değişim ve gelişmelere uyumlu şekilde hareket edilmiş olmaktadır 
(Yüksel, 2007: 68).  

Bu araştırmada, örgütsel işgücü ihtiyacının giderilmesinde insan kaynakları 
departmanları tarafından kullanılan yöntemler, işgücü ihtiyacının nedenleri, işgücü 
çalışma şekilleri, İK plan ve faaliyetleri ile iş tanımı ve analizi prensiplerinin neler 
olduğuna dair kamu ve özel sektör örgütlerinde görüşme yöntemi kullanılarak 
karşılaştırmalı analizler yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir. 

2. Yöntem ve Tasarım 
Bu araştırmada, özel ve kamu sektöründe örgütsel personel ihtiyacının 

giderilmesine yönelik kullanılan yöntemler ve çeşitli insan kaynakları uygulamaları 
(insan kaynakları planlaması iş analizi gibi) belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmada, belirlenen amaçlar doğrultusunda yöntem olarak nitel araştırma 
yöntemi kullanılmış ve görüşme formu yardımı ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 
Görüşme formundaki soruların geçerlilik ve güvenirliğinin sağlanması amacıyla uzman 
akademisyenlerin görüşleri alınmış ve pilot uygulama yapılarak edinilen bilgi ve 
öneriler doğrultusunda görüşme formunda düzeltmeler yapılmış ve form uygulanabilir 
hale getirilmiştir. Yapılmış olan tüm görüşme verileri bilgisayar ortamında yazıya 
aktarılmış ve doküman haline getirilmiştir. Verilerin analizinde bilgisayar 
programlarından yararlanılması veri kaybını önlemiş ve araştırmanın güvenirliğine 
olumlu katkı sağlamıştır (Creswell,  2016: 243-264; Gürbüz ve Şahin, 2016: 165; 
Glesne, 2014: 146).  

Araştırmacılar bazı görüşmeleri kendileri bizzat gerçekleştirmiş, bazılarını ise 
konu (insan kaynakları yönetimi ve görüşme teknikleri) hakkında eğitim almış kişiler 
aracılığı ile yaparak sonlandırmışlardır. Araştırmacılar tüm aşamalarda kendi 
önyargıları ve düşüncelerini araştırmaya dâhil etmekten özellikle imtina etmişlerdir. 

Analiz aşamasında, görüşmelerden elde edilen tüm veriler doküman haline 
getirilerek içerik analizi ile analiz edilmişlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259-270). 

İçerik analizinde ilk adım verileri anlamlı bir biçimde temsil edebilecek kodların 
belirlenmesidir. Kodlama, veri setlerinin anlamlı bölümlerine isim verilmesi işlemidir. 
Kod, anlamlı bir sözcük, cümle ya da paragrafa yüklenen anlamdır. Bu amaçla 
görüşmelerden elde edilen doküman verileri dikkatli ve tekrarlı şekilde okunarak kendi 
aralarında bir anlam bütünlüğü oluşturan kelime, cümle veya paragrafları temsil 
edebilecek kodlar belirlenmiştir. Daha sonra bu belirlenen kodlar tematik analize tabi 
tutularak kendi aralarında benzerlik teşkil eden kodlar bir araya getirilmiştir. Bunun 
sonucunda kendi aralarında bütünlük arz eden kodları daha üst düzeyde temsil 
edebilecek alt kategorilere ulaşılmıştır. Tematik analizde beliren alt kategoriler daha 
soyut ve üst düzeyde kategoriler (temalar) ile ifade edilmişlerdir (Strauss ve Corbin, 
1990). Oluşturulan kod listesinin son hali Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Oluşturulan kodlara örnek teşkil etmek açısından kodlanmış olan metinlerden bir 
kesit Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1’de gösterildiği üzere her paragraf 
numaralandırılmış ve her kod için farklı bir renk seçilmiştir. Tablonun sağında 
kodlanmış metin yer alırken en solda belirlenen kodların isimleri ve kodların hemen 
önünde ise, yapılan kodlamanın başlangıç ve bitişini gösteren kılavuz çizgisi 
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görünmektedir. Tablo 1’de gösterildiği üzere “Maxqda” programı yardımı ile veriler 
titizlikle kodlanmıştır (Maxqda, 2018).  

 
Tablo 1. Cümle Bazlı Kodlanmış Metin 

 

Veri kaybı olmaması adına hem kodların oluşturulması hem de kodlama 
aşamasında tüm metinler araştırmacılar tarafından dikkatlice okunmuş ve 
kodlanmışlardır. Görüşme metinlerinin tamamına yakınının kodlanması için azami özen 
gösterilmiş ve soru kısımları hariç tüm görüşme notları kodlamaya dâhil edilmişlerdir. 
Tablo 2’de görüşmelerden elde edilen tüm belge metinlerinin kodlama oranları 
gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere, analiz edilen tüm belgelerin tamamı %90’ın 
üzerinde kodlanmış ve veri kaybı yaşanmamıştır. Kodlu olmayan kısımların %10 
oranında görünmesinde belgelerde yer alan boş kısımların ve soruların etkili olduğu 
düşünülmektedir.  Zira bu araştırmada soru kısımları kodlamaya dâhil edilmemiştir. 

Tablo 2. Kodlama Kapsamı 
Kod Sistemi KAMU  ÖZEL TOPLAM 
KODLU OLMAYAN 10% 9% 9% 
KODLU OLAN 90% 91% 91% 
BÜTÜN METİN 100%  100%  100%  

Tematik analize tabi tutularak son şekli verilen kod ve kategoriler bir nitel ve 
karma araştırma veri analiz programı olan “Maxqda2018” programına aktarılarak 
sistematik bir şekilde analiz edilmişlerdir. Bu araştırmada analiz birimi olarak; kod 
sayımı, frekans ve yüzdesel analizler ile kod ve kategoriler arası ilişkilerin 
görselleştirildiği görsel haritalama yöntemleri kullanılmıştır (Maxqda, 2018). 

Araştırmanın örneklemini Gaziantep ilinde faaliyet gösteren özel ve kamu 
kuruluşları oluşturmaktadır. Kamu sektöründen 5, özel sektör temsilcilerinden 12 
katılımcı olmak üzere toplamda 17 katılımcı (örgüt yöneticisi) ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Kamu sektöründen daha fazla katılımcı ile görüşme yapılması 
planlanmış ancak kamu kurumlarından kaynaklı kurumsal birtakım engeller nedeniyle 
daha fazla katılımcıya ulaşılamamıştır. Bununla birlikte yapılan görüşme verilerinin 
nitelikli ve yeterli doygunluğa sahip olduğu düşünülmektedir. 

Örnekleme yöntemi olarak nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan amaçlı 
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 135-142). Bu sayede 
elde edilen verilerin araştırmanın amacı çerçevesinde değerlendirilmesi ve veri setleri 
arasında kıyaslamalar yapılarak ayrılık ve benzerliklerinin belirlenmesine imkân 
sağlanmıştır. 
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Tablo 3. Kod Sistemi 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
   
   
  
   
   
   
   
  
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
  
   
   
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

K-İtaat
K-Şeffaflık
K-Standartlaştırma
Ö-Standartlaştırma

Ö-Yıllık
Ö-Altı Aylık
Ö-Üç Aylık
Ö-Haftalık
Ö-Yeni Politika ve Kadro Gereği

Ö-Verimlilik Artışı
Ö-Örgütsel Bağlılık Artışı

İŞ TANIMI VE ANALİZİ PRENSİPLERİ
K-Revizyonlar
Ö-Revizyonlar

K-Kısa Vadeli Planlar
K-Uzun Vadeli Planlar
Ö-Uzun Vadeli Planlar
Ö-İşgücü İyileştirme Faaliyetleri
Uzun Vadeli Planların Yararları

Ö-Yarı Zamanlı
İK PLAN VE FAALİYETLERİ

Ö-Orta Vadeli Planlar
K-Orta Vadeli Planlar
Ö-Kısa Vadeli Planlar

Ö-Home Ofis
K-Home Ofis
Ö-Ek Mesai
K-Ek Mesai
K-Yarı Zamanlı

K-Staj
Ö-Tam Zamanlı
K-Tam Zamanlı
K-Vardiyalı Çalışma
Ö-Vardiyalı Çalışma

K-İk
K-Tepe Yöneticisi
Ö-Tepe Yöneticisi

İşgücü Çalışma Şekilleri
Ö-Staj

Ö-Yenilik ve Tecrübe Transferi
Personel İhtiyacını Belirlemede Karar Vericiler

K-Üst Yönetici
Ö-Üst Yönetici
Ö-İk

K-Yüksek Adaptasyon
Ö-Örgütsel Bağlılık Artışı
K-Örgütsel Bağlılık Artışı

Dış Kaynaklardan İstihdamın Yararları
K-Yenilik ve Tecrübe Transferi

Ö-İşkur
Ö-Genel İlan

İç Kaynaklardan İstihdamın Yararları
K-Verimlilik Artışı
Ö-Yüksek Adaptasyon

Ö-Mülakat
Ö-Referanslara Danışma
Ö-Meslek Örgütleri
Ö-Profesyonel İş Sitelerinin Kullanımı
Ö-Cv Havuzunu Kullanma

K-İşkur
K-Genel İlan
Ö-Eğitim Kurumlarından Doğrudan İşe Alım
Ö-Kurumsal Web Siteleri
Ö-Çoklu Testler (Kişilik, Yetkinlik, Psikometrik)

K-Mülakat
K-Referanslara Danışma
K-Meslek Örgütleri
K-Profesyonel İş Sitelerinin Kullanımı
K-Cv Havuzunu Kullanma

K-Taşeron Kullanımı
K-Merkezi + Kurumsal Sınav
K-Eğitim Kurumlarından Doğrudan İşe Alım
K-Kurumsal Web Siteleri
K-Çoklu Testler (Kişilik, Yetkinlik, Psikometrik)

Ö-Kullanılıyor
İç Kaynaklardan Terfi ve Yer Değiştirme

K
Ö

Dış Kaynaklardan İşe Alım

K
Sosyal Platformların Kullanımı

Ö-Kullanılmıyor
K-Kullanılmıyor
K-Kullanılıyor

K-Norm Kadro
Ö-Norm Kadro

Kullanılan Yöntemler
Üst Yöneticiye Danışma

Ö

Ö-Nitelikli Personel İhtiyacı
K-İkame Personel
Ö-İkame Personel
K-Örgütsel Büyüme
Ö-Örgütsel Büyüme

Kod Sistemi
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ

Personel İhtiyacının Nedenleri
K-Nitelikli Personel İhtiyacı
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3. Bulgular 
Bu araştırmada, görüşmelerden elde edilen veriler üç ana kategoriye ayrılarak 

incelenmiştir. Bu kategoriler: “örgütsel personel ihtiyacının giderilmesi,” “İK plan ve 
faaliyetleri” ile “iş tanımı ve analizi prensipleridir.” Bu kategoriler için toplamda 97 
koda ulaşılarak 314 ifadenin kodlaması yapılmıştır (Tablo 4). Aşağıda bu kategorilere 
ait bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 4. Belge - Kod Dağılımı 
Belge Sistemi 

Belgeler (Toplam)  314 
  KAMU 94 
  ÖZEL 220 
Etkin kod (Toplam)  97 

3.1. Örgütsel Personel İhtiyacının Giderilmesi 
Bu kategoride, personel ihtiyacının nedenleri,  bu ihtiyacın giderilmesine yönelik 

kullanılan yöntemler, personel ihtiyacının belirlenmesinde karar vericiler ile işgücünün 
çalışma şekilleri alt problemler olarak belirlenmiş ve alt kategoriler şeklinde analiz 
edilmişlerdir. Şekil 1’de bu kategoriye ait alt kategoriler ile bu alt kategorileri oluşturan 
kodlar ilişkisel haritalama (modelleme) yoluyla şema halinde gösterilmiştir. 

Şekil 1’de gösterildiği üzere modelin merkezinde “örgütsel personel ihtiyacının 
giderilmesi” kategorisi yer almaktadır. Bu kategori kendisini oluşturan alt kategoriler 
tarafından desteklenmektedir. Bu alt kategoriler merkezden çevreye doğru yayılmış ve 
nispeten daha kalın oklarla gösterilmişlerdir. Kullanılan yöntemler alt kategorisi ise 
kendi içerisinde daha alt birimlere ayrılmış ve incelenmiştir. Şeklin en uç kısımlarında 
ise analiz biriminin en alt bileşeni olan kodlar yer almaktadır. Her kod farklı bir renk ile 
sembolize edilirken, kodlara ait frekans bilgisine parantez içerisinde yer verilmiştir.  

 
Şekil 1. Personel İhtiyacının Giderilmesi Modeli 
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Tablo 5’te gösterilen frekans ve yüzdesel dağılımlar incelendiğinde, örgütsel 
personel ihtiyacının giderilmesi kategorisinin 4 alt kategoriden oluştuğu görülmektedir. 
Bu kategori için toplamda 74 koda ulaşılarak 251 ifadenin kodlaması yapılmıştır. 

Tablo 5. Örgütsel Personel İhtiyacının Giderilmesine Ait Frekans ve Yüzdesel 
Dağılımlar 

3.1.1. Kullanılan Yöntemler 
Bu kategori “üst yöneticiye danışma”, “sosyal platformların kullanımı”, “iç 

kaynaklardan terfi ve yer değiştirme”, “dış kaynaklardan işe alım”, “iç kaynaklardan 
istihdamın yararları” “dış kaynaklardan istihdamın yararları” olmak üzere 6 alt 
kategoriye ayrılarak incelenmiştir. Bu alt kategoriler için 44 koda ulaşılarak 160 
ifadenin kodlaması yapılmıştır. Bu alt kategorilere ait frekans ve yüzdesel oran bulguları 
sırasıyla verilerek yorumlanmıştır. 

3.1.1.1. Üst Yöneticiye Danışma 
Örgütsel personel ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak, örgütün program ya da 

bölüm üst yöneticisine danışma ve fikrini alma yolunun seçilmesi kamu sektöründe (K) 
kullanılmazken özel sektörde (Ö) kullanılan bir yöntem olduğu görülmüştür. Tablo 6’da 
gösterildiği üzere özel sektörü simgeleyen “Ö” koduna (f=2) frekans ile vurgu 
yapılmıştır. Bu bulgu, özel sektörde personel ihtiyacının tayininde üst yöneticilerin daha 
belirleyici olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. 

Tablo 6. Üst Yöneticiye Danışmaya İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö 2 100,00 
K 0 0,00 
Üst Yöneticiye Danışma 0 0,00 
Kullanılan Yöntemler 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 2 100,00 

3.1.1.2. Sosyal Platformların Kullanımı 
Örgütsel personel ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak kullanılan bir diğer 

yöntem olan sosyal platformlarının kullanımına bakıldığında, Tablo 7’de görüldüğü 
üzere özel sektörü tanılayan kod olan “Ö-Kullanılıyor”  koduna en yüksek oran (%35) 
ile vurgu yapılmıştır. İkinci sırada ise kamu sektörünü simgeleyen “K-Kullanılıyor” 
koduna %28.57 oran ile vurgu yapılmıştır. Tabloda dikkati çeken bir diğer bulgu ise, 
özel sektörde sosyal platformların kullanılmadığına yapılan vurgudur. Bu veri “Ö-
Kullanılmıyor” kodu ile kodlanmıştır.  Özel sektör katılımcılarının sosyal platformların 

ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ 

GİDERİLMESİ 

Kodlu 

Bölümler 

Yüzde 

Kullanılan Yöntemler 160 63,75 
Personel İhtiyacını Belirlemede Karar Vericiler 43 17,13 
İşgücü Çalışma Şekilleri 28 11,16 
Personel İhtiyacının Nedenleri 20 7,97 
TOPLAM 251 100,00 
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kullanımına ilişkin olarak %28.57 oranında ifade ile olumsuz görüş bildirdikleri 
görülmüştür. 

Bu verilerden hareketle, özel ve kamu sektöründe sosyal platformların örgütsel 
amaçlar doğrultusunda kısmen kullanılan bir yöntem olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Tablo 7. Sosyal Platformların Kullanımına İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö-Kullanılıyor 5 35,71 
K-Kullanılıyor 4 28,57 
Ö-Kullanılmıyor 4 28,57 
K-Kullanılmıyor 1 7,14 
Sosyal Platformların Kullanımı 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 14 100,00 

3.1.1.3. İç Kaynaklardan Terfi ve Yer Değiştirme 
“İç kaynaklardan terfi ve yer değiştirme” örgütün ihtiyaç duyduğu pozisyonlar 

için mevcut çalışanları arasında yatay veya dikey hareketliliğini tanımlayacak şekilde 
kodlanmıştır. Tablo 8’de “Ö” kodu ile özel sektör temsil edilirken, kamu sektörü için 
“K” kodu seçilmiştir. İç kaynaklardan terfi ve yer değiştirme açısından her iki sektör 
(özel-kamu) arasında karşılaştırma yapıldığında, özel sektörde iç kaynaklardan terfi ve 
yer değiştirmenin daha sıklıkla (f=19) yapıldığı görülmüştür. Diğer bir ifade ile özel 
sektör katılımcıları %67.86 oranında personel teminini iç kaynaklardan sağladığına 
vurgu yapmışlardır. Bu oran kamu sektörü için %32.14 oranındadır. Bu veriler örgütsel 
personel ihtiyacının giderilmesinde iç kaynakların etkin bir yöntem olarak kullanıldığını 
gösterirken, özel sektörde bu yöntemin daha sıklıkla kullanıldığı Tablo 8’den 
anlaşılmıştır.  

Tablo 8. İç Kaynaklardan Terfi ve Yer Değiştirmeye İlişkin Frekans ve Yüzdesel 
Dağılımlar 

Kod Frekans Yüzde 
Ö 19 67,86 
K 9 32,14 
Kullanılan Yöntemler 0 0,00 
İç Kaynaklardan Terfi ve Yer Değiştirme 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 28 100,00 

3.1.1.4. Dış Kaynaklardan İşe Alım 
“Dış kaynaklardan işe alım” örgütün personel ihtiyacını örgüt dışından 

karşılamasını ifade edecek şekilde tanımlanmıştır. Örgütlerin dışarıdan işe alım için 
çeşitli araçları tercih ettiği ve bu araçların kullanılmasında ise farklılıkların olduğu 
Tablo 9’da gösterilmiştir. 

Tablo 9’da özel sektör ve kamu sektörü açısından hangi araçların ne sıklıkla 
kullanıldığını göstermek açısından belirlenen kodların başına özel sektör için “Ö” kamu 
sektörü için “K” harfleri kullanılmıştır. Böylelikle iki sektör arasında dış kaynaklardan 
işe alıma dair kullanılan araçların tercih edilme sıklığına ilişkin ayırım yapılabilmiş ve 
karşılaştırma mümkün olabilmiştir. 
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Tablo 9’dan hareketle, dış kaynaklardan işe alım amacıyla mülakat tekniği özel 
sektörde en sık kullanılan araç konumunda olmuş ve (f=14) frekans ile ilk sırada yer 
almıştır. Kamu sektöründe ise aynı aracın (f=3) frekansına sahip olduğu ve katılımcı 
ifadelerinin (%3)’ü tarafından bu aracın kullanıldığına vurgu yapılmıştır. Kamu sektörü 
açısından bakıldığında, merkezi sınav ile kurumsal sınavların (kurumlar tarafından 
yapılan sınavlar), örgüt dışından personel temini amacıyla en çok tercih edilen araç 
olduğu anlaşılmıştır. Bu aracı ifade etmek için ulaşılan kod olan “K-Merkezi sınav + 
Kurumsal Sınav” koduna (f=12) frekans ile vurgu yapılmıştır. Öte yandan diğer 
araçlardan olan iş bulma kurumu ile profesyonel iş bulma siteleri gibi aracı kurumların, 
özel sektörde faaliyet gösteren örgütler tarafından personel ihtiyacının temininde ikinci 
sıralarda tercih edilen araçlar olduğu ve bu araçlara (f=11) frekans ile vurgu yapıldığı 
görülmüştür. Aynı araçların kamu örgütleri tarafından tercih edilme durumlarına ise 
(f=2) frekansları ile vurgu yapılmıştır. Bu açıdan her iki araç (İş-kur ile profesyonel iş 
siteleri) kamu sektörü için en alt düzeyde tercih edilen araçlar arasında yer almıştır. 
Özgeçmişlerin (CV) örgütsel personel ihtiyacının temini amacıyla gerektiğinde 
kullanılmak üzere, örgütün bilgi bankalarına aktarılmasını ve orada saklanılmasını ifade 
etmek için oluşturulan kod olan “Cv Havuzunu Kullanma” koduna özel sektör 
katılımcıları tarafından (f=9) frekans ile vurgu yapılırken, görüşme gerçekleştirilen 
kamu örgütlerinde bu yöntemin hiç kullanılmadığı (f=0) görülmüştür. Personel 
ihtiyacının teminine ilişkin dış kaynaklardan işe alıma dair kullanılan diğer araçlar ile 
bunlara ait frekans ve oransal veriler Tablo 9’da gösterildiği gibidir. 

Tablo 9. Dış Kaynaklardan İşe Alıma İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö-Mülakat 14 14,00 
K-Merkezi + Kurumsal Sınav 12 12,00 
Ö-İş-kur 11 11,00 
Ö-Profesyonel İş Sitelerinin Kullanımı 11 11,00 
Ö-Cv Havuzunu Kullanma 9 9,00 
Ö-Referanslara Danışma 7 7,00 
Ö-Genel İlan 6 6,00 
Ö-Çoklu Testler (Kişilik, Yetkinlik, Psikometrik) 5 5,00 
K-Kurumsal Web Siteleri 4 4,00 
Ö-Kurumsal Web Siteleri 4 4,00 
K-Referanslara Danışma 3 3,00 
K-Mülakat 3 3,00 
K-Çoklu Testler (Kişilik, Yetkinlik, Psikometrik) 2 2,00 
K-Profesyonel İş Sitelerinin Kullanımı 2 2,00 
K-İş-kur 2 2,00 
Ö-Meslek Örgütleri 1 1,00 
K-Taşeron Kullanımı 1 1,00 
K-Eğitim Kurumlarından Doğrudan İşe Alım 1 1,00 
K-Genel İlan 1 1,00 
Ö-Eğitim Kurumlarından Doğrudan İşe Alım 1 1,00 
K-Meslek Örgütleri 0 0,00 
Kullanılan Yöntemler 0 0,00 
K-Cv Havuzunu Kullanma 0 0,00 
Dış Kaynaklardan İşe Alım 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 100 100,00 
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3.1.1.5. İç Kaynaklardan İstihdamın Yararları 
Örgütsel personel ihtiyacının iç kaynaklardan sağlanması beraberinde çeşitli 

örgütsel faydaları getirmektedir. Görüşme verilerinden yola çıkılarak belirlenen 
yararlar, özel ve kamu sektörü için karşılaştırmaya imkân tanıyacak şekilde 
kodlanmıştır. Sonuç olarak tüm kodlamalarda olduğu gibi burada da özel kesim (Ö), 
kamu kesimi ise (K) ile sembolize edilmiştir.  

Tablo 10’da, iç kaynaklardan istihdamın yararlarına ilişkin gösterilen frekans ve 
yüzdesel dağılımlar incelendiğinde, en çok vurgulanan yararın örgüt açısından yüksek 
adaptasyon sağlanması olduğu görülürken ikinci sırada ise, örgütsel bağlılık artışının 
geldiği görülmüştür. Belirtilen bu yararlara her iki sektör (özel-kamu) katılımcıları aynı 
oranda ifade ile vurgu yapmışlardır. 

Tablo 10. İç Kaynaklardan İstihdamın Yararlarına İlişkin Frekans ve Yüzdesel 
Dağılımlar 

Kod Frekans Yüzde 
Ö-Yüksek Adaptasyon 3 25,00 
K-Yüksek Adaptasyon 3 25,00 
K-Örgütsel Bağlılık Artışı 2 16,67 
K-Verimlilik Artışı 2 16,67 
Ö-Örgütsel Bağlılık Artışı 2 16,67 
Kullanılan Yöntemler 0 0,00 
İç Kaynaklardan İstihdamın Yararları 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 12 100,00 

3.1.1.6. Dış Kaynaklardan İstihdamın Yararları 
Örgütün personel ihtiyacını dış kaynaklardan sağlamasının faydalarına ilişkin 

verilere bakıldığında (Tablo 11), belirlenen kod olan “yenilik ve tecrübe transferi” 
koduna özel sektör katılımcılarının %75 oran ile vurgu yaptıkları görülmüştür. Aynı 
koda kamu sektörü katılımcıları tarafından nispeten düşük bir oran (%25) ile vurgu 
yapılmıştır. 

Tablo 11. Dış Kaynaklardan İstihdamın Yararlarına İlişkin Frekans ve Yüzdesel 
Dağılımlar 

Kod Frekans Yüzde 
Ö-Yenilik ve Tecrübe Transferi 3 75,00 
K-Yenilik ve Tecrübe Transferi 1 25,00 
Kullanılan Yöntemler 0 0,00 
Dış Kaynaklardan İstihdamın Yararları 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 4 100,00 

3.1.2. Personel İhtiyacının Nedenleri 
Yapılan görüşmelerde ulaşılan bulgulardan birisi de, örgütün personel ihtiyacının 

nedenlerinin neler olduğu konusu olmuştur. Bu bağlamda Tablo 12’de gösterilen 
frekans ve yüzdesel dağılımlar incelendiğinde, “Ö-Nitelikli Personel İhtiyacı” koduna 
%30 oran ile vurgu yapıldığı görülmektedir. Aynı koda kamu sektöründeki katılımcılar 
%15 oranda ve özel sektör katılımcılarının yarısına denk olacak şekilde vurgu 
yapmışlardır. Bu bulgudan hareketle, özel sektörde nitelikli personel alımına daha fazla 
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önem verildiği düşünülebilir. “Ö-Norm Kadro” koduna (%15) oranı ile vurgu 
yapılırken, “K-Norm Kadro” koduna (%10) oran ile vurgu yapılmıştır. Örgütsel büyüme 
koduna kamu sektörünün katılımcıları tarafından özel sektöre oranla daha düşük (%5) 
oran ile vurgu yapılmıştır. Bu bulgu kamu örgütlerine kıyasla özel sektörde örgütsel 
büyümeyenin personel ihtiyacında daha fazla belirleyici olduğu şeklinde 
yorumlanmıştır. Dolayısı ile örgütsel büyümenin özel sektörlerde daha fazla olabileceği 
de düşünülmektedir. Bu alt kategori için 9 koda ulaşılarak 20 ifadenin kodlaması 
yapılmıştır. 

Tablo 12. Personel İhtiyacının Nedenlerine İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö-Nitelikli Personel İhtiyacı 6 30,00 
K-Nitelikli Personel İhtiyacı 3 15,00 
Ö-Norm Kadro 3 15,00 
Ö-Örgütsel Büyüme 2 10,00 
K-Norm Kadro 2 10,00 
Ö-İkame Personel 2 10,00 
K-Örgütsel Büyüme 1 5,00 
K-İkame Personel 1 5,00 
Personel İhtiyacının Nedenleri 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 20 100,00 

3.1.3. Personel İhtiyacını Belirlemede Karar Vericiler 
Örgütler ihtiyaç duydukları personeli iç ve dış kaynakları kullanmak suretiyle 

karşılamaktadırlar ancak bu noktada karar verici pozisyonunda olanların kimler olduğu 
farklılık gösterebilmektedir.  Kamu ve özel sektör açısından uygulamadaki yansımalara 
bakıldığında konu ile ilgili olarak Tablo 13’te gösterilen verilere ulaşılmıştır. Tablodaki 
verilere göre, özel sektör açısından insan kaynakları (Ö-İk) departmanının %37.21 oran 
ile ilk sırada geldiği, ikinci ve üçüncü sıralarda ise üst yöneticiler ile tepe yöneticilerinin 
belirleyici olduğu görülmektedir. Bu kodlara ait frekans ve yüzdesel veriler Tablo 13’te 
gösterildiği gibidir. Kamu ve özel sektör örgütleri açısından, insan kaynakları 
departmanının örgütsel personel ihtiyacını belirlemede ilk sırada gelen bölüm olduğu ve 
sektörel bazda bir farklılık arz etmediği ancak bu departmana, özellikle özel sektörde, 
üst yöneticilerin destek verdiği görülmüştür. Bu alt kategori için toplamda 7 koda 
ulaşılarak 43 ifadenin kodlaması yapılmıştır. 
Tablo 13. Personel İhtiyacını Belirlemede Karar Vericilere İlişkin Frekans ve Yüzdesel 

Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö-İk 16 37,21 
Ö-Üst Yönetici 13 30,23 
Ö-Tepe Yöneticisi 6 13,95 
K-Tepe Yöneticisi 3 6,98 
K-İk 3 6,98 
K-Üst Yönetici 2 4,65 
Personel İhtiyacını Belirlemede Karar Vericiler 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 43 100,00 



 
 

T. Büyükbeşe – A. Karaman – T. Dikbaş 10/4 (2018) 148-169 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

159 

3.1.4. İşgücü Çalışma Şekilleri 
Kamu ve özel sektördeki işgücü çalışma şeklerine bakıldığında Tablo 14’te 

gösterildiği üzere, tam zamanlı çalışmanın yanında vardiyalı, yarı zamanlı, home ofis 
(örgüt çalışanının iş yerine gelmeden kendi evini örgütsel amaçlar doğrultusunda 
kullanarak hizmet vermesi), ek mesai ve staj gibi yöntemlerin de uygulandığı 
görülmektedir.  

Tablo 14. İşgücü Çalışma Şekillerine İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö-Vardiyalı Çalışma 7 25,00 
Ö-Tam Zamanlı 5 17,86 
Ö-Yarı Zamanlı 4 14,29 
K-Ek Mesai 3 10,71 
Ö-Ek Mesai 2 7,14 
K-Vardiyalı Çalışma 2 7,14 
Ö-Home Ofis 2 7,14 
K-Staj 1 3,57 
K-Yarı Zamanlı 1 3,57 
Ö-Staj 1 3,57 
K-Home Ofis 0 0,00 
İşgücü Çalışma Şekilleri 0 0,00 
ÖRGÜTSEL PERSONEL İHTİYACININ GİDERİLMESİ 0 0,00 
TOPLAM 28 100,00 

Tablo 14’te özel sektör açısından vardiyalı çalışmaya daha yüksek oran (%25) ile 
vurgu yapılarak ilk sırada yer verilmiştir. İkinci ve üçüncü sırada ise, tam zamanlı ile 
yarı zamanlı çalışma şekillerinin geldiği görülmektedir. Bu bulguya ulaşılmasında, 
görüşme yapılan özel sektör katılımcılarının 24 saat üretim yapan ve/veya hizmet veren 
kuruluşlar olduğu ve bu nedenle vardiya sisteminin (Ö-Vardiyalı Çalışma) ilk sırada 
gelen çalışma şekli olması bulgusu ile karşılaşıldığı düşünülmektedir. Kamu sektörü 
açısından bakıldığında, vardiyalı ve yarı zamanlı çalışmalara çok düşük oranlarla 
(%7.14, %3.57) vurgu yapıldığı görülmektedir. Tablo 14’te ulaşılan bir diğer bulgu ise, 
home ofis çalışma şeklinin özel sektörde yer bulan bir uygulama olduğudur. Bu kategori 
için toplamda 13 koda ulaşılarak 28 ifadenin kodlaması yapılmıştır. 

3.2. İnsan Kaynakları Plan ve Faaliyetleri 
Bu kategoride insan kaynaklarının örgütsel faaliyetlerini planlamadaki 

perspektifleri zaman bağlamında değerlendirilmiştir. Bu amaçla “kısa, orta ve uzun 
vadeli planlar” olmak üzere gruplandırma yapılarak görüşme verilerinin kodlaması 
yapılmıştır.  

Bu kategoriye ait kodlar arası ilişkileri ve frekansları göstermek amacıyla “İK 
Plan ve Faaliyetleri”ne ilişkin görsel model ağaca benzetilerek Şekil 2’de sunulmuştur. 
Şekil 2’de “İK Plan ve Faaliyetleri”  ağacın kök kısmını oluştururken, ağacın dalları 
şeklinde yukarıya çıkan kısımlar ise kodlara işaret etmektedir. Bu dalların uç 
kısımlarında her kod için ayrı bir renk belirlenmiş ve frekans verileri ise parantez 
içerisinde verilmiştir. Frekans verisinin yüksekliği kodlara işaret eden dalların kalın 
olması şeklinde ifade edilmiştir. Örneğin; “Ö-İşgücü İyileştirme Faaliyetleri” kodu 
kendisinden daha yüksek frekansa sahip olan “K-Uzun Vadeli Planlar” koduna göre 
daha ince çizgi ile gösterilmiştir. Bu sayede modelin gerekli ve tatmin edici bilgileri 
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içermesi gözetilerek görsel zenginlik ve doygunluk sağlanmıştır. Sol tarafta yer alan 
“Uzun Vadeli Planların Yararları” isimli kodun kendi içerisinde de alt kodlara ayrılmış 
olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 2. İK Plan ve Faaliyetleri Modeli 
Tablo 15’te gösterilen frekans ve yüzdesel dağılımlar incelendiğinde, insan 

kaynaklarının (İK) uzun vadeli planlamalara önem verdiği ve katılımcıların bunlara en 
yüksek oran (%42.42) ile vurgu yaptıkları görülmüştür. Tabloya göre, özel ve kamu 
sektörü açısından uzun vadeli planların insan kaynakları planlamasında öncelik taşıdığı 
düşünülmektedir. Dikkati çeken bir diğer veri de, işgücünün (personel/çalışan) eğitimi 
vb. konuları tanımlamak için yapılan faaliyetleri belirten kod olan “İşgücü İyileştirme 
Faaliyetleri” isimli koda %12.12 oranında ifade ile vurgu yapılmış olmasıdır. Ancak bu 
verinin özel sektör lehine sonuçlanmış olması bu faaliyetlerin özel sektörde önem bulan 
aktiviteler olduğunu düşündürmektedir. Kamu sektörü için benzer verinin olmaması 
karşılaştırma yapmayı sınırlandıran bir etken olarak değerlendirilmiştir. Bunları dışında 
kısa ve orta vadeli planların insan kaynakları uygulamalarında yer bulan uygulamalar 
olduğu da Tablo 15’te görülmektedir. Bu kodlara ait frekans ve yüzdesel veriler tabloda 
gösterildiği gibidir. Kısa ve orta vadeli planlara ait frekans verileri özel ve kamu sektörü 
açısından yakın sayılara işaret ettiğinden, her iki kesimde görev yapan “İK” 
departmanları arasında bu açıdan belirgin farklılıklar bulunamamıştır. Bu kategori için 
toplamda 8 koda ulaşılarak 33 ifadenin kodlaması yapılmıştır. 
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Tablo 15. İK Plan ve Faaliyetlerine İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö-Uzun Vadeli Planlar 14 42,42 
K-Uzun Vadeli Planlar 7 21,21 
Ö-İşgücü İyileştirme Faaliyetleri 4 12,12 
Ö-Kısa Vadeli Planlar 3 9,09 
K-Kısa Vadeli Planlar 2 6,06 
K-Orta Vadeli Planlar 2 6,06 
Ö-Orta Vadeli Planlar 1 3,03 
İK PLAN VE FAALİYETLERİ 0 0,00 
TOPLAM 33 100,00 

3.2.1. Uzun Vadeli Planların Yararları 
Uzun vadeli planlar özel sektörde önem bulan “İK” uygulamaları olarak 

belirdiğinden araştırma bulgularında bu planların yararlarına ayrı bir başlık atında yer 
verilmiştir. Tablo 16’ya göre, “verimlilik” ile “örgütsel bağlılık artışı” belirlenmiş olan 
ve katılımcılar tarafından vurgulanan iki yarar olarak görülmektedir. Ulaşılan bu 
bulgular, örgütsel performansın iyileştirilmesi adına insan kaynakları tarafından uzun 
vadeli planlamaların yapılması ve takip edilmesi, verimlilik ve örgütsel bağlılık artışı 
gibi, örgütsel bir takım kazanımlara yol açabileceği şeklinde yorumlanmıştır. 

Tablo 16. Uzun Vadeli Planların Yararlarına İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö-Verimlilik Artışı 3 60,00 
Ö-Örgütsel Bağlılık Artışı 2 40,00 
Uzun Vadeli Planların Yararları 0 0,00 
İK PLAN VE FAALİYETLERİ 0 0,00 
TOPLAM 5 100,00 

3.3. İş Tanımı ve Analizi Prensipleri 
Bu kategoride insan kaynaklarının iş tanımı ve analizleri prensipleri 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla görüşmelerden elde edilen veriler kamu ve özel sektör 
açısından ayrı ayrı kodlanmıştır. Bu kategoriye ait kodlar arası ilişkileri ve frekansları 
göstermek amacıyla “İş Tanımı ve Analizi Prensipleri”ne ilişkin görsel model ağaca 
benzetilerek Şekil 3’te sunulmuştur. Şekil 3’te “İş Tanımı ve Analizi Prensipleri” ağacın 
kök kısmını oluştururken, ağacın dalları şeklinde yukarıya çıkan kısımlar ise kodlara 
işaret etmektedir. Bu dalların uç kısımlarında her kod için ayrı bir renk belirlenmiş ve 
frekans verileri ise parantez içerisinde verilmiştir. Frekans verisinin yüksekliği kodlara 
işaret eden dalların kalın olması şeklinde simgeleştirilmiştir. Örneğin; “K-Revizyonlar” 
kodu kendisinden daha yüksek frekansa sahip olan “Ö-Standartlaştırma” koduna göre 
daha ince çizgi ile gösterilmiştir. Bu sayede modelin gerekli ve tatmin edici bilgileri 
içermesi gözetilerek görsel zenginlik ve doygunluk sağlanmıştır. Sol tarafta yer alan “Ö-
Revizyonlar” isimli kodun kendi içerisinde de alt kodlara ayrılmış olduğu 
görülmektedir. 
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Şekil 3. İş Tanımı ve Analizi Prensipleri Modeli 

Tablo 17’de iş tanımı ve analizi prensiplerine ilişkin frekans ve yüzdesel veriler 
incelendiğinde, özel sektörde (Ö) yeni politika ve kadro gereği revizyonlar yapıldığı ve 
katılımcıların bu koda %20 oran ile vurgu yaptıkları görülmüştür. Yapılan iş tanımı ve 
analizlerin standartlaştırmayı sağlamak amaçlı olarak yapıldığını belirtmek için 
oluşturulan kod olan “Ö-Standartlaştırma” koduna da %20 oran ile vurgu yapılmıştır. 
Standartlaştırmayı sağlamaya dönük yapılan faaliyetlere kamu sektörü açısından 
bakıldığında ise, belirlenen “K-Standartlaştırma” koduna %8 oranında ifade ile vurgu 
yapıldığı görülmektedir. Açıklanan bu bulgulardan kamu sektörüne kıyasla özel 
sektörde standartlaştırmaya ilişkin faaliyetlerin yoğunlukla yapıldığı düşünülmektedir.  

Genel anlamda değerlendirildiğinde, iş tanımı ve analizlerin “yeni politika ve 
kadrolara açıklık getirmek”, “standartlaştırmayı” sağlamak, “şeffaflık” ve üste olan 
“itaati” tesis etmek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Burada belirtilen ilk iki madde 
(yeni politika ve kadrolara açıklık getirmek, standartlaştırma) özel sektörde daha fazla 
gözetilirken, son iki maddenin ise (şeffaflık, itaat) kamu sektöründe daha ön planda 
olduğu görülmüştür.  

Tablo 17. İş Tanımı ve Analizi Prensiplerine İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 
Kod Frekans Yüzde 
Ö-Yeni Politika ve Kadro Gereği 5 20,00 
Ö-Standartlaştırma 5 20,00 
K-Revizyonlar 3 12,00 
Ö-Yıllık 3 12,00 
Ö-Altı Aylık 2 8,00 
K-Standartlaştırma 2 8,00 
Ö-Üç Aylık 2 8,00 
K-Şeffaflık 1 4,00 
Ö-Haftalık 1 4,00 
K-İtaat 1 4,00 
İŞ TANIMI VE ANALİZİ PRENSİPLERİ 0 0,00 
TOPLAM 25 100,00 
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3.3.1. Revizyonlar (Özel Sektör) 
Revizyonlar iş tanımı ve analizleri kapsamında yapılan bir İK (insan kaynakları) 

faaliyeti olarak kendini göstermiş ve bu bağlamda değerlendirilerek Tablo 18’de alt 
analizlerine yer verilmiştir. Tablodan görüldüğü üzere, özel sektörde yapılan 
revizyonlar belli zaman periyotları (yıllık, altı aylık, 3 aylık ve haftalık) gözetilerek 
sistemli bir şekilde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, yeni politikalar belirlendiğinde ya 
da kadro ihtiyacı olduğu durumlarda da insan kaynakları tarafından iş tanımı ve 
analizleri doğrultusunda gerekli adımlar atılmaktadır. 
Tablo 18. Özel Sektörde Yapılan Revizyonlara İlişkin Frekans ve Yüzdesel Dağılımlar 

Kod Frekans Yüzde 
Ö-Yeni Politika ve Kadro Gereği 5 38,46 
Ö-Yıllık 3 23,08 
Ö-Altı Aylık 2 15,38 
Ö-Üç Aylık 2 15,38 
Ö-Haftalık 1 7,69 
Ö-Revizyonlar 0 0,00 
İŞ TANIMI VE ANALİZİ PRENSİPLERİ 0 0,00 
TOPLAM 13 100,00 

4. Sonuç ve Tartışma 
İnsan kaynağı gerek kamu gerekse özel sektör için en önemli değerdir. İnsan 

kaynaklarının iyi yönetilmesi hem örgütler hem de çalışanlar için olumlu katkılara yol 
açar. Bu katkılar motivasyon artışı, iş tatmini, iş gören bağlılığı, işletme performansının 
ve verimliliğin artması, rekabet avantajı,  gibi sıralanabilir. Bu nedenle insan kaynakları 
uygulamaları konusunda kamu ve özel sektörde bilgi sahibi olmanın daha iyi insan 
kaynakları yönetimi için veri sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmada, örgütsel personel ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak kullanılan 
yöntemlerden biri olan ve günümüzde önemi giderek artmakta olan araçlardan biri olma 
özelliğini barındıran sosyal platformların kullanımı, hem özel hem de kamu sektörleri 
tarafından tercih edilen araçlardan biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte 
üst yöneticilerin fikirleri alınarak personel istihdamına gidilmesi şeklindeki pratiklerin 
ise, sadece özel sektörde yer bulan uygulamalar olarak kendini göstermiştir. 

Araştırmada ulaşılan bir diğer önemli sonuç ise, personel ihtiyacının örgüt içinden 
temin edilmesi yönteminin özel sektör örgütleri tarafından daha yüksek bir oranda (% 
67) tercih edilmesi olmuştur. Buna karşın aynı yöntemin kamu örgütleri tarafından çok 
daha düşük bir oranda (% 32) tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısı ile özel 
sektörde personel temininin iç kaynaklardan sağlanmasına daha fazla ağırlık verildiği 
düşünülmektedir. Ekmekçi (2018) tarafından yapılan araştırma bulgularına göre de yeni 
personel seçiminde iç kaynaklara daha fazla ağırlık verildiği ve ikinci sırada dışarıdan 
yapılan başvuruların değerlendirildiği ifade edilmiştir. 

Dış kaynaklardan işe alıma dair kullanılan yöntemlere bakıldığında, mülakat 
yönteminin özel sektörde en sık kullanılan uygulama olduğu görülürken; iş-kur, 
profesyonel iş sitelerinin kullanımı, önceden oluşturulan özgeçmiş havuzunun 
kullanılması, genel ilan ve kurumsal web sitelerinin kullanılması gibi araçların da 
sırasıyla en sık kullanılan yöntemler olduğu belirlenmiştir. Chan ve Kuok (2011) 
tarafından yapılan araştırmada adaylara ait özgeçmişlerin incelemesi ve mülakat 
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yapılması en sık kullanılan personel seçme yöntemleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Pelit, Soybalı ve diğ. (2017) tarafından yapılan araştırma da görüşme yönteminin en çok 
kullanılan personel seçme yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu araştırmaların 
sonuçları ile araştırmamızda ulaşılan sonuçlar arasında benzerlikler görülmüştür. 

Öte yandan, merkezi ve kurumsal sınavların ise kamu örgütlerinde en sıklıkla 
başvurulan dış kaynaklardan işe alım yöntemleri olduğu sonucuna ulaşılırken, iş-kur, 
profesyonel iş sitelerinin kullanımı, genel ilan gibi araçların ise özel sektöre kıyasla 
kamu örgütleri tarafından daha düşük sıklıkla başvurulan yöntemler olduğu 
görülmüştür. 

Erarslan ve diğ. (2013), iç kaynaklardan yararlanma ile örgütsel bağlılık arasında 
olumlu yönde bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu araştırmada da, iç 
kaynaklardan personel istihdamının gerçekleştirilmesi neticesinde ulaşılan örgütsel 
kazanımların; yüksek adaptasyon, örgütsel bağlılık artışı ile örgütsel verimlilik artışı 
olduğu belirlenirken, dış kaynaklardan personel istihdamının gerçekleştirilmesi 
neticesinde ulaşılan örgütsel kazanımın ise; yenilik ve tecrübe transferi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan araştırmada incelenen durumlardan bir diğeri de örgütsel personel 
ihtiyacını doğuran nedenlerin neler olduğu hususu olmuştur. Bu bağlamda, her iki 
sektör açısından (kamu ve özel) özellikle vurgulanan nedenlerin, örgütsel büyüme ve 
nitelikli personele duyulan ihtiyaç olduğu belirlenirken, daha az sıklıkla vurgulanan 
diğer nedenlerin ise; norm kadro gereği ile farklı zamanlarda olası gelişmelerden 
(özellikle izne ayrılan personelin yerine) ötürü ikame personele duyulan ihtiyaç olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Örgütsel personel ihtiyacının belirlenmesinde karar mercilerinin neler olduğuna 
yönelik ulaşılan sonuçlara bakıldığında; özel sektör açısından insan kaynaklarının en 
yüksek frekansa sahip karar mercii olduğu görülürken, üst yöneticiler ve tepe 
yöneticilerinin ise sonraki sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Öte yandan kamu 
örgütleri açısından en başta tepe yöneticisi yer alırken, insan kaynakları ve üst 
yöneticilerin ise sonraki sıralarda personel ihtiyacının belirlenmesinde karar alıcı 
durumda oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan bu araştırmada, hem kamu hem de özel sektör açısından; tam zamanlı, 
yarı zamanlı, vardiyalı, ek mesai, home (ev) ofis ve staj gibi çeşitli işgücü çalışma 
şekillerinin olduğu belirlenirken, home ofis uygulamalarının sadece özel sektör 
örgütlerinde tercih edilen bir çalışma tipi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kamu ve özel sektör örgütleri insan kaynakları planlamaları (kısa, orta ve uzun 
vadeli planlar) açısından karşılaştırıldığında; uzun vadeli planların kamu sektörüne 
kıyasla özel sektörde daha fazla önem atfedilen planlar olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
bu uzun vadeli planlamaların ise işgücü iyileştirme faaliyetleri şeklinde 
gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca uzun vadeli planların özel sektörde verimlilik ve 
örgütsel bağlılık artışı gibi yararlar sağladığı sonucuna da ulaşılmıştır. 

İş tanımı ve analizine ilişkin olarak yapılan revizyonlar açısından her iki sektör 
arasında kıyaslama yapıldığında; özel sektörde yapılan revizyonların yıllık, altı aylık, üç 
aylık ve haftalık şeklindeki periyotlarla gerçekleştirildiği ve bunun da yeni politika ve 
kadro gereği yapıldığı sonucuna ulaşılırken, kamu örgütlerinde yapılan revizyonların 
standartlaştırma, şeffaflık sağlama ve itaat tesis etmeye dönük olduğu sonucuna 
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ulaşılmıştır. Dolayısıyla, özel sektörde yapılan iş tanımı ve analizlerinde amaç örgüte 
sağlanacak insan kaynağında niteliğin arttırılması iken, kamu örgütlerinde örgüt içi 
düzen ve güvenin tesis edilmesi amaçlanmakta olduğu düşünülmektedir. Çavdar ve 
Çavdar (2010) iş gören bulma ve seçme sürecindeki başarının iş analizlerinin doğru 
yapılmasına dayandığını ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak, örgütsel personel gereksinimlerinin karşılanmasında hem kamu 
hem de özel sektörde çeşitli, farklı işe alım yöntemlerinin kullanılmakta olduğu ancak 
insan kaynağı gereksiniminin iç kaynaklardan mı yoksa dış kaynaklardan mı 
karşılanacağı konusunda örgütsel misyon ve vizyon ekseninde belirlenen amaç ve 
hedeflerin belirleyici olduğu ifade edilebilir. 

Yapılan bu araştırmada ulaşılan sonuçlar neticesinde geliştirilen öneriler 
şunlardır: Personel alımında üst yöneticilerin istihdama ilişkin fikirlerinin alınması, 
daha sağlıklı kararların verilmesine katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, bu yönde 
gayret sarf edilmesi örgütlerin insan kaynakları departmanlarına önerilmektedir. 

Kamu ve özel sektörlerin ilgili departmanlarına, örgütsel personel ihtiyacının iç 
ve/veya dış kaynaklardan giderilmesinin örgütsel kazanımlar ekseninde 
değerlendirilerek karar verilmesi ve bunun sonucunda gerekli adımların atılması 
önerilmektedir. 

İnsan kaynağı gerek kamu gerekse özel sektör için en önemli değerdir. İnsan 
kaynaklarının iyi yönetilmesi hem örgütler hem de çalışanlar için olumlu katkılara yol 
açar. Bu katkılar motivasyon artışı, iş tatmini, iş gören bağlılığı, işletme (kurum) 
performansının ve verimliliğin artması, rekabet avantajı,  gibi sıralanabilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
The organizations of business uses new and various methods like social platforms 

and professional web sites to find required workforce as a result of technological 
advances globally. A series of activities are organized by departments of human 
resources (HR) to meet organizational workforce in the frame of job descriptions and 
requirements. In this context, main task of department of human resources is to identify 
organizational workforce and relocate them relevant sections (Yüksel, 2007: 101). The 
human resource departments identifies quantitative and qualitative staff capabilities 
previously to meet needed workforce of organization and plans the need which ways 
and methods must be chosen. By this way, organization may works full capacity by 
preventing excess, incomplete staffing and acts in accordance with environmental 
changes and developments (Yüksel, 2007: 68). 

In this study, the interview method was used to gathering data. And comparative 
analysis was performed in public and private sector for developing suggestions about 
methods used by departments of human resources, reasons of workforce, labor working 
patterns, plans and activities of human resources and principles of job description and 
analysis. 

Methodology 
In this study, it was investigated the methods and practices using by human 

resources department such as planning and business analysis to meet organizational 
workforce in public and private organizations by the researchers. 

In the study, qualitative research method was used for the determined purposes 
and interviews were conducted through the interview form. Expert academics’ opinions 
were taken prior to ensure the validity and reliability of the questions in the interview 
form. After doing pilot application the corrections have been made in the interview form 
in accordance with gained knowledge and recommendations. Result of this, form has 
become applicable. All the interview data collected by the researchers transcribed and 
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documented. Here we used computer programs for analyzing the data. Using computer 
programs in the analysis of data prevented data loss and has contributed to the reliability 
of the research positively (Creswell, 2016: 243-264; Gürbüz and Şahin, 2016: 165; 
Glesne, 2014: 146). 

Purposeful sampling which is widely used in the qualitative research preferred as 
a method (Yıldırım and Şimşek, 2013: 135-142). Therefore, it was evaluated the 
obtained data within the framework of purpose of the research and determined 
separation and similarities between the data sets by comparing. 

Findings and Discussion 
In this study, the data obtained from the interviews analyzed and find out three 

main categories. These categories are; “maintaining and managing the organizational 
workforce”, “plans and activities of human resources” and “principles of job description 
and analysis”. A total of 97 codes were reached and 314 expressions were encoded. 

 One of the significant outcome of the research is that the using social platforms 
which is a method increasing currently importance to find workforce was preferred both 
public and private sector. On the other hand, it was found that employing staff by taking 
the opinions of the top managers was practice only in the private organizations. 

Another important result of the research was that focusing in organizations’ 
workforce and preferring to supply it within the organization (67 %). However, it was 
found that the same method was preferred by public organizations less (32 %). 
Therefore, it was thought that supplying workforce within the current staff of the 
organizations in the private sector was outweighed. According to the research made by 
Ekmekçi (2018) reached findings that in choosing workforce for an organization first 
comes inner resources and the externals takes second place. 

In the research it has been seen that interview method was most commonly used 
as recruitment method in external resources in private sector. The other methods like 
İŞKUR (Turkey Employment Agency), professional job sites, pre-created resume pool, 
general recruitment advertisement, official web sites were the other most commonly 
used methods respectively. Research carried out by Chan and Kuok (2011) found that 
checking out of resumes of candidates and face to face interview were the most 
commonly used method of choosing staff. According to another research done by Pelit, 
Soybalı et al.(2017) reached result that interview method was the most commonly used 
method of choosing staff. Results of these researches are in parallel with our research 
results. 

On the other hand, it was found that official and institutional exams were the most 
commonly applied recruitment methods from the external resource in public 
organizations. It was seen that ISKUR (Turkey Employment Agency), professional job 
web sites, and general recruitment advertisement were applied less in public 
organizations versus private organizations. 

One of the issues examined in the research were that what were the leading 
reasons of needing workforce for an organization. In this context, it was identified that 
the causes were organizational development and quality both in public sector and in 
private sector. 
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As we look to the results about who is the decision maker in determining the 
workforce for an organization, it is identified that human resource departments are the 
decision makers with highest frequency in private sector. Then it was pointed out that 
top executives and other managers were in the next. But it was identified that top 
executives were decision makers with highest frequency in public organizations. And it 
was found that human resource department and top managers were in the next ranks for 
a public organization. 

In the research it was identified various workforce types such as full-time, part-
time, shift, overtime, home office and internship both in public and private 
organizations. However, it was preferred home office practices only in private sector 
organizations. 

When the public and private sector organizations are compared in terms of human 
resources planning (short, medium and long term plans); long-term plans have been 
identified as more important plans in the private organizations than in the public 
organizations. From the results it was seen that the long term planning was done as 
workforce improvement activities. Furthermore, it was reached findings that long term 
planning contributed to productivity and increasing of organizational commitment in 
private sector. 

When a comparison is made between the two sectors in terms of revisions made 
regarding the job description and analysis; While it is concluded that the revisions made 
in the private sector are carried out in annual, six-month, quarterly and weekly periods 
and that this is done in accordance with the new policies and staff. On the other hand it 
was also found that revisions in public sector were done to establish standardization, 
transparency, and obedience. Therefore, it was thought that job description and analysis 
in public sector aimed to provide organizational order and trust while in private sector 
aimed to increase the quality of human resources for organization. Çavdar and Çavdar 
(2010) claimed that success in the process is finding and choosing staff based on correct 
analysis of the job. 

In conclusion, what are in used is that different recruitment methods to meet 
workforce of an organization both in public and private sector. However, it might be 
stated that the goals and objectives determined tie on organizational mission and vision 
are determinant on whether human resource requirement will be met by internal sources 
or external sources. 
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Özet 
Duygusal emek gibi iç kaynaklı davranışların çalışma hayatında yer almasıyla 

birlikte çalışanların duygu ve hisleri de ticari nitelik kazanmaya başlamıştır. 
Günümüzde hizmet sektörünün öneminin artmasıyla birlikte, çalışanların hizmet 
alanlarla yakın ilişkide bulunma zorunluluğundan kaynaklı, çalışanların duyguları 
artık birer örgütsel çıktı haline dönüşmüştür.  Duygusal emeğin yoğun olarak 
yaşandığı eğitim sektöründe de artık eğitimciler işlerinin gereği olarak duygularını 
belirli kurallar çerçevesinde gösterebilmektedir. Bu çalışmada duygusal emek 
kavramının örgütsel ve bireysel süreçlere etkileri test edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç 
çerçevesinde, duygusal emek davranışlarının bireysel düzeyde yaşam tatmini ve 
örgütsel düzeyde örgüt temelli öz-saygı üzerinde bir etki yaratıp yaratmadığı sorusuna 
cevap aranmıştır. Oluşturulan araştırma modeli ve hipotezler yardımıyla söz konusu 
ilişki ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  Geliştirilen hipotezler,  eğitim sektöründe 
çalışan 231 eğitimciden elde edilen veriler üzerinde korelasyon ve regresyon analizleri 
yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuçlar araştırmanın temel amacına uygun olarak 
duygusal emek düzeyi arttıkça öz-saygı ve yaşam tatmini seviyesinin azaldığını 
göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Örgütsel Temelli Öz-saygı, Yaşam Tatmini 
Gönderme Tarihi 19 Ağustos 2018; Revizyon Tarihi 13 Kasım 2018; Kabul Tarihi 
15 Kasım 2018 

Abstract 
The emotions and feelings of employees began to have a commercial quality 

with internal behaviors such as emotional labor entering work life. Due to the 
increasing importance of the service industry in today’s world, employees are obliged 
to be in close contact with service receivers, which transform the emotions of 
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employees into organizational outputs. In the field of education, where emotional 
labor is intensely experienced, educators began to express their emotions according to 
certain rules as part of their job. In the present study, the effects of emotional labor on 
organizational and individual processes were tested. Accordingly, it was examined 
whether emotional labor behaviors affected life satisfaction (the individual level) and 
organization-based self-esteem (the organizational level). A research model and study 
hypotheses were composed to test the aforesaid relationships. Study hypotheses were 
tested using data obtained from 231 educators who were currently employed in the 
educations sector. Data were evaluated using correlation and regression analyses. 
Results of the study indicated that self-esteem and life satisfaction decreased as 
emotional labor increased. 
Keywords: Emotional Labor, Organizational Based Self-esteem, Life Satisfaction 
Received 19 August 2018; Received in revised from 13 November 2018; Accepted 
15 November 2018 

Giriş 
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde hizmet sektörünün de 

çeşitlenmesi ile birlikte, sektörde yer alan işlerin gerekliliği olarak ortaya çıkan 
müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyeti gibi kavramlar çalışanların tutum ve 
davranışlarının yanı sıra duygularını da kullanmalarını gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Çalışanların duygularını, özel hayatlarından farklı olarak, örgütlerin beklentileri 
doğrultusunda göstermeleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Örgütlerin belirlediği 
kurallar ve usuller doğrultusunda çalışanların sergilemiş olduğu ve çoğu zaman gerçek 
duyguları ile uyuşmayan duygularını ifade etme şekilleri  “duygusal emek” olarak 
ifade edilmiş ve emeğin yoğun olarak tartışıldığı boyutlardan biri haline gelmiştir.  

 Çalışanların yaptıkları işin gerekliliği olarak gösterdikleri davranışlar gerçekten 
hissettikleri duygulardan farklı ise ortaya çıkan duygusal farklılıklar bu durumdan 
etkilenmelerine neden olabilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda bu duygusal 
farklılığın, çalışanlarda çatışma, stres düzeyinin yükselmesi, iş baskısı, tükenmişlik, 
öz-saygı ve yaşam tatmin düzeyinin azalması gibi hem bireysel hem de örgütsel 
sonuçlara neden olabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Alper Ay, 2018, s. 90; Oral ve 
Köse, 2011, s. 465). 

. Buradan hareketle bu çalışmada duygusal emek kavramının örgütsel ve bireysel 
süreçlere etkileri test edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç çerçevesinde, duygusal emek 
davranışlarının bireysel düzeyde yaşam tatmini ve örgütsel düzeyde örgüt temelli öz-
saygı üzerinde bir etki yaratıp yaratmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Oluşturulan 
araştırma modeli ve hipotezler yardımıyla söz konusu ilişki ortaya koyulmaya 
çalışılmıştır.   

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde duygusal 
emek, örgüt temelli öz-saygı ve yaşam tatmini kavramlarının içeriği incelenmiş ve 
kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise kavramların 
birbiri ile olan ilişkilerine ve bu kavramlar hakkında daha önce yapılmış benzer 
çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümü, tamamen araştırma kısmına 
ayrılmış ve bu bölümde araştırmanın amacı, katkısı, örneklemi, araştırma için 
kurgulanan araştırma modeli ortaya konulmuştur. Ayrıca bu bölümde araştırma 
hipotezleri, veri çözümleme yöntemi ve araştırmaya katılanlar ile ilgili bilgiler 
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sunulmuştur. Sonrasında ise hipotezlerin analizi için kullanılacak testler, değişkenler 
ve ölçeklerin neler olduğu ve bu ölçeklerin hangi kaynaklara dayandığı ve bölüm 
sonunda ise araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Araştırmanın dördüncü ve son 
bölümünde ise sonuçlar ve tartışma kısmına yer verilerek taraflar için öneriler 
sunulmaya çalışılmıştır. 

1. Kavramsal Çerçeve 
1. 1. Duygusal Emek Kavramı 
Günümüz çalışma hayatında hizmet sektöründeki farklılaşma ve duyguların ön 

planda olmasına bağlı olarak “Duygusal emek” kavramı önemini daha da artırmıştır. 
Duygusal emek kavramı ilk kez Hochschild (1983)  tarafından ortaya konulmuştur. 
Hochschild’a (1983: 561) göre duygusal emek,  sadece duyguları kontrol etmek ya da 
bastırmanın ötesinde,  duyguların yönetimini, net bir şekilde gözlemlenen bedensel, 
yüz ifadeleri ve ses tonu için kullanmıştır. Morris ve Feldman (1996, s. 987) ise 
duygusal emeği, “örgüt tarafından belirlenen normlar çerçevesinde istenen duyguları 
göstermek için ihtiyaç duyulan çaba,  planlama ve kontrolün toplamı” olarak ifade 
etmiştir.  

Duygusal emek birey ve örgüt açısından olumlu ve olumsuz bazı çıktılara neden 
olmaktadır. Özellikle hizmet sektörü gibi doğrudan hizmet alanlarla yüz yüze gelinen, 
müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu sektörler için önemli bir kavram olan 
duygusal emek çalışanların iletişim becerileri, kişilerarası ilişkileri ve gösterdikleri 
duygusal çabalar örgütlerin hayatta kalabilmesi için kritik öneme sahiptir (Steinberg 
ve Figart, 1999, s. 177). Bu doğrultuda duygusal emek örgütlerin amaçlarına 
ulaşabilmesi için yardımcı olurken gösterilen duygusal zayıflıklar örgütün başarısız 
olmasına neden olabilmektedir  (Fineman,  2000). Yapılan çalışmalar ile örgütler için 
faydalı gözüken duygusal emek kavramı, çalışanlarda gerçekte hissedilen duygular ile 
sergilenen duygular arasında farklılıklara neden olabilmektedir (Alper Ay, 2018, s. 90; 
Kart, 2011, s. 215). Duygusal emek kavramı örgütler için hizmet kalitesinde, müşteri 
memnuniyetinde, satışlarda olumlu sonuçlar ortaya çıkarırken, çalışanlar açısından 
yaşanan duygu karmaşasından dolayı çatışma, stres seviyesinin yükselmesi, 
tükenmişlik, işe yabancılaşma gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir (Alper 
Ay, 2018, s. 90; Oral ve Köse, 2011, s. 465). 

1.2. Örgüt Temelli Öz-Saygı Kavramı 
Bireylerin duygularına dayalı bir başka kavram olan öz-saygı kavramı kişilerin 

kendilerini olumlu ya da olumsuz değerlendirmesidir. Başka bir deyişle öz-saygı, 
kişilerin birey olarak kendilerine dair kişisel değerlendirmesi ve ne derece yetenekli 
olduklarına dair inanç düzeyini gösteren bir kavramdır (Coopersmith, 1967).  En basit 
şekliyle ise bireylerin kendileri ile ilgili düşüncelerinin toplamıdır (Akalın,  2006, s. 
45). Birey kendini değerlendirerek, kendinde eksikliler bulup eleştirebileceği gibi, 
hiçbir olumsuz değerlendirme yapmadan tamamen olumlu da değerlendirebilmektedir 
(Esen,  2012, s.  8) 

İçerikleri itibariyle bireysel öz-saygı kavramı ile örgüt temelli öz-saygı arasında 
farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre;  Pierce,  Gardner Cummings ve Dunham  
(1989, s. 625) tarafından örgüt temelli öz saygı  “örgütsel bağlamda sahip oldukları 
roller tarafından ihtiyaçlarının tatmin edilmesine yönelik inançlarının düzeyi”  olarak 
tanımlanmıştır. Tanımdan yola çıkarak, bireylerin yaptıkları iş sonucu oluşan öz-saygı 
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düzeyleri ve geçmiş tecrübeleri bireysel anlamda öz-saygı düzeylerinin 
belirlenmesinde rol oynayan unsurlardır (Pierce ve Gardner, 2004). Örgüt- temelli öz-
saygısı yüksek olan çalışanlar örgüt içerisinde kendilerine verilen görevleri yerine 
getirdiklerine olan inançları çerçevesinde kendilerini örgütler için önemli ve değerli 
hissederler. Aksine örgüt temelli öz-saygısı düşük olan çalışanlar ise kendilerini 
örgütler için yetersiz ve değersiz görmektedir (Pierce ve Diğ,  1989, s. 627).   

1.3. Yaşam Tatmini Kavramı 
Duygusal temele dayanan bir başka kavram ise yaşam tatmini kavramıdır 

(Judge, Locke, Durham, Kluger, 1998, s. 23).  İlk kez Neugarten (1961) tarafından 
ortaya atılan kavram, insanlık tarihi boyunca odak noktası haline gelmiş bir 
fenomendir.  Yaşam tatmini aslında bir sonuçtur şöyle ki, kişinin beklentileriyle, 
çabaları sonucu ne elde ettiğinin karşılaştırılması sonucu elde ettiği durumdur. Yaşam 
tatmini kavramı bireyin sadece belli bir durum ile mutlu olması değil, aksine bireyin 
tüm hayatını ilgilendiren mutluluk düzeyini içeren bir kavramdır (Heller,  Judge ve 
Watson,  2002, s. 3; Özer ve Karabulut, 2003, s. 72-73). Yaşam tatmini bireyin 
belirlediği amaçlara ulaşma düzeyini gösteren bir kriterdir ve birey belirlediği 
amaçlara ulaştığı sürece yaşam tatmini de beraberinde artmaktadır (Şener, 2002, s. 35). 

 “Kişinin bir bütün olarak kendi hayatının genel kalitesini değerlendirme düzeyi” 
(Garretto, 2000, s. 10) şeklinde ifade edilen ve tanımdan da anlaşılacağı üzere kapsamı 
itibariyle sadece çalışma hayatını değil, çalışma hayatı dışında kalan zaman dilimini 
kapsayan da bir kavramdır  (Özdevecioğlu ve Doruk, 2009, s. 77). Bu duruma paralel 
olarak, bireyin hayatın farklı yönlerine ait değerlendirmeleri olumlu ise yaşam tatmini 
düzeyi artarken, bunun aksi bir durum yani değerlendirmeleri olumsuz ise yaşam 
tatmini düzeyi azalmaktadır (Diener ve Lucas, 1999). Çalışma hayatı dışındaki 
değerlendirme kriterlerine ek olarak aile, serbest zaman, sağlık, para, benlik ve kişinin 
yakın çevresi örnek olarak verilebilir (Dost, 2007, s. 133). Kısaca yaşam tatmini 
bireyin hayatına yönelik olarak hoşlandığı ya da hoşlanmadığı yönlerinin özet bir 
değerlendirmesidir (Heller ve Diğ. 2002, s. 3). 

2. Kavramlar Arasındaki İlişkiler ve Hipotez Gelişimi 
2.1. Duygusal Emek ve Öz-saygı Arasındaki İlişki 
Kişinin örgütsel amaçlar doğrultusunda ve örgütsel normlar çerçevesinde 

duygularını kontrol altına alarak örgütsel amaçlar doğrultusunda davranması şeklinde 
tanımlanan duygusal emek kavramı (Diefendorff ve Gosserand, 2003) doğrultusunda 
özellikle hizmet sektöründe çalışan bireyler müşteri memnuniyetini de gözeterek 
davranışlar sergilemektedir (Ashforth ve Humphrey, 1993; Diefendorff, Croyle ve 
Gosserland, 2003). Bu durumda gerçekten hissettiği duygularını bastırmak zorunda 
kalan çalışanlar (Grandey, Dickter ve Peng Sin, 2004) yaşanan duygular arasındaki 
tutarsızlık, karmaşa ve duyguların uyumsuzluğu nedeniyle bireyin öz-saygı düzeyinde 
azalmalar olabilmektedir (Ashforthand ve Humphrey, 1993).  

Duygusal emek ve öz-saygı arasındaki etkileşimi inceleyen Hoshchild (1983) 
Adelmann (1989), Ashforthand ve Humphrey ( 1993) yaptıkları çalışmalarda duygusal 
emeğin çalışanların öz-saygı düzeyini azalttığını belirtirken,  Mukherjee ve T. bhal 
(2011) tarafından yapılan çalışmada ise örgütlerde duygusal emeğin duygu düzeltme 
stratejilerle yönetilmesi durumunda çalışanlarda öz-saygı düzeyinin olumlu ya da 
olumsuz farklılaşabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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H1: Duygusal emek öz-saygıyı anlamlı şekilde etkiler. 
2.2. Duygusal Emek ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki 
Duygular sadece çalışma hayatında değil aynı zamanda sosyal hayatında 

içerisinde de yer aldığı ve belirlenen kurallar çerçevesinde bireylerin duygularının 
kontrol edilmesi ve şekillendirilmesi yoluyla bireyleri belli kalıplar içerisine 
davranmaya zorlayan bir kavramdır. Bu durum bireylerin duygusal dengesizlikler 
yaşamasına yol açarak sadece çalışma hayatlarını değil aynı zamanda iş, sosyal, ailevi 
ve mesleki yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir 
(Hochschild, 1983, s. 18; Tracy, 2000, s. 94).  Bu çalışmanın amaçlarından biride 
duygusal emeğin ortaya çıkardığı olumsuz iş çıktılarının yanında, bu kavram 
sonucunda ortaya çıkabilecek sosyal ve ailevi etkilerinin de belirlenmesidir.  Bu 
minvalde konu sadece çalışma hayatı açısından değil, sosyolojik olarak da önemlidir 
ve yapılan birkaç çalışma ile de bu hipotez desteklenmiştir.  

Duygusal emek ve yaşam tatmini arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalardan 
biri olan Gopalan, Culbertson ve Leiva (2013) yaptığı çalışma sonucunda duygusal 
emeğin alt boyutlarından biri olan yüzeysel oyunculuk boyutu ve yaşama tatmini 
arasında negatif ve anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Çakmakçı (2017)’nın hizmet 
sektöründe yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre ise çalışanların, çalışma hayatında 
gösterdikleri davranışları gerçekten hissettikleri duygulardan farklı ise çalışanlarda 
ortaya çıkan duygusal çatışmalar sonucu stres düzeyleri artmakta ve giderek duygusal 
açıdan tükenme yaşayarak yaşam tatmini düzeyleri düşmektedir. Ancak bu durumun 
tam aksine eğer müşterileri ile iletişimde gerçek duygularını yansıtabilirlerse duygusal 
dengelerinde herhangi bir çatışma yaşanmadığı için yaptıkları işten dolayı yaşadıkları 
tatmin duygusu yaşam tatmin düzeylerini de pozitif yönde etkilemektedir.  

H2: Duygusal emek yaşam tatminini anlamlı şekilde etkiler. 

2.3. Yaşam Tatmini ve Öz-Saygı Arasındaki İlişki 
Duygusal temele dayanan kavramlardan biride öz-saygıdır.  Öz-saygı “bireyin 

kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı beğeni durumu” olarak ifade edilmektedir.  
Bireyin kendini beğenmesi, kendine değer vermesi, kendini olduğundan üstün görmesi 
değil aksine kendinden memnun olduğu, kendi ile barışık bir ruh haline sahip 
olduğunun kanıtıdır  (Esen, 2012, s. 8). Bunun yanı sıra öz-saygı bireyin ne olduğu 
hakkındaki tutum ve inançların yanı sıra ne olması gerektiği ve ne olmak istediği 
noktasındaki düşünceleri de içermektedir (Öz, 2004, s. 83-111).  Kısaca öz-saygı 
kavramı bireylerin günlük hayatlarında yer alan ve günlük hayatlarının 
şekillenmesinde rol oynayan, (Aksoyak, 2015; Kernis, 2003, s. 83-89), bireylerin 
özünü oluşturan ve motivasyon unsuru olan (Saygın, 2008, s. 13) yapılardan biridir. 
Görüldüğü üzere öz-saygı kavramı bireylerin sosyal, ailevi ve mesleki yaşamlarını 
önemli derecede etkileyen bir yapıdır ve bireylerin yaşam tatmin düzeylerini 
etkilemektedir. Bu durum yapılan çalışmalar ile de desteklenmiştir.  

Duygusal emek ve yaşam arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalardan biri olan 
Diener ve Diener' in (1995) 13.118 öğrenci üzerinde yaptıkları araştırma sonucuna 
göre öz saygı ve yaşam tatmini arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkiden bahsetmek 
mümkündür.  Yiğit’in (2010) yaptığı başka bir çalışmada ise öz-saygı ile yaşam 
tatmini arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkiden bahsetmek mümkündür.  

H3: Öz-saygı yaşam tatminini anlamlı şekilde etkiler. 
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3. Gereç ve Yöntem 
3. 1. Araştırmanın Amacı, Katkısı  
 Çalışanların çalışma hayatında gösterdikleri davranışları gerçekten hissettikleri 

duygulardan farklı ise çalışanlarda ortaya çıkan duygusal karmaşa sonucu duygusal 
açıdan tükenme yaşamaları mümkündür. Bu durum, hem bireyler açısından hem de 
örgütler açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Buradan hareketle çalışmada 
duygusal emeğin örgütler ve bireyler üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için öz-saygı 
ve yaşam tatmini kavramları birlikte ele alınmıştır. Buradan hareketle çalışmanın 
temel amacı, duygusal emeğin öz-saygı ve yaşam tatmini üzerindeki olası etkilerinin 
belirlenmesidir.  

Araştırma çerçevesinde duygusal emeğin öz-saygı ve yaşam tatmini etkileyip 
etkilenmeyeceği araştırılmıştır. Özellikle duygusal emek değişkeninin alt boyutlarının 
birbirlerinden oldukça farklı tanımlara sahip olması, değişimin ve rekabetin önem 
kazandığı günümüz çalışma hayatında yoğun bir şekilde kendine yer bulan üç 
değişken (duygusal emek, öz-saygı ve yaşam tatmini) arasındaki etkileşimin yerli ve 
yabancı literatürde sınırlı sayıda çalışılması nedeniyle “Duygusal emek öz-saygı ve 
yaşam tatminini anlamlı şekilde etkiler” şeklindeki sav bu çalışma ile doğrulanmaya 
çalışılmıştır.  

3. 2. Araştırmanın Örneklemi  
Araştırmada Malatya ilinde görev yapan öğretmenlerin duygusal emeğin örgüt 

temelli öz-saygı ve yaşam tatmini üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada 
öğretmenlere 250 adet anket formu dağıtılmış bunun 245 tanesi geri dönmüş ancak 
eksik doldurulmalar nedeni ile toplam 231 anket formu kullanılmıştır. Araştırmada 
zaman kısıtından dolayı örnekleme yöntemi olarak ise kolayda örnekleme yöntemi 
seçilmiştir. Ancak, örneklemin evreni iyi temsil etmesi gerekliliği göz önünde bulundurularak 
mümkün olduğunca farklı demografik özelliklere sahip katılımcıya ulaşılmaya çalışılmıştır. 

3. 3. Araştırmanın Modeli  
Araştırma modelinde bir tane bağımlı değişken  (yaşam tatmini),  iki tane 

bağımsız değişken  (duygusal emek ve örgüt temelli öz-saygı)  bulunmaktadır. 
Çalışmadaki araştırma modelinde,  duygusal emeğin öz-saygı ve yaşam tatmini 
üzerindeki etkisi incelenmiştir.  Bu bilgiler ışığında araştırmanın modeli aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 

 

                                        H1 

                                                                                         H3        

                                                                                                                                                                                                                   

                                        H2                                                                          

 

Şekil 1. Araştırmanın modeli: 

Örgüt 
Temelli Öz-

 

Duygusal 
Emek 

Yaşam 
Tatmini 
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3. 4. Araştırmanın Hipotezleri  
Duygusal emek kavramı ile ilgili yazında çok sayıda çalışma bulunmasına 

rağmen, örgüt temelli öz-saygı ve yaşam tatmini ile ilişkisini inceleyen araştırmalar 
sınırlı sayıdadır. Yazın taraması sonucunda, duygusal emeğin öz-saygıyı Hoshchild 
(1983),  Adelmann (1989),  Ashforthand ve Humphrey (1993) ve yaşam tatminini 
Gopalan ve Diğ. (2013) ve Çakmakçı’nın (2017) negatif yönde etkilediğine dair 
araştırma bulgularına rastlanmıştır.  Bu bilgiler ışığında araştırmanın hipotezleri 
geliştirilmiştir: 

H1: Duygusal emek öz-saygıyı anlamlı şekilde etkiler.  
H1a: Yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular öz-saygıyı 

anlamlı şekilde etkiler.  

H2: Duygusal emek yaşam tatminini anlamlı şekilde etkiler. 
H2a: Yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular yaşam tatminini 

anlamlı şekilde etkiler.  

H3: Öz-saygı yaşam tatminini anlamlı şekilde etkiler. 
3.5. Araştırmanın Yöntemi ve Kullanılan Ölçekler 
Araştırmanın amacına yönelik olarak ihtiyaç duyulan veriler anket yolu ile 

toplanmıştır. Yapılan bu araştırma için kullanılacak ölçeklerin belirlenmesinde, konu 
ile ilgili önceden geliştirilmiş,  uygulama alanı olarak daha çok tercih edilen ve 
geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerin kullanılması tercih edilmiştir.  
Araştırmanın modelinde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ölçümünü 
yapabilmek için 3 farklı ölçek kullanılmıştır. Anket formu beş bölümden oluşmaktadır. 

3.5.1. Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya katılan çalışanların demografik 
özelliklerini tespit etmeye yönelik yaş,  cinsiyet, medeni durum,   eğitim durumu,  
toplam çalışma süresi olarak sosyo-demografik bilgileri içeren 5 adet soru yer 
almaktadır.  

3.5.2. Duygusal Emek Ölçeği:  Duygusal emeği değerlendirmek amacıyla 
Diefendorff, Croyle ve Gosserland (2005) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye 
uyarlaması Basım ve Beğenirbaş (2012) tarafından yapılan “Duygusal Emek Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek üç boyuttan oluşmaktadır.  Yüzeysel rol yapma (6 madde), 
derinden rol yapma (4 madde) ve doğal duygular (3 madde) olmak üzere toplam 13 
maddeden oluşmaktadır.  

Çalışma kapsamında duygusal emek ölçeğine açımlayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda verilerin, ölçeğin üç faktörlü 
yapısına uyum sağladığı ve faktör yüklerinin 0.73 ile 0.90 arasında olduğu tespit 
edilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin güvenilirlik katsayıları ise yüzeysel rol yapma 0.88 
derinden rol yapma 0.92 ve doğal duygular boyutu 0.84 olarak bulunmuştur. 

3.5.3. Örgüt Temelli Öz-Saygı Ölçeği: Araştırmada birçok araştırmacı 
tarafından kullanılan, öz-saygıyı ölçmeye yönelik Pierce, Gardner, Cummings, 
Dunham (1989) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek 10 madde ve tek 
boyuttan oluşmaktadır.  
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Çalışma kapsamında yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda verilerin 
ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı ve faktör yüklerinin 0.64 ile 0.79 arasında 
olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.75 olarak 
bulunmuştur.  

3.5.4. Yaşam Tatmin Ölçeği: Yaşam tatminini ölçmek amacıyla Diener, 
Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması 
Dağlı ve Baysal (2016) tarafından yapılan “Yaşam Tatmini Ölçeği” kullanılmıştır.  
Ölçek 5 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır.  

Çalışma kapsamında ölçeğe SPSS programı ile açımlayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin tek faktörlü 
yapısına uyum sağladığı ve faktör yüklerine bakıldığında madde yüklerinin 0.68 ve 
0.86 arasında değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada ölçeğin güvenilirlik katsayısı ise 
0.87 olarak tespit edilmiştir.  

3. 6. Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Teknikler 
Çalışanların duygusal emek, örgüt temelli öz-saygı ve yaşam tatmini düzeylerine 

bakmak amacıyla toplanan veriler SPSS 16. 0 programı yardımı ile analiz edilmiş ve 
elde edilen bulgular yorumlanarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla çalışmada 
demografik özelliklere ilişkin veriler için frekans ve yüzde dağılımı,  araştırma 
modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmeye yönelik korelasyon 
analizleri ve hipotezleri test etmek için regresyon analizleri kullanılmıştır.  

3. 7. Araştırmanın Bulguları 
3. 7. 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Dağılımı                                         
 “Demografik Özellikler” bölümünde katılımcıların beş değişkene göre 

değerlendirilmesi yapılacaktır. Bunlar sırasıyla cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim 
durumu ve çalışma süresi değişkenleridir.  

Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Dağılımı 
Parametreler Sayı % Parametreler Sayı % 

 
Cinsiyet 

Kadın 136 58,9 Medeni 
durum 

Evli 114 49,4 
Erkek 95 41,1 Bekar 117 50,6 

 
 
 
 
 
 
Yaş 

20-25 27 11,7  
 
 
Çalışma 
süresi 

0-5 76 32,9 
26-30 72 31,2 6-10 65 28,1 
31-35 39 16,9 11-15 31 13,4 
36-40 38 16,5 16-20 26 11,3 
41-45 27 11,7 20 ve yukarı 33 4,3 
46-50 13 5,6  

Eğitim 
durumu 

Lisans 157 68 

50 ve 
yukarı 

15 6,5 Yüksek lisans 66 28,6 
Doktora 8 3,5 

Tablo 1’e göre çalışmaya katılan öğretmenlerin % 58,9’u kadın ve % 41,1’i 
erkelerden oluşmaktadır. Öğretmenlerin medeni durumları incelendiğinde % 
49,4’ünün evli, eğitim düzeylerine ait veriler incelendiğinde ise % 68’inin lisans 
mezunu olduğu görülmektedir. Toplam çalışma yılı açısından değerlendirildiğinde ise 
0 ile 5 yıl arasında çalışma süresine sahip olanların oranı % 32,9’dur.  
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Tablo 2: Katılımcıların Duygusal Emek, Öz-saygı ve Yaşam Tatmini Düzeylerine 
İlişkin Bulgular 

Ölçekler  Ortalama Standart Sapma 
Duygusal Emek (Genel) 3.06 0.37 
Yüzeysel Rol Yapma 1.51 0.64 
Derinden Rol Yapma 4.35 0.73 
Doğal Duygular 4.46 0.59 
Öz-saygı 4.14 0.38 
Yaşam tatmini 2.76 0.87 

Tablo 2’de değişkenlere ait genel aritmetik ortalamalar verilmiştir. Bu veriler 
incelendiğinde, katılımcıların yüzeysel rol yapma düzeyi düşük (X̅̅= 1.51) iken 
duygusal emek düzeyinin (X̅̅= 3.06) orta düzeyde olduğu görülmektedir. Verilerden 
elde edilen bir başka sonuç ise katılımcıların öz-saygı düzeyi (X̅̅= 4.14) yüksek iken, 
yaşam tatmini düzeylerinin (X̅̅= 2.76) düşük olduğu tespit edilmiştir.   

3.7.2. Hipotezlerin Test Edilmesi 
3.7.2.1. Korelasyon Analizi  
 Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkileri 

saptayabilmek amacıyla yapılan korelasyon analizi aşağıda görülmektedir.   

Tablo 3: Duygusal Emek, Tükenmişlik, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti 
Arasındaki Korelasyonlar 

 1 2 3 4 5 6 

1.Duygusal Emek (Genel) 
 

1 .62** .60** .41** .06** -.01** 
2.Yüzeysel Rol Yapma 
 

 1 -.15** -20** -.05** -.20** 
3.Derinden Rol Yapma    1 .34** -.14** -.18** 
4.Doğal Duygular    1 .06** .16** 
5. Öz-saygı     1 .30** 
6. Yaşam Tatmini       1 

Tablo 3 deki korelasyon değerleri incelendiğinde,  duygusal emek değişkeni  
(genel)  ile alt boyutları olan yüzeysel rol yapma  (r=  0. 62), derinden rol yapma 
arasında ( r= 0.60)  ve doğal duygular arasında  (r=0.41) pozitif, orta ve anlamlı ilişki 
içerisindedir. Yüzeysel rol yapma ile derinden rol yapma arasında (r= -0.15), doğal 
duygular arasında (= -0,20) ve yaşam tatmini arasında (r= -0,20) negatif, orta ve 
anlamlı ilişkiler saptanmış iken öz-saygı arasında (r= -0.05) negatif ilişkiler 
saptanmıştır. Derinden rol yapma ve doğal duygular arasında (r= 0.34) pozitif, orta ve 
anlamlı,  doğal duygular ve yaşam tatmini arasında ( r= 0.16) pozitif ve anlamlı, öz-
saygı ile yaşam tatmini arasında (r= 0.30) pozitif, orta ve anlamlı ilişkiler mevcuttur.  

3. 7. 2. 2. Regresyon Analizleri 
Araştırmanın modelinde yer alan değişkenler kapsamında geliştirilen hipotezleri 

test etmek üzere yapılan regresyon analizleri aşağıda görülmektedir.   
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Tablo 4: Duygusal Emeğin Öz-saygı Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişken 

Modelin 
özeti ANOVA Regresyon 

katsayıları Hipotez Sonuç 

R R2 F p Beta t P 

Yüzeysel Rol 
Yapma 

Öz-saygı .14 .05 1.63 0,05 

-.13 -1.90 .043 H1a Kabul 

Derinden Rol 
Yapma .03 0.46 .642 H1b Ret 

Doğal Duygular .01 .21 .904 H1c Ret 

Tablo 4’de görüleceği üzere, duygusal emek boyutları ile öz-saygı arasında 
kurulan çoklu regresyon modeline göre (F=1.63, p=0.05) duygusal emek boyutları öz-
saygının toplam varyansının yaklaşık  % 5’ini açıklamaktadır. Yine Tablo 4’e göre 
Hipotez 1a, desteklenmiştir (p<.05).  Diğer bir ifadeyle duygusal emeğin alt 
boyutlarından biri olan yüzeysel rol yapma çalışanların öz-saygı düzeyleri üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahiptir.  Dolayısıyla H1a hipotezi kabul edilirken, H1b ve H1c 
hipotezleri reddedilmektedir. Buna göre Yüzeysel rol yapmanın öz-saygı düzeyi 
üzerindeki etkisinin zıt yönlü olması  (β=  -.13)  sebebiyle,  çalışanların yüzeysel rol 
yapma düzeyi arttıkça, öz-saygı düzeyi azalmaktadır.  

3. 7. 2. 2. Regresyon Analizleri  
Tablo 5: Duygusal Emeğin Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişken 

Modeli
n özeti ANOVA Regresyon 

katsayıları Hipotez Sonuç 

R R2 F p Beta t P 

Yüzeysel Rol 
Yapma 

Yaşam 
tatmini .27 .08 5,93 0,00 

-.16 -2.01 .011 H1a Kabul 

Derinden Rol 
Yapma -.12 -1.84 .034 H1b Kabul 

Doğal Duygular .09 1.31 .189 H1c Ret 

Tablo 5’den görüleceği üzere, duygusal emek boyutları ile yaşam tatmini 
arasında kurulan çoklu regresyon modeline göre (F=5.93, p=0.00) yaşam tatmini 
değişkenindeki değişimin % 8’ini (R2=0.08) açıklamaktadır. Duygusal emeğin alt 
boyutlarından olan yüzeysel rol yapma (ß= -0.16, t= -2.01, p=0.011) ve derinden rol 
yapma (ß= -0.12, t= -1.84, p=0.034) yaşam tatminin olumsuz etkileyen bağımsız 
değişkendir. Duygusal emeğin doğal duygular boyutunun ise yaşam tatmini üzerinde 
etkisi saptanamamıştır. Dolayısıyla H2a veH2b hipotezi kabul edilirken, H2c hipotezi 
reddedilmektedir. Buna göre doğal yüzeysel rol yapma derinden rol yapmanın yaşam 
tatmini üzerinde olumsuz etkisi vardır. 
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Tablo 6: Öz-saygının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız  

Değişken 
Bağımlı 
Değişken 

Modelin 
özeti ANOVA Regresyon 

katsayıları Hipotez Sonuç 

R R2 F P Beta t P 

Öz-saygı Yaşam 
Tatmini .30 .09 22.69 0.05 .30 4.76 0.000 H3 Kabul 

Yaşam tatmini üzerinde yapılan regresyon testinin sonuçları Tablo 6’da 
verilmiştir. Tabloya göre (F=22.69, p=0.05) öz-saygı yaşam tatmininin toplam 
varyansının yaklaşık  % 9’unu açıklamaktadır. Yine Tablo 6’ya göre Hipotez 3, 
desteklenmiştir (p<.05).  Diğer bir ifadeyle öz-saygı çalışanların yaşam tatmini 
düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  Yaşam tatmininin öz-saygı düzeyi 
üzerindeki etkisinin aynı yönlü olması  (β= 0.30)  sebebiyle,  çalışanların öz-saygı 
düzeyleri arttıkça, yaşam tatmini düzeyi artmaktadır.  

Sonuç ve Tartışma  
Duygusal emek gibi iç kaynaklı davranışların çalışma hayatında yer almasıyla 

çalışanların duygu ve hisleri de ticari nitelik kazanmaya başlamıştır. Özellikle hizmet 
sektöründe çalışanlar bazen yaptıkları işin gereği olarak gerçekte hissetmedikleri 
duyguları hissediyor gibi davranmak zorunluluğu hissetmekte ve kendinden beklenen 
davranışları sergilemekte dolayısıyla hissetmedikleri duygular ile gerçek duyguları 
arasında farklılıklar yaşanmaktadır. Bu sektörden biride eğitim sektörüdür. Bu 
düşünceyle bu çalışma da öğretmenlerin duygusal emek düzeylerinin öz-saygı ve 
yaşam tatmini üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Malatya’da görev yapan 
öğretmenler üzerine bir araştırma yapılmış, bu doğrultuda veriler toplanmış, 
oluşturulan araştırma modeli ve hipotezler yardımıyla söz konusu ilişki ortaya 
konmaya çalışılmıştır.    

Araştırma sonuçları incelendiğinde, değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiler 
incelendiğinde duygusal emeğin (genel) artması beraberinde çok güçlü olmasa da 
yaşam tatmini düzeyinin azalmasına neden olmaktadır. Yüzeysel rol yapma ve 
derinden rol yapma davranışları arttıkça çalışanların öz-saygı düzeyleri ve yaşam 
tatmin düzeyleri azalmakta, yanı sıra öz-saygı düzeyi arttıkça yaşam tatmin düzeyi de 
artmaktadır. Hipotezlerin testi için yapılan regresyon analizi sonucunda ise yüzeysel 
rol yapma davranışlarının öz-saygıyı negatif etkilediği; derinden rol yapma 
davranışlarının öz-saygı ve yaşam tatmin düzeyini negatif etkilediği görülmektedir. 
Bunun yanında öz-saygı düzeyi yaşam tatmin düzeyini pozitif yönde etkilemektedir. 
Bu sonuçlara göre, araştırma modeli ve hipotezlerinin testi amacıyla yapılan araştırma 
örnekleminden elde edilen verilerin, araştırmanın nihai modeliyle iyi uyum 
gösterdikleri belirlenmiştir.  

Günümüz çalışma hayatında, çalışanların kendi duyguları ile örgütün amaçlarını 
uyumlu hale getirmesi istenmektedir. Özellikle hizmet sektörü gibi rekabetin yoğun 
olarak yaşandığı sektörlerde, çalışanların duyguları artık yapılan işin gerekliliği haline 
gelmiştir. Bu sektörlerden biride eğitim sektörüdür. İç ve dış paydaşlarının oldukça 
fazla olduğu eğitim sektöründe, yapılan işe bağlı olarak duygusal emek düzeyinin 
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artması çalışanlarda stres düzeyinin artmasına neden olmakta ve çalışanlar olduğundan 
farklı görünerek gerçek duygularını göstermeden rol yapabilmektedir. Örgütlerde 
duygusal emek davranışlarını sürekli sergileyen çalışanlar, bu durumdan etkilenerek 
hem bireysel ve hem de örgütsel bir takım olumsuz sonuçlara (tükenmişlik, öz-saygı 
ve yaşam tatmin düzeyinin azalması gibi) neden olabilmektedir.  

Yukarıdan bahsedilen olumsuz sonuçların yaşanmaması için çalışanların 
özellikle yüzeysel rol yapma davranışlarının azaltılması ve yaşam tatmin düzeylerinin 
artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve gerekli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Bu minvalde okul yöneticilerinin öğretmenlerin duygu durumlarını 
izlemeleri, duygusal emek seviyesini artıran nedenleri belirlemeye yönelik araştırmalar 
yapmaları gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin ihtiyaçlarının da göz önünde 
bulundurularak uygun çalışma ortamlarının oluşturulması, daha az yıpranmaları ve 
tükenmişlik yaşamamaları için motivasyon araçlarının kullanılması, öğretmenlerin 
duygularının da ön planda olduğu örgüt kültürünün oluşturulması da uygun olacaktır. 
Bunun yanında bütün alan araştırmalarında olduğu gibi bu araştırmanın da bazı 
kısıtları/sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın tek bir sektör ve tek bir ilde 
yapılmış olması bu araştırmanın temel sınırlılığıdır. Bu nedenle yapılacak 
değerlendirmeler belli bir noktada kalmaktadır. Bir bütün olarak konuya yönelik bakış 
açısını değerlendirebilmek için, araştırmacıların araştırma konusu ile ilgili farklı 
şehirlerde, farklı sektörlerde, farklı zaman dilimlerinde ve  farklı değişkenlerle bu tür 
çalışmaları yapması örgütlere, topluma ve yöneticilere önemli ipuçları sunacaktır.  
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Extensive Summary 

Introduction 
In today's working life, the importance of organizational-employee relations, 

increasing interaction between service and employee in service sector, importance of 
employees' emotions in addition to the physical and mental characteristics of 
employees (Özgen, 2010), in order to enable organizations to continue their lives, , the 
human factor has become the focal point. 

In this way, the organizational life is based on the emotional basis, which is one 
of the concepts that affect life and internal source (Judge, Locke, Durham, Kluger, 
1998, p. 18) and emotional labor, defined as "anonymous tasks that employees need to 
show when doing their work" (Mastracci, Newman and Guy, 2006, p. 124); self-
esteem defined as "the level of belief that employees are satisfied with their needs 
through their role in the organization" (Pierce, Gardner, Cummings & Dunham 1989, 
p. 625), and "the level of positive evaluation of an individual's life in a manner 
appropriate to his) are important for life-satisfaction employees to work happier and 
with higher performance. Employees sometimes feel the need to treat feelings they do 
not actually feel as a result of what they are doing and exhibit behaviors expected of 
themselves as a result of the work being done, so there are differences between 
emotions and real feelings that they do not feel (Deadrick and McAfee, 2001, p. 100). 
This differentiation of emotions can cause negative effects such as conflict, stress level 
increase, work pressure, etc., which may lead to undesirable results both from the 
point of view of the individual and the organization. From this point of view, it was 
thought that emotional labor could have an effect on organization-based self-esteem 
and life satisfaction in this study and it was tried to reveal the relation with the help of 
created research model and hypothesis. 

Method 
The main aim of the study is to determine the possible effects of emotional labor 

on self-esteem and life satisfaction. It is expected that the research model will 
contribute to the literature because of the limited number of researches in domestic and 
foreign literature that measure the effects of emotional labor on the concepts of self-
esteem and life satisfaction. 

The data needed for the purpose of the study were collected by questionnaire 
method. The study 250 questionnaires were handed out to the teachers,  of those were 
returned, and 231 questionnaires were used for the study because of missing data. 
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Three different scales were used to measure dependent and independent 
variables included in the research model. These scales are the Emotional Labor Scale 
developed by Diefendorff, Croyle and Gosserland (2005, pp. 339-340) to evaluate 
emotional labor, the Organizational Self-Esteem Scale developed by Pierce, Gardner, 
Cummings, Dunham (1989) and Diener, Life satisfaction scale developed by Emmons, 
Larsen and Griffin (1985) was used. 

According to the findings of the research 59.6 % of the employees were female 
and 40.4% were male. When the employees were examined with regard to marital 
status, it was seen that 49. 4 % were married. When data regarding education statuses 
was examined, it was seen that 66.2 % were bachelor’s degrees. Finally when the 
employees were evaluated with regard to total occupational duration, it was found that 
the rate of those with an occupational duration between 0 to 5years comprised 32.9 % 
of the sample. 

In the correlation analysis to determine the relationships between the variables, 
the increase of emotional labor (general) leads to a decrease in the level of life 
satisfaction even though it is not very strong. As superficial role playing and deep role 
playing behaviors increase, self-esteem levels and life satisfaction levels of employees 
decrease. The most important and meaningful result of the correlation analysis is to 
establish a positive relationship between the level of self-esteem and the level of life 
satisfaction. According to this result, teachers with high self-esteem increase the level 
of life satisfaction that covers all areas of positive emotional life they encounter in 
their institutions. 

As a result of the regression analysis made for the hypothesis testing in the 
research, it is found that superficial role behaviors negatively affect self-esteem; deep 
role-playing behaviors negatively affect self-esteem and life satisfaction levels. 
Natural emotions have reached the point that there is no meaningful effect on self-
esteem and life satisfaction. In addition, self-esteem affects the level of life satisfaction 
positively. 

Results 
According to the results obtained without working, emotional-based behaviors 

take place in the working life and the emotions of the employees have started to gain 
commercial character. Today, especially with the increasing importance of the service 
sector, the relationship between the organization and the employee has become 
important, depending on the relationship between the producer and the consumer. One 
of these sectors is the education sector. In the education sector, where internal and 
external stakeholders are quite large, an increase in the level of emotional labor, 
depending on the work done, causes the stress level to increase in the employees and it 
can play a role in showing the real feelings. Employees who constantly exhibit 
emotional labor behaviors in organizations may be affected by this situation, resulting 
in a number of individual and organizational negative consequences. This often leads 
to both individual and organizational outcomes such as burnout, self-esteem and 
reduced level of life satisfaction in high-stress level employees who live with 
employees. In order to avoid these consequences, it is necessary to carry out studies to 
reduce especially superficial role behaviors of employees and to decrease the burnout 
level that may occur in employees and to take the necessary precautions.  
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Özet 
Fenomenler hedef kitlelerinin tutumlarını, ustaca kullandıkları sosyal medya 

mecraları üzerinde şekillendirme becerisine sahip, markaların tüketicileri ile bağ 
kurmasında adeta köprü görevi gören yeni medyanın, yeni ünlüleridir. 207 internet 
kullanıcısı ve fenomen takipçisi üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre, 
fenomen tüketici ilişkisine, algısal homofoli, pazar uzmanlığı ve pozitif WOM’un 
istatistiki olarak anlamlı bir etkisi bulunduğu, fenomenlerin liderlik özelliklerinin 
(kişilik gücü, liderlik narsizmi ve liderlik yeteneklerinin) ise istatistiki olarak anlamlı bir 
etkisi bulunmadığı görülmektedir. Özetle tüketiciler, sosyal medya fenomenlerini 
algısal olarak kendi yaşam tarzı ve kişiliklerine uygun buldukları için (homofoli) takip 
etmekte ve bu ilişkide fenomenlerin tanıtımını yaptıkları/önerdikleri ürün ve/veya 
hizmetilerin uzmanı olarak algılanmasının da önemli bir payı olduğu görülmektedir. 
Tüketiciler adeta arkadaşları ya da çevrelerindeki bir yakını gibi algıladıkları 
fenomenlerin tavsiyelerine güvenmekte, onları dinlemekte ve onların tavsiyelerini 
yerine getirecek kadar fenomenleri kendilerine yakın görmektedir. Bu nedenle 
fenomenler aynı zamanda birer WOM yaratıcısıdır. 
Anahtar kelimeler: İnternet fenomenleri, fenomen pazarlaması, algısal homofoli, pazar 
uzmanlığı, pozitif WOM, liderlik özellikleri. 
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Abstract 
Influencers are the new fame of the new media, which have the ability to shape 

the attitudes of the target auidiences on the social media and whom the brands use them 

DOI: 10.20491/isarder.2018.519

http://www.orcid.org/0000-0001-6415-455X
mailto:mugeors@aydin.edu.tr


 
 

M. Örs 10/4 (2018) 187-209 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

188 

as bridge in order to deliver their messages to their consumers. According to the results 
of the study which was conducted on 207 internet users and influencer followers via 
internet, it is seen that the perceptual homophilia, market maven and positive WOM 
have a statistically positive influence on source of seekers rather than the leadership 
characteristics (personality strength, leadership narcisim and leadership ability) of 
influencers. In sum, consumers follow social media influencers perceptually as they fit 
their lifestyle and personality (homophily) and it is seen that consumers are percieved 
influencers as a market maven/expert as well. Consumers rely on the recommendations 
of the influencers whom are percieved as a friend or a relative by consumers in their 
environment. They listen to them and see influencers close enough to them that they can 
comply with their recommendations. For this reason, influencers called as creators of 
WOM at the same time. 
Keywords: Influencers, Influencer marketing, perceptual homophily, market maven, 
positive WOM, leadership charactertics 
Received 20 September 2018; Received in revised from 9 November 2018; Accepted 
15 November 2018 
 

1. Giriş 
Türkçe literatüre “hatırlı pazarlama” olarak da girmiş olan “influencer marketing” 

genel anlamda, marka tercihleri ve satın alma kararlarını etkilemede ve daha geniş 
kitlelerin bağlılığını kazanmada rol oynayabilecek kişiler üzerinden pazarlama 
faaliyetleri gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. 
(http://www.mediacatonline.com/influencer-marketing-bir-kazan-kazan-hikayesi) 

Sosyal medya fenomenleri, pazarlamadaki hedef kitlenin tutumlarını, bloglar, 
tweetler ve benzeri sosyal medya kanalları aracılığıyla şekillendiren bağımsız yeni 3. 
Parti destekçilerdir (Freberg ve diğerleri, 2011, s:90). Bazı araştırmacılar sosyal medya 
fenonemlerini rekabetçi bulsa da çoğu araştırmacı markalar veya kurumların 
tutundurma süreçlerindeki marka-fenomen ittifakını anlamlı bulmakta ve yükselen bir 
trend olarak görmektedirler (Gorry ve Westbrook, 2009, s:195). Bunun temel nedeni, 
gelişen internet teknolojilerinin marka ve kurumlara sosyal medya fenomenlerinin ikna 
edici gücünü tanımlama ve takip etme şansı vermesidir. İlgili mecralarda (blog ve 
sosyal medya sayfaları) post paylaşımı yapan fenomenlerin paylaşımlarına karşılık 
gelen tüm tüketici reaksiyonları (beğenen, paylaşan, yorum yapan) ve sonuçlarının 
gözlemlenebilmesi, marka ve kurumlar için ölçümlenebilen pratiklerdir. Bununla 
birlikte sosyal medya fenomenleri nicelikle ilgili değil, nitelikle ilgilidir. Bu iletişim 
çabalarına bu gözle bakmak esas başlangıç noktasıdır 
(http://www.briansolis.com/2009/11/social-mediainfluencers- are-not-traditional-
influencers). 

Fenomen pazarlaması dijital pazarlamanın trend olan bir konusu olmakla birlikte 
aynı zamanda pazarlamanın en büyük fırsatlarından da biridir. Facebook, Instagram, 
Vine, Twitter, Snapchat, bloglar, Youtube, Periscope gibi dijital sosyal mecralar 
üzerinden tüketicisiyle bağ kurabilen markalar, geleneksel pazarlama faaliyetlerine 
kıyasla daha hedef kitle odaklı, düşük maliyetli ve sonuçları daha etkin ölçülebilir bir 
iletişim mecrası üzerinden faaliyetlerini devam ettirmektedirler. 
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2. Literatür Analizi 
 
2.1  Fenomen pazarlaması sektörüne genel bir bakış 
Topinfluence’ın Altemeter araştırma şirketi üzerinden gerçekleştirdiği 

“Fenomenler ve markalar arasındaki ilişkiler” başlıklı araştırma, fenomen pazarlaması 
sektörüne genel bir bakış açısıyla bakmış olup, sektöre dair önemli bilgiler sunmaktadır. 
Araştırma 26 Şubat- 29 Nisan 2016 tarihleri arasında, 1.753 sosyal medya fenomeni ve 
102 marka yöneticisi ile online anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sektör 
kıyaslama raporuna göre firmaların pazarlama üzerine yaptıkları toplam yatırım 
harcamalarında, fenomen pazarlamasının, sosyal pazarlama (%28,4) ve pazarlama 
iletişiminden (%15,7) sonra, %13,7 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.  

Araştırmada fenomenlere yöneltilen soruların başında “takipçilerinizin sizi takip 
etme nedeni nedir?” sorusuna fenomenlerin %71,2’ si ilk sırada “kendim olduğum için, 
dürüst, eğlenceli ve açık olduğum için nasılsam öyle göründüğüm için takip 
ediliyorum” cevabını vermişlerdir. %63,8’ü ikinci sırada “takipçilerime değer verdikleri 
ve ilgilendikleri şeyleri sunduğum için” cevabını iletmiştir. %58,9’u ise “onlarla iletişim 
kurduğum, onları dinlediğim ve online olarak onlara karşılık verdiğim için” şeklinde 
geri dönmüştür. Fenomenlerin %37’si de “pazarda gerçekleşen olayları anlık takip edip 
post olarak paylaştığım için” cevabını iletmişlerdir. Fenomenlere fenomen olma 
nedenleri sorulduğunda ise %69,4’ü “yarı veya tam zamanlı olarak kazanç elde etmek 
için” derken, %57,5’i “bir etki ve değişim yaratmak için” demiştir. Fenomenlerin 
%48,2’si online takipçi elde ederek, popülerlik elde etmek ve %36,5’ise kendi alanında 
lider olarak tanınmak istediği için bu alanda faaliyet gösterdiğini belirtmiştir. Bu 
sorunun karşılığı marka yöneticilerine “sizce neden fenomen pazarlaması önemlidir” 
şeklinde sorulmuş ve şu cevaplar alınmıştır. Marka yöneticileri 4.14’lük skorla 
fenomenlerin, Milennial/Y jenerasyonuna ulaşmayı sağlayan bir araç olduğu, 4,04 ile 
fenomen pazarlamasının geleneksel mecralar dışında iyi bir alternatif olduğu, 3,82’lik 
bir skorla markalarının fenomenler vasıtasıyla dijital topluluklara erişme şansı verdiği, 
3,71’lik bir skorla diğer pazarlama kanallarına göre yatırımların geri dönüşünün daha 
ölçümlenebilir ve iyi sonuçlar verdiğini, 2,22’lik bir skorla da markalarıyla ilgili daha 
gerçekçi hikayeler yaratma şansı verdiği yönünde cevaplar vermiştir 
(https://www.tapinfluence.com/tp_resource/future-influencer-marketing).  

2.2. Fenomenlerin ilgi alanları ve etkileşim güçleri 
Forbes’un, sosyal medya fenomeni analizleri yapan Traackr firmasıyla ortak 

gerçekleştirdiği ve 2017 Eylül ayında yayımladığı sosyal medya fenomenleri raporuna 
göre; fenomenlerin, temel olarak çocuk, evcil hayvan, ebeveyn olma, moda, eğlence, 
gezi-seyahat, oyun, sağlıklı yaşam, güzellik, ev dekorasyon, yeme-içme, teknoloji ve iş 
dünyası gibi konu kategorilerinde tüketicisiyle güçlü bağlar kurduğu görülmektedir.  
Sosyal medyada aktif olarak faaliyet gösteren ve en yüksek erişim ve etkileşime 
oranlarına sahip olan fenomenlerin performansları Tablo 1’de özetlenmiştir. Tablo 1 
dünya genelinde her bir konu başlığı altındaki en yüksek değerlere sahip 10 sosyal 
medya fenomeninin elde ettikleri skorları (beğeniler, üyelikler ve toplam etkileşimler) 
içermektedir (https://www.forbes.com/top influencers/#4ddc930672dd). 
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Tablo 1: Dünyadaki Top 10 Fenomen ve Toplam Etkileşimleri, Forbes, Top 
Influencers, First Quarter Report of 2017’dan derlenmiştir. 

Dünyadaki Top 10 Fenomen ve Toplam Etkileşimleri 

Kategorisinin Top 10 
fenomeni Kategorileri 

Instagram 
Takipçileri 

Twitter 
Takipçileri 

Facebook 
beğenileri 

Youtube 
üyeleri 

Toplam 
Erişim 
Sayıları 

Sophia Grace Brownlee, 
Evantube, Gabe and Garrett, 
Kitties Mama, Annie Le 
Blanc, Seven Super Girls, 
Ryan Toys Review, 
Matthew "Matty B" Morris, 
Broklyn and Bailey 
McKnight, Alexsis and Ava 
Mc Clure Çocuk 13,656,712 1,692,840 11,622,642 49,664,374 77,400,000 
Boo, doug The pug, Grumpy 
Cat, Jiff Pom, Lil Bup, 
Manny The Frenchie, 
Marnie The Dog, Nala Cat, 
Tuna, Waffles the cat 

Evcil 
Hayvan 22,775,640 2,563,964 42,285,094 578,19 68,000,000 

What's up moms, Naomi 
Davis, Denene Millner, Tom 
Riles, Amber Fillerup, 
Jessica Shyba, Jill Smokler, 
Ilana Wiles, Bunmi Laditan Ebeveynlik 3,495,011 1,064,809 6,502,822 1,973,111 13,000,000 
Danielle Bernstein, Julia 
Engel, Chiara Ferragni, 
Susanna Lau, Nicolette 
Mason, Leandra Medine, 
Aimee Song, Bryan 
Yambao, Jenn IM, Gabi 
Gregg Moda 23,227,025 1,971,954 4,013,710 2,305,111 31,750,000 
King beach, Cameron 
Dallas, Miranda Sings, Tyler 
Oakley, Shane Dawson, 
Logan Paul, Lele Pons, 
Hannah Hart, Lilly Singh, 
Ariel Martin Eğlence 88,736,493 33,686,501 48,768,942 73,567,721 246,921,000 
Damond and Jo, Brian 
Kelly, Kate Mc Culley, 
Johny Jet, the planet D, 
Murad and Nataly Osman, 
Chris Burkard, Kiersten 
Rich, eric Stoen, Louis Cole Gezi/Seyahat 10,945,263 1,549,587 2,491,371 2,617,482 17,419,000 
DanTDM, Jacksepticiye, 
PewDiePie, 
SkyDoesMinecraft, 
TheSyndicateProject, 
Vanossgaming, Markiplier, 
Sonja Reid, SnipperWOLF, 
Mari Takahashi 

 
 
Oyun 34,816,943 28,181,794 11,361,245 152,082,828 228,000,000 
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Rachel Brathen, Lyzabeth 
Lopez, Cassey Ho, Simeon 
Panda, Kayla Itsines, 
Jennifer Selter, Michelle 
Lewin, Joe Wicks, Emily 
Skye 

Sağlıklı 
Yaşam 39,482,812 2,593,624 52,303,914 4,958,879 106,000,000 

Nikkie De Jager, Christen 
Dominique, Wayne Goss, 
Kandee Johnson, Huda 
Kattan, Michelle Phan, 
Manny Gutierrez, Jefree 
Star, Shannon Harris, Zoe 
Sugg Güzellik 49,157,110 11,608,220 16,672,553 46,543,975 135,000,000 
Kate Albrecht, Grace 
Booney, Reichel Broussard, 
Bri Emery, Jennifer 
Hadfield, Emily Henderson, 
Paloma Contreras, Elsie 
Larson, Coco Cozy, Will 
Taylor 

Ev-
dekorasyon 3,275,067 889,018 1,397,480 1,024,143 7,370,000 

kevin Curry, Yolanda 
Gampp, Rosanna Pansino, 
Deb Perelman, Izzy 
Hossack, Natasha Kravchuk, 
Amber Spiegel, Elise 
Strachan, Joy Wilson, Ali 
Maffuci Yeme-İçme 10,995,980 1,093,801 13,220,504 16,964,432 43,465,400 
Marques Browniee, Melinda 
Emerson, Lewis Hilsenteger, 
Tai Lopez, Justine Erazik, 
Tim Feriss, Jonathan 
Morrison, Lunis Sebastian, 
marie Forieo, Gary 
Vaynerchuk 

Teknoloji ve 
İş dünyası 10,967,003 11,450,015 12,409,045 28,732,950 63,940,000 

Türkiye’deki Facebook, Instagram ve Youtube kanallarındaki ilk 10 fenomene 
bakacak olursak, bazı fenomenlerin birden fazla kanalda aktif olduğu görülmekle 
birlikte, genel olarak fenomenlerin ürettikleri içeriklerin farklılığına göre aktif olunan 
mecraların da birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Boomsocial’ın 2018 güncel 
raporları doğrultusunda derlenen, Facebook, Instagram ve Youtube’da faaliyet gösteren 
ilk 10 Türk fenomeninin, en yüksek takipçi sayısı, etkileşim oranları, etkileşim değişim 
oranları v.b istatistiklerini gösteren veriler, Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Türkiye’deki Top 10 Fenomen ve Toplam Etkileşimleri, Boomsocial, 
Facebook-Instagram-Youtube Sosyal Medya Fenomen İstatiskleri, 2018. 

Kategoriler   Facebook Hayran Sayfası Hayran  HK HA 
HA 
(%) 

EO 
(%)  

Karikatür 1 Baho 6.957.784 244.455 
-
11.080 

-
0,16% 0,05% 

Sosyal 
içerik 2 Yook Artık 6.005.269 538.955 -4.044 

-
0,07% 0,07% 

Sosyal 
içerik 3 Oha Diyorum 2.970.892 93.107 -3.691 

-
0,12% 0,06% 

Komedi 4 
Cezmi Kalorifer İle Pastırma Tadında 
Paylaşımlar 2.702.961 264.774 -2.178 

-
0,08% 0,19% 

Komedi 5 Hayrettin 2.482.632 2.831 -3.067 
-
0,12% 0,00% 

Komedi 6 Bu Çok İyiymiş 2.416.552 67.896 -2.170 
-
0,09% 0,05% 

Yeme-İçme 7 Hamarat Abla 2.289.034 112.977 8.126 0,36% 0,01% 

Komedi 8 Caps Ver Lan 1.944.004 25.091 -3.235 
-
0,17% 0,03% 

Sosyal 
içerik 9 Huzurlu Sözler 1.788.247 15.193 -1.880 

-
0,11% 0,00% 

Sosyal 
içerik 10 Dizi ve Film Kesitleri 1.718.863 58.257 0 0,00% 0,10% 

Kategoriler   Instagram Hayran Sayfaları Takipçi  Medya HA 
HA 
(%) 

EO 
(%)  

Ünlü Kişi 1 Hande Erçel 7.656.409 349 17.903 0,23% 0,14% 

Şiir 2 Şiir Sokakta 3.699.234 14.648 -3.680 
-
0,10% 0,09% 

Güzellik 3 Danlabilic 2.771.991 347 -1.109 
-
0,04% 3,83% 

Yeme-İçme 4 Şükran Kaymak 2.712.617 2.229 2.678 0,10% 0,11% 
Komedi 5 Atakan Özyurt 2.604.371 948 4.920 0,19% 0,24% 
Oyun 6 Enes Batur Sungurtekin 2.516.480 307 2.449 0,10% 0,55% 
Komedi 7 Aykut Elmas 2.467.895 675 8.409 0,34% 0,10% 
Yaşam-
Tarzı 8 Larissa Gacemer 1.999.309 1.148 25.531 1,29% 0,25% 
Oyun 9 Orkun Işıtmak 1.921.447 367 3.824 0,20% 0,08% 
Komedi 10 Halil Söyletmez 1.878.940 1.925 2.860 0,15% 1,45% 

Kategoriler   Youtube Video Kanalı Abone İzlenme HA 
HA 
(%) 

EO 
(%)  

Oyun 1 Orkun Işıtmak 4.671.883 962.949.685 21.344 0,46% 1,19% 
Komedi 2 OHA diyorum! 3.794.837 2.146.890.088 0 0,00% 0,41% 
Komedi 3 Kafalar 3.502.357 514.801.927 31.136 0,90% 4,04% 
Oyun 4 Burak Oyunda 2.879.006 931.661.455 6.657 0,23% 0,30% 
Bilgi 5 Ruhi Çenet Videoları 2.830.396 331.480.586 9.633 0,34% 1,17% 
Ünlü Kişi 6 Cem Yılmaz 2.307.637 702.435.022 2.356 0,10% 0,00% 
Oyun 7 Berkcan Güven 2.111.078 274.505.090 17.209 0,82% 3,98% 
Teknoloji 8 webtekno 2.024.043 424.776.730 9.325 0,46% 0,87% 
Ders 9 Tonguc Akademi 2.013.562 350.355.666 32.678 1,65% 0,22% 
Komedi 10 Onedio 1.856.035 646.810.998 26.371 1,44% 0,31% 
HK: Hakkında Konuşmalar HA: Haftalık takipçi artışı HA %: Haftalık Takipçi Artış Oranı EO (%): Etkileşim oranı 
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2.3  Konunun Teorik Alt Yapısı 
2.3.1 Fenomen- Tüketici ilişkisinin parasosyal ilişkiler ve çift aşamalı akış 

teorileri bağlamında değerlendirilmesi 
Para sosyal ilişkiler bir medya mecrasıyla yüz yüze yaşanan bir ilişki yanılsaması 

olarak tanımlanmaktadır (Horton ve Wohl, 1956, s.219-229). Sood ve Roger’a (2000) 
göre parasosyal etkileşim, hedef kitlenin medya karakteri ile geliştirdiği kişilerarası 
ilişkinin derecesini ifade eder. Cohen’e (1999) göre ise parasosyal etkileşim, seyirci ve 
mecra karakteri arasındaki rol ilişkisidir. Literatürde yapılan pek çok çalışmada hedef 
kitlenin parasosyal ilişki kurduğu karakterler, izleyicinin kendisine yakın hissettiği, en 
çok sevdiği “favori” karakter olarak belirlenmektedir (Rubin ve Perse, 1987, s. 246-
268). Sözgelimi Tian ve Hoffner (2010) yaptıkları çalışmalarında izleyicinin sevdikleri 
karakterlerle, sevmedikleri ya da duygusal açıdan tepkisiz (nötr) oldukları karakterlerle 
olduğundan daha güçlü parasosyal ilişkiler geliştirdiklerini ortaya koymuşlardır. Dibble 
ve Rosaen (2011) ise, seyircilerin sevmedikleri karakterlerle de etkileşim içine 
girdiklerini, ancak bu ilişkilerin sevilen karakterlerle kıyasla daha az parasosyal 
etkileşim içerdiğini belirtmektedirler. 

Medya karakterlerinin tüketicinin gözünde önemli bir bilgi kaynağı olması 
tüketici ile kurduğu iletişimde kullandığı mimikleri, görüntüsü, gülüşü ses tonunda 
yaşanan değişimler ile mümkün olmaktadır. Medya karakterleri program sırasınca 
kullandıkları bu sözsüz iletişim teknikleriyle hedef kitlenin programı anlaması 
bağlamında parasosyal bir ilişki oluşturmaktadır (Levy,1979, s.69-79). Bu gözlem 
öğeleri sayesinde izleyiciler karakterle o anı yaşayarak adeta onun hayatının bir parçası 
haline gelir. Bu yakınlık sayesinde izleyici ve medya karakteri arasında yakın bir bağ 
oluşmaktadır. Bu bağ zaman ilerledikçe, izleyicinin karakter hakkındaki tahmin 
edilebilirliğini de arttıracaktır. İzleyicilere göre karakter güvenilir, sevenlerine hoş 
olmayan sürprizler yapmayan bir yapıdayken, izleyici ise karaktere sadık ve hatta 
karakterin beklenen performansına uygun tepkileri gören kişidir (Horton ve Wohl, 
1959, s.219-229). 

1950’li yıllarda Horton ve Wohl tarafından tanımlanan parasosyal ilişkiler, zaman 
içinde hep tek yönlü iletişimin konusu olarak literatürde yerini alsa da, bloglar, sosyal 
medya mecraları gibi çift yönlü iletişim mecralarında da kitlelerin bu mecralardaki 
beğenip takip ettikleri kişilerle bir çeşit parasosyal ilişki kurduğu incelenmiştir ( 
Colliander ve Dahlén, 2011, s. 313-320). Söz gelimi bloglar gibi iletişim mecralarında 
tüketiciler bloggerların kişisel hayat detaylarına maruz kalmakta, onları izlemek ve 
takip etmekte ve yorum sekmesi sayesinde diğer kullanıcılarla iletişime geçip, ortak bir 
bilgi alma- fikir paylaşma ortamı elde etmektedirler. Online forumlarda da durum 
aynıdır (Ballentine ve Martin, 2005, s.197-202).  

Konu farklı bir teorik boyuttan değerlendirilecek olursa, Katz and Lazarsfeld’in 
1955 yılında geliştirdikleri çift aşamalı akış teorisi üzerinde de durmak gerekir. Çift 
aşamalı akış teorisine göre, tutum ve davranışların değiştirilmesinde genel ve doğrudan 
bir etkiye sahip olmak yerine, kitle iletişim araçları tarafından yayılan mesajlar fikir 
liderleri tarafından filtrelenir ve mesajlar böylelikle birçok grup etkileşimi hakkında 
bilgi aktarımına aracılık eder. Teori, kişilerarası iletişimin, kitlesel iletişim tekniklerine 
nazaran daha kuvvetli olduğuna inanmaktadır (Weimann, 1994). Çift aşamalı akış 
teorisinin temel odağı, sosyal etkileşim ağındaki fikir liderlerinin (kanaat önderi) bir 
aracı olarak hareket etmesidir. Katz and Lazarsfeld (1955) kanaat önderlerini, 
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etrafındaki yakın çevrede bulunan kişileri etkileme gücüne sahip bireyler olarak 
tanımlamaktadır. Kanaat önderleri kişisel bağları ile hedef kitle üzerinde hem kaynak 
hem de rehber olabilecek nitelikte etkileme gücü olan bireylerdir (McQuail ve Windahl, 
1993). 

Günümüzde mevcut teknolojik gelişmelerle kanaat önderlerinin sadece yüz yüze 
iletişim teknikleri ile kişisel etkileşim yarattığını düşünmek yanıltıcı olacaktır. Özelikle 
pek çok online topluluk, mekandan bağımsız bir şekilde web teknolojileri sayesinde 
iletişim ve etkileşim içindedirler (Boase ve diğerleri, 2006). Bu nedenle teorinin 
beslediği geleneksel kanaat önderlerinin varlığı, sosyal medya mecralarında faaliyet 
gösteren ve adeta birer kanaat önderi özelliği taşıyan, fenomenler ve bloggerlar için de 
geçerlidir (Uzunoglu ve Kip, 2014, s. 592-602). 

2.3.2 Fenomen-Tüketici İlişkisinin Sosyal Kimlik Teorisi bağlamında 
değerlendirilmesi 

Sosyal kimlik, tüketicilerin kendilerini hangi kategoride/çevrede gördükleri ve 
kendilerini nasıl ifade ettikleri ile ilgili zaman içinde dönüşüme uğrayabilen etiketleridir 
(Reed, 2004, Reed vd, 2009). Sosyal kimlik, bir kişinin içinde bulunduğu gruba 
duygusal ve değersel olarak önem vermesi ve bu hissiyatla, o gruba kendini ait 
hissetmesi ve o grupta kendini gösterme çabasıdır (Tajfel ve Turner, 1979).  

Sosyal kimlik teorisi, sosyal etkilerin kişilerarası ve gruplararası ilişki ve 
davranışları nasıl ve ne yönde etkilediği konusu üzerinde durmaktadır. Sosyal kimlik 
teorisine göre, sosyal bir ağın içindeki bireyler kendi sosyal dünyalarını grup içi ve dışı 
olmak üzere ikiye bölümlemektedirler (Shi vd, 2013, s. 419-428). Grup içi olmak, 
belirli bir amaç doğrultusunda kişinin kendini bir gruba ait hissetmesi, o gruptaki diğer 
bireylerle yakın ve samimi ilişkiler kurması ve bu gruptaki diğer kişilerin kendisi 
üzerinde önemli ölçüde etkisi olması durumudur. Dolayısıyla sosyal kimlik teorisi 
kişilerin grupiçi üyerlerle, grup dışı üyelere nazaran kendi görüşlerini daha rahat ve 
açıkça paylaşabildiği, onlara daha yakın davrandığını öne sürülmektedir (Tajfel ve 
Turner, 1979). Grup içi olmak gruplararası farkları ve grup içi benzerlikleri maksimize 
etmektedir. 

Fenomenlerin kendilerine yer bulduğu online sosyal ağlarda, tüketicilerin sosyal 
kimlik vurguları, kişisel ağları ve içinde bulundukları online sosyal gruplar üzerinden 
gerçekleşmektedir (Christy ve diğerleri, 2010). Kendi sosyal ağları içinde fikir lideri 
olan fenomenlerin tüketicilerin nazarında bu denli takip ve takdir edilmesini temel 
nedeni, tüketicinin bu ilişkiden sosyal kimliğine sağladığı artı faydalardır. Başında takip 
ettiği fenomenin bulunduğu kendi gibi olduğuna inandığı ya da olmak istediği 
kişilerden oluşan sanal topluluklar içinde var olmak ve bu topluluğu takip etmek, 
kişinin sosyal kimliğini ortaya koyan ve pekiştiren bir davranış modeli olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

2.4 Fenomen- Tüketici İlişkisi  
Tüketiciler başında fenomenin bulunduğu sosyal sanal gruplardan ne şekilde ve 

ne yönde etkilenmektedirler? Bir anlamda fenomenler tüketicileri hangi özellikleri ile 
etkilemektedirler? Legner ve arkadaşlarına göre fenomenlerin özelikleri bireysel, sosyal 
ve liderlik özellikleri olarak temelde 3 grupta toplanmaktadır (Cova ve diğerleri, 2007; 
Bourdieu, 1989). Fenomenlerin bireysel sermayesi olarak adlandırılan bireysel 
özellikleri belirli konularla ilgili bilgi sahibi olmaları, ilginliklerinin yüksek olması ve 
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uzman olmalarından kaynaklanmaktadır (Phau ve Lo, 2004, s. 399-411). Fenomenlerin 
sosyal sermayesi olarak gösterilen sosyal özellikleri ise, içinde bulundukları sosyal 
grupla kurdukları özel ve sürdürülebilir ve hâkim ilişkilerinden ileri gelmektedir. 
Fenomenlerin hem bireysel hem sosyal güçleri, liderlik özelliklerini geliştirerek,  ikna 
güçlerini  pekiştirmektedir. Liderlik, liderlik narsizmi, liderlik yeteneği ve kişilik 
güçlerinden türeyen bir unsur olarak önemli bir sosyal güç etkileyicisidir.  

Fenomen-tüketici ilişkisini etkileyen faktörler detaylandırılacak olursa, bu ilişki 
fenomenlere duyulan güven-uzmanlık (Bansal ve Voyer, 2000, s. 166-177) 
fenomenlerin liderlik özellikleri (Mann,1959; Stogdill,1948), referans grup etkisi 
(Bearden ve Etzel, 1982, s. 183-194), fenomen –tüketici arasında oluşan algısal 
yakınlık-homofili (Gilly vd, 1998, s. 83-100) değişkenleri bağlamında incelenmektedir 
(Langner vd, 2013, s. 31-49). 

2.4.1 Fenomenlere (kaynağa) duyulan güven-uzmanlık  
Fenomenin uzmanlığı, bilgi düzeyleri olarak değerlendirilmektedir. Fenomenler 

özellikle ürünle ilgili her türlü performansı başarıyla ortaya koyabilmelidirler (Feick ve 
Higie, 1992, s. 9-24). Çünkü kaynağın uzmanlığının, her zaman tüketici üzerinde önemli 
bir etkisi bulunmaktadır (Bone, 1995; Herr vd., 1991). Özellikle sosyal kimlik 
bağlamında belirli bir alandaki uzmanlık veya ürünle ilgili spesifik bilgiye hâkim olma 
durumu, fenomenlerin tüketiciyi etkilemesindeki en önemli unsurdur (Troldahl ve Van 
Dam, 1965, s. 626-634). Sosyal etkileşimciler (fenomenler), kendi alanlarında çokça 
fikirleri sorulan, görüşleri alınan ve içinde bulundukları gruptaki diğer kişilere nazaran 
kendilerine daha sık başvurulan kişilerdir (Lazarsfeld ve Merton, 1954). Bir ürün grubu 
veya konuyla ilgili uzman görüşü, tüketicinin etkilenmesi sürecinde önem taşır. Çünkü 
bu durum gönderilen mesajın kaynağının doğruluğunu, özellikle sosyal etki bağlamında 
önemli ölçüde güçlendirmektedir (Gatignon ve Robertson, 1991). 

Pazarlama literatürüde mavenizm olarak da adlandırılan bu durum, dilimize pazar 
eksperliği olarak çevrilmiştir. Mavenizm felsefesine göre de uzmanlık, takibindeki 
kişilere önemli ve değerli bilgi ve tavsiyeleri sunmaktan geçmektedir. Mavenizm, kendi 
düşünce ve görüşlerini bulunduğu grupta açıkça ifade eden hatta propagandasını yapan, 
kişilerin tutum ve davranışlarını değiştirme becerisi bulunan, kendisine pazar eksperi 
(market maven) denen fikir liderlerinin takipçilerini etkilemesidir (Feick ve Price, 1987; 
Lazarsfeld vd, 1944; Kotler ve Zaltman, 1976; Kassarjian, 1981; Slama ve Tashchian, 
1985).  Pazar eksperi, bulunduğu grupta güvenilen, sözü dinlenen, tavsiyesine 
başvurulan ya da tüketicinin satınalma sürecinde yaşadığı her türlü riski azaltmaya 
yardımcı olacak kişilerdir (Wiedmann ve diğerleri, 2010; Walsh ve diğerleri, 2004). Bu 
nedenle sosyal kimlik bağlamında adeta birer kanaat önderi olan ve pazar eksperi olarak 
değerlendirilen fenomenlerin, satın alma süreçlerine pozitif etkisi bulunmaktadır. 

2.4.2 Fenomenlerin liderlik özellikleri  
Liderlik, etkileyicilerin (fenomenlerin) kuvvetli bir karaktere sahip olmakla 

birlikte, güçlü liderlik yetenekleri ve hatta liderlik narsizmine sahip olması ile de 
ilgilidir (Lagner ve diğerleri, 2013). Liderlik narsizmi kişilerin etrafındakileri çekerken, 
kendi özelliklerini şiddetle ön plana çıkarabilmesidir. (Raskin ve Terry, 1988, s. 890-
902). Narsist bir kişilik yapısından beslenen liderler, sıkça benmerkezci ve hatta mağrur 
yapılarıyla ön plandadır. Bununla birlikte fenomenlerin içinde bulundukları grupla 
kurdukları iletişimde, liderlik özellikleri sıkça ön plandadır. O yüzden sosyal grup 
liderliği, sosyal etkinin gücüyle, bir grubu belirli bir hedefe yönlendirme süreci olarak 
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tanımlanmaktadır. Sosyal etki, sadece etkileyenin (fenomen) kendi grubunu direkt 
olarak ya da endirekt olarak belirli steryotiplere ya da satın alma davranışına 
yönlendirebiliyorsa gerçekleşmesi konusudur. Liderin diğer bir özelliği de kişiliğinin 
kuvvetli olmasıdır. Kişilik gücü, bireylerin temel bir karakteristiği olup, etrafındaki 
kişilerin görüşlerinin oluşmasında üstlendikleri yetenek ve liderlik rollerindeki ortaya 
çıkan özgüvenleridir. Yüksek kişilik gücüne sahip fenomenler içinde bulundukları 
toplulukla daha yakından ilgilenmekte ve hayattan daha yüksek düzeyde tatmin olma 
yolları aramaktadırlar (Scheufele, 1999). Dolayısıyla kuvvetli kişilik, kişinin sosyal 
aktivitelerle daha fazla etkileşim içine girmesine ve etrafında daha geniş bir kitle ile 
iletişim kurup, daha geniş bir alanı etki altına almak istemesiyle doğru orantılıdır 
(Schenk ve Rössler, 1997, s. 5-30). Bu nedenle daha geniş topluluklarla iletişim ve 
etkileşim halinde bulunan yüksek kişilik gücüne sahip tüketiciler/fenomenler daha sık 
bir şekilde yeni insanlarla tanışır, farklı toplantılarda konuşur, daha fazla tartışma 
grubunda aktif olur ve zamanını daha fazla sosyalleşmeye ve etkileşime ayırır 
(Weimann, 1994;  Neumann, 1985). 

 
2.4.3 Referans grup etkisi 
Referans grup kavramı, sosyal memnuniyet yaratan ürün veya hizmetlerin, öncül 

ve çekici kişiler tarafından tercih ve tavsiye edilmesi ve bu kişilerin adeta o markanın 
savunucusu haline getirilmesi ile pazarlamacıların tüketici kitlesiyle iletişim kurma 
yöntemlerinden biri olarak tanımlanmaktadır (Kotler, 1980). Referans gruplarının 
referans olduğu ürün veya hizmetlerle ilgili gerçekleştirdikleri her türlü imanın, 
tüketicilerin davranış ve yaşam tarzlarını etkilemekte, tüketicinin benlik konseptinin 
gelişimine katkı sağlamakta ve tüketicinin değer-tutumlarının oluşmasıyla birlikte, grup 
normlarına uygunluk göstermek anlamında itici bir güç yarattığı bilinmektedir (Bearden 
ve Etzel, 1982, s. 183-194).  

Konuya tüketici davranışları açısından bakıldığında, tüketiciler etrafındaki kişilere 
tükettiği ürünü gösterme çabasındadır. Aslında ürün ve marka arasında bariz farklar 
vardır. Bourne (1957) , ürün ve marka seçiminde referans grup etkisinin, gösterişçiliğin 
iki farklı çeşidi ile ortaya çıktığını tanımlamaktadır. İlki, ürün seçimine etki eden 
exclusive yani ürünün seçkin olma durumudur. Ürün ister az sayıda ister çok sayıda 
üretilmiş olsun, eğer o ürüne herkes sahip olabiliyorsa, seçkin olma durumu ortadan 
kalkar. Lüks ve gereksinim ürünleri arasındaki temel fark buradan doğmaktadır. 
Gereksinim ürünleri fiilen herkes tarafından sahiplenilebilinen ürünlerken, lüks ürünler 
herkes tarafından sahiplenilemeyen bir çeşit seçkinlik göstergesi ve derecesidir. İkinci 
durum ise referans gruplarının marka tercihlerini bir anlamda başkaları tarafından 
görünen, açıkça tanımlanabilen ürünleri refere etmesidir. Markalar ürünlere göre daha 
kolay teşhiş edilebilir ve başkaları tarafından kolayca seçilip algılanabilen ışık saçan 
şeylerdir ve markalarda esas olan nerede ve kimlerin huzurunda tüketildikleridir. Aleni 
olarak umuma açık bir şekilde tüketilen markaların, kişisel amaçla tüketilen markalara 
göre başkaları tarafından kolayca fark edildiği aşikardır. Bu nedenle referans grup etkisi 
hem markalarda ürünlere göre daha yüksek olup, hem de aleni tüketilen ürünlerde 
(toplum içinde herkes tarafından görülen), kişisel tüketilen ürünlere nazaran daha 
yüksek bir etki düzeyine sahiptir (Bourne,1957). 

Kısacası farklı nedenlerle (bilgi arama, değer ifade etme veya faydacı) 
gerçekleşen referans grup etkisi, tüketicilerin satın alma davranışlarına etki etmekte ve 
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onları belirli kişileri takip ve taklit etme yönünde güdelemektedir. Sosyal medya 
fenomenleri de günümüzde birer referans grup haline gelmiş, tüketicilerin takdir ve 
takip ettiği kişiler olarak pazarlama dünyasındaki yerini almıştır. 

2.4.4 Fenomen-tüketici arasında oluşan algısal yakınlık  
Kişilerarasında gerçekleşen ağızdan ağıza iletişimin (WOM) tanımı gereği bu 

etkileşimin iki farklı kişi arasında gerçekleştiği ve bu etkileşimde mesajın içeriğinin 
önemi bilinmektedir. Gilly ve arkadaşları 1998 yılında yaptıkları çalışmada, kişilerarası 
bilgi akışında hem kaynağın hem de WOM arayıcının (tüketicinin) özelliklerinin 
birbirine yakın- uygun olmasının da en az mesajın içeriği kadar sürece etki eden önemli 
bir değişken olduğunu geliştirdikleri model üzerinden ispatlamışlardır. Yazarlara göre 
kaynağın ve WOM arayıcısının demografik ve davranışsal olarak birbirine yakınlık 
göstermesi yani homofoli durumları ilişkinin gücünü ve kalitesini arttırmaktadır (Gilly 
ve diğerleri, 1998, s.83-100). 

Homofoli, karşılıklı iki bireyin genellikle demografik özellikleri olmak üzere 
birbirlerine ne kadar uyumlu olduğudur ve bununla birlikte homofoli demografik 
özellikler ile birlikte, değerler, tercihler, yaşam tarzı gibi değişkenlerdeki algısal 
benzerliklerle de baş göstermektedir (Everett ve Bhowmik, 1971, s.523-538). Homofoli 
teorisi ilk kez Lazarsfeld ve Merton (1954) tarafından ortaya atılmış ve pek çok tüketici 
davranışı çalışmasında kişilerarası iletişimde önemli bir değişken olarak görülmüştür. 
Örneğin Feldman ve Spencer 1965 yılında yeni taşındıkları bölgede doktor arayan 
vatandaşlar üzerinde yaptıkları çalışmada, %15’inin medikal yollarla doktor tavsiyesi 
aldıklarını, diğer majör çoğunluğun ise arkadaşlarına, komşularına veya iş arkadaşlarına 
danışarak doktor seçimi yaptıklarını göstermiştir. İlginç bir şekilde evli ve çocuklu 
çiftlerin, marka uzmanlarından ziyade özellikle yine etrafındaki evli ve çocuklu 
çiftlerden tavsiye aldıkları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla çalışmalar tüketicilerin 
kendilerine benzer-yakın kaynaklardan tavsiye aldıklarını ve bazı durumlarda uzman 
kaynaklara nazaran homofolik kaynakların tavsiye almada daha iyi çalıştığını 
göstermektedir (Gilly ve diğerleri, 1998, s. 83-100). 

Sosyal medya fenomenlerini takip eden tüketicilerin satın alma davranışlarına etki 
eden önemli özelliklerden biri tüketicilerin fenomenlere karşı duydukları yakınlık yani 
homofoli durumudur. Tüketici kendisine gerek demografik gerekse de değer ve yaşam 
tarzı bağlamında yakın gördüğü fenomenleri takibe alması bir anlamda tüketicinin 
fenomeni bir rol model olarak görmesi ve homofolik olarak benimsemesiyle ilgilidir. 

3. Araştırma 
 
3.1 Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı, günümüzde önemli bir dijital pazarlama aracı olarak görülen 

internet fenomenlerinin, tüketicisiyle kurduğu ilişkide hangi değişkenlerin anlamlı 
yönde bir etkisi olduğunu ortaya koymaktır. 

3.2 Araştırmanın Metodolojisi 
Araştırma, internet fenomenlerinin hangi özelliklerinin tüketici -fenomen ilişkisini 

güçlendirdiğini literatürde ilk kez ortaya koyan nedensel bir araştırmadır. Zaman ve 
maliyet kısıtı nedeniyle kolayda örnekleme metoduyla gerçekleştirilen araştırmada, 
online anket yöntemiyle tüketicilere ulaşılmış ve toplamda 207 kullanılabilir anket elde 
edilerek analizler gerçekleştirilmiştir. 
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Çalışmada anket formu sekiz bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, katılımcıların 
demografik özelliklerini ölçen sorulardan oluşup, ikinci bölüm tüketiciler ile 
fenomenlerin arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışan Gilly vd.’den (1998) adapte edilmiş 
“Influence on Seeker” (Tüketici-fenomen ilişkisi) ölçeğidir. Üçüncü bölümde 
Wolfinbarger and Gilly’nin (1993) “Algısal Homofoli” ölçeği, dördüncü bölümde ise 
Feick and Price’ın (1987) “Pazar Uzmanı (Market Maven)” ölçeği yer almaktadır. Beş 
ve altıncı bölümde fenomenlerin liderlik özellikleri sırasıyla Neumann’ın (1988) 
“Kişilik Gücü (Personality strength)” ölçeği, Raskin ve Terry’in (1988) “Liderlik 
Narsizmi (Leadership Narcissism)” ölçeği ve yine aynı yazarların “Liderlik Yeteneği 
(Leadership ability)” ölçekleri kullanılarak geliştirilmiştir. Anketin son bölümünde ise 
referans grup etkisini ölçmek için Goyette vd’nin (2010) “Pozitif WOM (Positive 
WOM)” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 22 paket programı 
kullanılarak analize tabi tutulmuştur. 

3.3 Araştırmanın Hipotezleri ve Bulguları 
H1   :Algısal homofoli ile tüketici- fenomen ilişkisi arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 
H2 :Fenomenlerim pazar uzmanı olması ile tüketici-fenomen ilişkisi arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 
H3   :Fenomenlerin güçlü kişilikleri ile tüketici-fenomen ilişkisi arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 
H4  :Fenomenlerin liderlik narsisimi ile tüketici-fenomen ilişkisi arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 
H5 :Fenomenlerin liderlik yetenekleri ile tüketici-fenomen ilişkisi arasında anlamlı 
bir ilişki vardır. 
H6 :Fenomenlerin pozitif WOM yapması ile tüketici-fenomen ilişkisi arasında 
anlamlı bir ilişki vardır. 
H7: Fenomen tüketici ilişkisi yaş grupları açısından farklılık gösterir. 
Araştırmaya katılan katılımcıların %55’i kadın (115 kişi), %45’i (93 kişi) erkektir. 

Katılıcıların büyük çoğunluğu 25-34 yaş aralığında olup (76 kişi), sırasıyla %29’u (59 
kişi) 35-44 yaş aralığında, %34’ü 45 yaş üstü ve 18-24 yaş aralığındadır. Katılımcıların 
%2’si (5 kişi) 18 yaş ve altındadır. Katılımcıların meslekleri incelendiğinde %46’sının 
(96 kişi) özel sektör çalışanı olduğu, %17’sinin (35 kişi) öğrenci olduğu, %13’ünün de 
(26 kişi) kamu sektörü çalışanı olduğu görülmektedir. Katılımcıların %51’i (106 kişi) 
bekâr, %49’u (101 kişi) evlidir. Katılımcıların %64’ü (132 kişi) kendini ileri seviyede 
internet kullanıcı olarak tanımlarken, %34’ü (71 kişi) orta seviyede, %2’si de (4 kişi) 
başlangıç seviyesinde internet kullanıcısı olarak tanımlamıştır. Katılımcıların %43’ü (88 
kişi) günde 4 saat üzerinde internet kullanmaktadır (Tablo 3). 
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Tablo 3: Cevaplayıcıların demografik özellikleri 

Değişkenler Sayı Yüzde Değişkenler Sayı Yüzde 
Cinsiyet 

  
Eğitim Durumu 

  Kadın 115 55 İlköğretim 1 1 
Erkek 92 45 Lise 25 12 
Yaş (yıl) 

  
Ön lisans 16 8 

18 yaş ve altı 5 2 Üniversite 102 49 
18-24 33 16 Lisanüstü 63 30 
25-34 76 37 İnternet Kullanım Seviyesi 

 35-44 59 29 Başlangıç 4 2 
45 yaş ve üstü 34 16 Orta  71 34 
Meslek 

  
İleri 132 64 

Öğrenci 35 17 Günlük internet kullanma süresi 
Özel Sektör 96 13 1 saatten az 6 3 
Kamu çalışanı 26 46 1-2 saat 25 12 
Serbest Meslek 15 7 2-3 saat 41 20 
Emekli 18 9 3-4 saat 47 22 
İşsiz/Çalışmıyor 17 8 4 saatten fazla 88 43 
Medeni Durum 

     Evli 101 49 
   Bekar 106 51       

Katılımcıların internet kullanım amaçlarını sıralamaları istendiğinde 
katılımcılardan 182 kişi interneti bilgi edinmek için, 169 kişi sosyal ağlara erişim için 
ve 134 kişi de video-dizi-film izlemek için cevaplarını vermişlerdir. Video- dizi veya 
film izlemeyi, müzik dinleme başlığı ile 133 kişi, alışveriş yapma başlığı ile de 126 kişi 
takip etmektedir (Şekil 1). 

 
Şekil 1: Katılımcıların internette vakit geçirme nedenleri 
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Araştırmada kullanılan ölçeklerden Fenomen-tüketici ilişkisi ölçeği %95 güven 
aralığında 0,899, Algısal Homofoli ölçeği 0,896, Pazar Uzmanlığı ölçeği, 0,880, Pozitif 
WOM ölçeği 0,832, Güçlü kişilik ölçeği, 0,825 Cronbach alfa değeri ile yüksek derece 
güvenilir, Liderlik Narsizmi ölçeği ve Liderlik Yeteneği ölçeği ise sırasıyla 0,737 ve 
0,695 Cronbach Alfa değerleri ile oldukça güvenilir bulunmuştur (Kalaycı, 2010: 405) 
(Tablo 4). 

Tablo 4. Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Değişkenler Cronbach alfa İfade Sayısı 
Fenomen- Tüketici İlişkisi 0,899 3 
Algısal Homofoli 0,896 2 
Pazar Uzmanlığı- güven 0,880 4 
Pozitif WOM 0,832 6 
Güçlü kişilik 0,825 6 
Liderlik narsizimi 0,737 4 
Liderlik yeteneği 0,695 4 

Algısal homofoli, pazar uzmanlığı, pozitif WOM, güçlü kişilik, liderlik narsizmi 
ve liderlik yeteneği değişkenlerinin fenomen- tüketici ilişkisi üzerine olan etkisini 
ortaya koymak için veriye çoklu doğrusal regresyon analizi yapılşmıştır.  Veriye 
regresyon analizi uygulayabilmek için, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 
ilişkinin doğrusal olması, bağımsız değişkenlerin birbiriyle ilişkili olmaması, hata 
terimlerinin normal dağılması, hata terimlerinin varyanslarının sabit olması, hata 
terimlerinin arasında ilişki olmaması gerekmektedir (Durmuş ve diğerleri, 2010 s:154).  

Çoklu regresyon yapılabilmesi için yapılması gereken ön testlerden ilki 
doğrusallık varsayımı bağımlı ve bağımsız değişkenlerin serpilme matrisi çizilerek test 
edilmiş ve bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrusal olmadığı 
yönünde herhangi bir kanıt görülmemiştir. Ayrıca serpilme matrisi veri setinde bu 
değişkenler için aykırı değerler olmadığı da görülmüştür. Bununla birlikte veriye tüm 
değişkenler için çoklu bağıntı analizi yapılmış ve değişkenler arasında çoklu bağıntı 
problemi olmadığı da görülmüştür (Tablo 5). 

Yapılan çoklu regresyon analizi Anova tablosu sonuçlarına göre, fenomen- 
tüketici ilişkisi üzerine etki eden; algısal homofoli, pazar uzmanığı, pozitif WOM, güçlü 
kişilik, liderlik narsizmi, liderlik yeteneği değişkenlerinin oluşturduğu araştırma 
modelinin istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir (F=12,197, p˂ 0,005). 
Bununla birlikte Katsayı (Coefficient) verilerine göre %95 güven aralığında fenomen-
tüketici ilişkisine, algısal homofoli (t=2.896, p=0.004) ve pazar uzmanlığı (t= 3,185, 
p=0.002) değişkenleri etki ederken; %90 güven aralığında pozitif WOM (t= 1,918, 
p=0.056) değişkeni etki etmektedir. Fenomen-tüketici ilişkisini algısal homofoli, pazar 
uzmanlığı ve pozitif WOM değişkenlerinin %51 oranında (R=0,518; R2 =0,268, F=   

12,197, p=0,000) açıkladığı görülmektedir. Bu ilişkide en yüksek açıklayıcılık oranı 
%34 ile algısal homofoli değişkeni olup (β=0,343), ikinci sırada pazar uzmanlığı 
(β=0,222) yer almaktadır. Bununla birlikte tüm değişkenlerin tolerans değerinin 0,10 
üstünde ve VIF değerinin 10’un altında olması bağımsız değişkenler arasında çoklu 
bağıntı olmadığı anlamına gelmektedir (Pallant, 2010, s:156). Özet olarak, araştırma 
hipotezlerinden H1, H2  (p˂ 0,005) ve H6  (p˂ 0,010)   kabul edilmiş,     H3, H4 ve H5 

reddedilmiştir (p> 0,005) (Tablo 5). 
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Tablo 5. Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

   β t- değeri p F 
değeri p R R2 Tolerans VIF 

Sabit 1.316 1,424  12.197 0.00 0.518 0.268   
Algısal Homofoli 0.343 2896 0.004     0.843 1.186 
Pazar 
Uzmanlığı/Güven 0.222 3185 0.002     0.546 1.830 

Pozitif WOM 0.034 1918 0.056     0.522 1.916 
Güçlü kişilik 0.104 0.357 0.721     0.574 1.744 
Liderlik Narsizmi 0.031 -246 0.806     0.734 1.362 
Liderlik Yeteneği -0,19 .586 0.558         0.501 1.996 

* p< 0,05, ** p< 0,10 

Fenomen- Tüketici ilişkisi açısından yaş gruplararası arasındaki farkı anlamak 
için yapılan Anova Testi sonuçlarına göre, yaş grupları 5 farklı gruba bölünmüş (Grup 
1: 18 yaş ve altı, Grup 2: 18-24 yaş arası, Grup 3: 25-34 yaş arası, Grup 4: 35-44 yaş 
arası, Grup 5: 45 yaş ve üstü) ve yaş grupları arasında istatistiki olarak anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir (F=3,307, p˂=0,012). Tukey testi sonucunda yapılam post-hoc 
karşılaştırmalarında Grup 5 (M= 6,068, SS: 2,611) ile Grup 3 (M= 8,004 SS: 2,902) 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık söz konusudur.  Buna göre 25-34 yaş arası 
katılımcıların, 45 yaş ve üstü katılımcılara oranla fenomen tüketici ilişkisine daha fazla 
önem verdiği görülmektedir (Tablo 6). 

Tablo 6. Yaş grupları arası Tek Yönlü Anova Testi Sonuçları 

Grup N  SS Var. K. KT Sd KO F p 
18 yaş ve altı 5 7.800 3,236 G. Arası 93,137 4 23.284 3,307 0,012 
18-24 33 7.787 2,292 G. İçi 1422,146 202 7,04   
25-34 76 8.004 2,902 Toplam 1515,283 206    
35-44 59 7.655 2,475       
45 yaş ve 
üstü 

34 6.068 2,611       

Sonuç 
Literatüre hatırlı pazarlama olarak girmiş olan influencer marketing, günümüzde 

markalara önemli fırsatlar sağlayan bir dijital iletişim tekniği olarak tutundurma 
faaliyetleri içindeki yeni yerini günden güne sağlamlaştırmaktadır. Fenomenler hedef 
kitlelerinin tutumlarını, ustaca kullandıkları sosyal medya mecraları üzerinde 
şekillendirme becerisine sahip, markaların tüketicileri ile bağ kurmasında adeta köprü 
görevi gören yeni medyanın yeni ünlüleridir. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 
Youtube, Linkedin, Snapchat, Vine gibi sosyal medya kanalları üzerinden tüketicilerle 
bağ kuran fenomenler, pazarlama dünyasında marka yöneticilerinin özellikle 
Milennial/Y jenerasyonu kuşağına ulaşmasına fayda sağlamakla birlikte,  geleneksel 
mecralara göre iletişim verimliliğinin kolay ölçülmesi ve markaların fenomenler 
vasıtasıyla dijital topluluklara kolay erişim sağlaması gibi sağladığı fırsatlar nedeniyle 
de tercih edilen iletişim yöntemleri arasında yer almaktadır.  

x
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Literatürde yapılan çalışmalar etkileyici-hedef kitle (fenomen-tüketici) ilişkisi, 
fenomenlerin uzmanlığı- duyulan güven, fenomenlerin liderlik özellikleri, referans grup 
etkisi, fenomen –tüketici arasında oluşan algısal yakınlık-homofili gibi özelliklerin 
etkilediğini tartışmaktadır (Lagner ve diğerleri, 2013). 

Çalışmada literatüre uygun olarak, fenomen tüketici ilişkisine, algısal homofoli, 
pazar uzmanlığı ve pozitif WOM’un etki ettiği bununla birlikte fenomenlerin liderlik 
özelliklerinin (kişilik gücü, liderlik narsizmi ve liderlik yeteneklerinin) ise istatistiki 
olarak anlamlı bir etkisi bulunmadığı görülmektedir. Özetle tüketiciler, sosyal medya 
fenomenlerini algısal olarak kendi yaşam tarzı ve kişiliklerine uygun buldukları için 
(homofoli) takip etmekte ve bu ilişkide fenomenlerin tanıtımını yaptıkları/önerdikleri 
ürün ve/veya hizmetilerin uzmanı olarak algılanmasının da önemli bir payı olduğu 
görülmektedir. Tüketiciler adeta arkadaşları ya da çevrelerindeki bir yakını gibi 
algıladıkları fenomenlerin tavsiyelerine güvenmekte, onları dinlemekte ve belirli 
konularda onların tavsiyelerini uygulayacak şekilde, fenomenleri uzman olarak 
görmektedirler. Bu bağlamda fenomenlerin, tüketicileri, ağızdan ağıza iletişim 
metoduyla etkileme gücüne sahip olduğu görülmektedir. 

Kısacası geliştirdikleri özgün tarzları ve oluşturdukları farklı ve trend içerikleri ile 
tüketicilerin takip ettiği fenomenlerle iş birliği yapmak, marka yöneticilerine bilhassa 
marka bilinirliliği ve değerini arttırmak anlamında destek olmaktadır. Geleneksel 
reklam mecralarına kıyasla bütçe verimliliği yüksek olan bu yeni çağ tutundurma 
faaliyeti, markaların daha özgün, çağı yakalayan, trend, erişim ve etkileşimi yüksek ve 
güncel hikayelerle tüketicisinin nabzını tutma becerisine sahip birer marka olarak 
algılanmasında da önemli birer fırsat sağlamaktadır. Bununla birlikte markaların 
fenomen- tüketici ilişkisini hangi değişkenlerin etkilediğini bilmesi, aradaki bağı 
kuvvetlendirmek yönünde kurulacak iletişim stratejilerini de doğrudan etkileyecektir. 
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1. Introduction 
"Influencer Marketing", which has been introduced in the Turkish literature as 

"Hatırlı Pazarlama", in general means to carry out marketing activities through people 
who can play a role in influencing brand preferences and purchasing decisions of 
consumers (http://www.mediacatonline.com/influencer-marketing-bir-kazan-kazan-
hikayesi). 

Influencers are independent new 3rd party supporters who shape the attitudes of 
the target audience in marketing through blogs, tweets and other social media channels. 
(Freberg et all 2011, p: 90). While some researchers find social media influencers 
competitive, most researchers find brand-influencer cooperation meaningful in the 
promotion processes of brands or institutions and view them as a rising marcom trend 
(Gorry and Westbrook, 2009, p:195). The main reason of this situation is that emerging 
internet technologies give brands and institutions the opportunity to identify and follow 
the persuasive power of influencers. Observation of all consumer reactions (likes, 
shares, comments) and their consequences corresponding to the post-sharing of 
influencers in relevant media is measurable practices for brands and institutions as well. 
(http://www.briansolis.com/2009/11/social-mediainfluencers- are-not-traditional-
influencers) 

2. Literature Review 
 
2.1 The relationship between influencers and consumers  
Factors affecting influencer-consumer relationship in literature could be examined 

as market maven (Bansal and Voyer, 2000, p. 166-177), influencers leadership 
characteristics (Mann,1959; Stogdill,1948), reference group effect (Bearden and Etzel, 
1982, s. 183-194) and perceptual homophily (Gilly et all, 1998, p. 83-100) (Langner et 
all, 2013, p. 31-49). 

The expertise of the influencers is considered as knowledge. Social interactors 
(influencers) are people who are asked a lot of ideas in their own fields, who are taken 
up by their views and who are referred to them much more often than others in the 
group they are in (Lazarsfeld and Merton, 1954). This situation, which is also called 
mavenism in marketing literature, is translated into our language as market expertise. 
Leadership is particularly related to the fact that influencers have a strong character, but 
have strong leadership abilities and even leadership narcissism (Lagner et all, 2013).  

http://www.orcid.org/0000-0001-6415-455X
mailto:mugeors@aydin.edu.tr
http://www.mediacatonline.com/influencer-marketing-bir-kazan-kazan-hikayesi
http://www.mediacatonline.com/influencer-marketing-bir-kazan-kazan-hikayesi
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Any implications of reference groups for products or services refer to affect the 
behavior and lifestyles of consumers and the reference groups contribute to the 
development of the consumer's self-concept (Bearden and Etzel, 1980, p. 183-194). 
Social media influencers have become a reference group nowadays and have taken 
place with the appreciation and close follow-up of consumers. 

Homofoli is the similarity of the two individuals to each other, generally in terms 
of their demographic characteristics. However, homophily can be defined by perceptual 
similarities in variables such as values, preferences, lifestyle, together with demographic 
characteristics (Everett and Bhowmik, 1971, p.523-538). One of the important factors 
affecting the buying behavior of consumers is the homofily situation that occurs 
between consumers and influencers. 

3. Research Methodology 
The aim of the study is to reveal which variables have a significant effect in the 

relationship between influencers and consumers that starts to become an important 
digital marketing tool in the marketing world. Research is a causal research. Due to the 
time and cost limitations, the survey was carried out with convenient sampling method 
and the consumers were reached by online survey method. In total, 207 usable surveys 
were gathered and analyzed in SPSS 22 data analysis program. 

3.4 Findings 
Preliminary analysis was conducted to ensure no violation of assumptions of 

normality, linearity, multicollinearity and homoscedasticity. According to the results of 
Anova Table findings for Multiple regression analysis; it is seen that the research model 
consisting of perceptual homofily, market maven, positive wom, personality strength, 
leadership narcissism and leadership ability variables are statistically significant 
(F=12,197, p˂ 0,005).  

In addition, according to the Coefficient table, perceptual homofily (t=2.896, 
p=0.004) and market maven (t= 3,185, p=0.002) affect the relationship between 
influencers and consumers in the 95% confidence interval, while the positive WOM (t= 
1,918, p=0.056) affects the relationship between influencers and consumers in the 90% 
confidence interval. The variables of perceptual homofily, market maven and positive 
WOM explain the source of seeker dependent variable by 51% (R=0,518; R2 =0,268, F=   

12,197, p=0,000). In this relationship, the highest explanatory rate is owned by the 
perceptual homofily (β=0,343) with 34% and the second is market expertise (β=0,222). 

A one-way between group analysis of variance conducted to explore the impact of 
age on source of seekers. Subjects were divided into five groups according to their age 
(Group 1: 18 age and below; Group 2: 18 to 24; Group 3: 25 to 34; Group 4: 35 to 44; 
Group 5: 45 age and above). There was a statiscally significant difference at the p <0,05 
level in source of seekers for two groups (F= (3,307), p=0,012). Post hoc comparisons 
using the Tukey HSD test indicated that the mean score for Group 5 (M= 6,068, SS: 
2,611) was significantly different from Group 3 (M= 8,004 SS: 2,902). Other groups did 
not differ significantly from either Group 1, 2 and 4. According to those findings, it is 
seen that the age group between 25-34 of respondents give more importance to the 
relationship. According to this, it is seen that the participants between the ages of 25-34 
give more importance to the influencer- consumer relationship than the participants 
aged 45 and over. 
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4. Discussion 
It is seen that the perceptual homophily, market maven and positive WOM have a 

statistically positive influence on source of seekers rather than the leadership 
characteristics (personality strength, leadership narcissism and leadership ability) of 
influencers. 

Consumers follow social media influencers perceptually as they fit their lifestyle 
and personality (homophily) and it is seen that consumers are perceived influencers as a 
market maven/expert as well. Consumers rely on the recommendations of the 
influencers whom are perceived as a friend or a relative by consumers in their 
environment. They listen to them and see influencers close enough to them that they can 
comply with their recommendations. For this reason, influencers are also called as 
creators of WOM at the same time. 

In short, as a new communication approach, influencer marketing is likely to 
sustain its importance in the near future. To cooperate with the influencers who have 
unique styles with different and trendy contents, supports the brand managers especially 
in terms of increasing brand awareness and value. 
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Özet 
Marka değerlemesinde kullanılan yöntemlerin hesaplama biçimindeki farklılık, 

marka değeri hesaplamasında rakamsal farklılıklara yol açmaktadır. Bu durum bilgi 
kullanıcıları için daha net bir verinin kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir. Zira 
farklı yöntemlere göre hesaplanan farklı marka değeri verisinden hangisinin mutlak 
değeri verdiği belirsizdir. Bu gerçek, marka değerinin rakamsal değerinden ziyade 
önceki yıla göre gerçekleşen değişim düzeyinin takibini daha mantıklı kılmaktadır. 
Bununla beraber, marka değerindeki değişim düzeyinin yöntemlere göre benzer sonuç 
verip vermediği, incelenmesi gereken bir konuya dönüşmüştür. Bu kapsamda 
çalışmanın amacı; farklı yöntemlere göre hesaplanan marka değerinde, değişim 
düzeyinin benzeşip benzeşmediğini tespit etmektir. Bu bakış açısıyla çalışmada, Brand 
Finance Turkey-100 gıda sektöründe yer alıp Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 
marka değerindeki değişim incelenmiştir. Söz konusu şirketlere ait marka değeri Hirose 
yöntemine göre hesaplanmış ve Brand Finance tarafından açıklanan verilerle 
karşılaştırılmıştır. Hirose yöntemine göre elde edilen değişim düzeyi verisinin, Brand 
Finance’a göre tespit edilen değişim düzeyi ile genel olarak benzeşmediği tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Hirose Yöntemi, Brand Finance, Marka Değerindeki Değişim 

Gönderme Tarihi 3 Eylül 2018; Revizyon Tarihi 7 Kasım 2018; Kabul Tarihi 20 Kasım 
2018 

Abstract 
The difference in the way that the methods, which are used in brand valuation, are 

calculated leads to numerical differences in the calculation of the brand value. This 
makes the use of a more distinct data inevitable for those who use the information. This 
is because of the fact that, among the different brand value data calculated according to 
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different methods, the one that gives the absolute value is unclear. This fact makes it 
more logical to follow the level of the change according to the previous year, rather 
than the numerical value of the brand value. However, whether the level of change in 
brand value gives similar or not similar results for different methods has turned into an 
issue that needs to be examined. In this context, the aim of study; the brand value 
calculated according to different methods is to determine whether the level of change is 
similar. From this point of view, the change in the brand values of the companies in the 
Brand Finance Turkey-100 food sector and traded on the Istanbul Stock Exchange was 
investigated. The brand value of these companies was calculated according to Hirose 
method and compared with the data announced by Brand Finance. The change level 
data obtained according to the Hirose method were found generally not similar to 
change level data detected to Brand Finance. 
Keywords: Hirose Method, Brand Finance, Change in Brand Value 
Received 3 September 2018; Received in revised from 7 November 2018; Accepted 20 
November 2018 

GİRİŞ 
Çeşitli danışmanlık firmaları tarafından yıllar itibariyle hesaplanarak kamuoyuna 

açıklanan marka değeri, yönetsel kararlara etki etmesi bakımından işletme yönetimleri 
tarafından takip edilmesi gereken veri setinin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Piyasa 
değeri ve defter değeri gibi değerlerle kıyaslanan marka değeri, yönetim kademesine 
şirketin gidişatıyla ilgili yol gösterici bilgiler sunmaktadır. Yıllar itibariyle marka 
değerinde yaşanan değişimin takibi ise hangi alanlarda başarılı olunduğu konusunda 
şirket yönetimine bilgi vermektedir.     

Marka değerinin tespitinde kullanılan yöntemin türüne göre farklı rakamsal 
değerlere ulaşıldığı bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan marka değerinin tutar olarak 
hesaplanması yanında marka değerindeki yaşanan değişime odaklanılması daha 
gerçekçi sonuçlara ulaşılması bakımından gereklidir. Bununla beraber marka değerini 
oluşturan unsurlarda meydana gelen değişimin nedenleriyle birlikte incelenmesi 
alınacak birçok karara olumlu yönde etki edecektir. 

Bu bakış açısıyla çalışmada, Brand Finance Turkey-100 gıda sektöründe yer alıp 
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin marka değerindeki değişim incelenmiştir. Söz 
konusu şirketlerin marka değerleri, Brand Finance tarafından açıklanmakla beraber 
karşılaştırma yapmak amacıyla araştırma kapsamında Hirose Yöntemine göre yeniden 
hesaplanmıştır. Bu kapsamda marka değerinde yaşanan değişim, farklı marka değerleme 
modelleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Hirose yöntemi kapsamında değişim, 
sadece marka değeri toplam tutarında değil marka değerini oluşturan “prestij”, 
“sadakat” ve “genişleme” değişkenleri açısından da finansal olarak analiz edilmiştir. 
Konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada marka değerinin 
rakamsal tespitinden ziyade bu değerde yıllar itibariyle yaşanan değişimin ne yönde 
gerçekleştiğine odaklanılmıştır. 

Bu kapsamda, çalışmada öncelikle marka değeri hesaplamanın önemine 
değinilmiştir. Daha sonra Brand Finance Turkey-100 gıda sektöründe yer alıp Borsa 
İstanbul’da işlem gören şirketlerin marka değerindeki değişim incelenmiş ve araştırma 
kapsamında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Son olarak da ulaşılan sonuçlar 
kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.    
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1. Marka Değeri Hesaplamanın Önemi 
Yönetsel kararların alınmasında önemli bir unsur olan marka değeri son yıllarda 

işletmeler tarafından daha fazla önemsenmeye başlanmıştır. Çeşitli yöntemlerle tespiti 
mümkün olan marka değeri, finansal açıdan önemli olduğu gibi pazarlama faaliyetleri 
bakımından da dikkatle izlenmesi gereken bir unsurdur.     

Marka, işletmelerin en önemli varlıkları arasında sayıldığından marka değeri, 
tüketicilerin markaya verdiği değere bağlı olarak ortaya çıkan ve diğer markalar 
karşısında markanın finansal gücünü gösteren sayısal bir değeri ifade etmektedir 
(Akgün ve Akgün, 2014, s.2). Bu bakış açısıyla markanın sahip olduğu finansal değeri 
bilmeden pazarlama stratejilerinin başarılı olup olmadığını anlamak oldukça güçtür 
(Brand Finance, 2017, s.4).  

Marka değerinin hesaplanması şirketlere; markanın gidişatını öğrenme, markanın 
finansal gelişim ve değişimini zaman içerisinde izleyebilme imkânı sağlar. Bu sayede, 
markanın ve şirketin yararına olacak kararlar vaktinde alınabilir. Ayrıca, pazarlama 
faaliyetleri için yapılacak yatırımların optimum seviyesini belirlemede de yol gösterici 
bir rol üstlenir (Brand Finance, 2017, s.11). 

Değişime ayak uyduramayan geniş pazar paylarına sahip olan birçok markanın 
zaman içinde faaliyetlerini durdurduğu bilinen bir gerçektir. Bu anlamda marka 
değerinin yıllar itibariyle hesaplanıp genel eğiliminin izlenmesi, şirketlere değişimi 
hangi noktalarda yapmaları hususunda bilgi vermektedir. Marka değerinde yaşanan 
değişimin nedenleriyle beraber incelenmesi şirket yönetimine alacağı kararlarda 
yardımcı olmaktadır. Bu sebeple günümüzde çoğu büyük marka farklı yöntemlerle 
marka değerlemeye başvurmaktadır (Alsu ve Palta, 2017, s.185). Bununla beraber 
günümüzde şirket ele geçirme ve birleşmelerinin yanında işletmelerin finansal ve 
pazarlama performanslarının tespitinde ve lisans/franchise anlaşmalarında kullanılması 
marka değeri hesaplamalarının önemini artırmıştır (Demir, 2016, s.28). 

Marka değerinin çeşitli danışmanlık firmaları tarafından yıllar itibariyle 
hesaplanması ve açıklanması sonucunda şirketler bu alanda yüksek bir değere sahip 
olma yarışı içine girmiştir. Bununla beraber marka değeri hesaplama ve sıralama 
çalışmaları, erişilebilir finansal verilere ve analist gözlemlerine dayanan sınırlı bilgi ile 
yürütülen çalışmalardır. Derinliğine yapılmış çalışmalar olmasa dahi, markanın 
gelecekte gelir artırma kabiliyetini yansıtması açısından dikkate alınmalıdır (Brand 
Finance, 2017, s.10).  

2. Marka Değerindeki Değişimin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma 
2.1. Araştırmanın Amacı 
Şirketlerle ilgili performans göstergelerinden hangisinin kullanılacağı yönetim ve 

yatırımcılar açısından önemli bir konudur. Birçok parametre yanında son yıllarda 
özellikle marka değeri de bu amaçla kullanılmaktadır. Marka değerinin ne seviyede 
olduğu gerek şirket yönetimi gerekse yatırımcılar açısından takip edilen konulardan biri 
haline gelmiştir.  

Marka değeri; finansal, tüketici ve karma olmak üzere üç farklı modele göre 
hesaplanabilmektedir. Finansal modellerde, şirketlere ait finansal tablo verileri dikkate 
alınmakta, tüketici esaslı modellerde ise tüketici algısı tespit edilerek marka değeri 
belirlenmektedir. Karma modellerde hem finansal veriler hem de tüketici esaslı veriler 
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bir arada değerlendirilerek marka değeri tespit edilmektedir (Demir, 2016, s.29). Üç 
model için de marka değerini belirlemeye yönelik olarak farklı hesaplama mantığına 
sahip birçok yöntem geliştirilmiştir. Örnek olarak vermek gerekirse Brand Finance 
tarafından kullanılan Hak Bedeli Yöntemi karma, Hirose Yöntemi ise finansal modeller 
arasında yer almaktadır. Söz konusu modellere göre geliştirilen marka değerleme 
yöntemlerinden hangisinin kullanılması gerektiği tartışılan konulardan biridir. Bununla 
beraber, farklı yöntemlere göre hesaplanan marka değerlerinin rakamsal olarak benzeşip 
benzeşmediği de birçok çalışmada ele alınmıştır (Dımbıloğlu, 2014; Zengin ve 
Güngördü, 2015;  Demir, 2016; Kendirli, Kendirli ve Akgün 2016; Alsu ve Palta, 
2017). Bu çalışmada ise konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak marka 
değerinin rakamsal olarak hesaplamasına değil, bu değerde yıllar itibariyle yaşanan 
değişime odaklanılmıştır. Şirket performansının tespiti açısından daha net sonuçlara 
ulaşılacağı gerekçesiyle, çalışmada marka değerinde yaşanan değişim incelenmiştir.  

Bu bakış açsıyla, Brand Finance Turkey-100 gıda sektöründe yer alıp Borsa 
İstanbul’da işlem gören şirketlerin incelendiği bu araştırmada temel amaç; farklı 
değerleme yöntemlerine göre hesaplanan marka değerindeki değişim düzeyinin yıllar 
itibariyle benzeşip benzeşmediğini tespit etmektir. Bu amaçla söz konusu şirketlerin 
marka değerleri, öncelikle Brand Finance tarafından açıklanan listelerden temin edilmiş, 
daha sonra ise farklı bir hesaplama mantığına sahip olan Hirose Yöntemine göre 
yeniden hesaplanarak karşılaştırılmıştır.  

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Modeli 
Marka değerindeki değişimi ortaya koymak amacıyla yürütülen bu araştırmanın 

kapsamına Brand Finance Turkey-100 gıda sektöründe 2015-2018 yılları arasında 
kesintisiz olarak marka değeri açıklanıp Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 
alınmıştır. Araştırma kapsamında, karşılaştırma yapmak amacıyla söz konusu şirketlere 
ait marka değerleri farklı bir hesaplama mantığına sahip olan Hirose yöntemine göre 
yeniden hesaplanmıştır. Söz konusu şirketlere ait marka değerleri, 2010-2017 yıllarına 
ait faaliyet raporlarından elde edilen bilgiler dâhilinde hesaplanmıştır.  

 Marka değerlerinin karşılaştırmasında Brand Finance Turkey-100’de 
açıklanan değerler ile çalışma kapsamında Hirose yöntemine göre hesaplanan marka 
değerleri esas alınmıştır. Şunu belirtmekte fayda var ki, Brand Finance tarafından 
açıklanan marka değerleri bir önceki yılın (t-1) faaliyet raporlarından elde edilmesine 
rağmen bir sonraki yıl (t) kamuya açıklanmakta ve açıklamanın yapıldığı yılın (t) marka 
değeri olarak belirtilmektedir. Örnek vermek gerekirse, 2018 yılının marka değeri 2017 
yılı faaliyet raporlarındaki veriler esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu açıdan çalışmada, 
Brand Finance tarafından t yılında açıklanan marka değeri ile Hirose yöntemine göre 
hesaplanan t-1 yılındaki marka değeri eşleştirilerek karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda 
yapılan karşılaştırmaya ilişkin araştırmanın modeli aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil-1: Araştırmanın Modeli 

Marka Değerindeki 
Değişim

Brand Finance 
(t)

Hirose Yöntemi 
(t-1)
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2.3. Literatür Taraması ve Araştırmanın Sorusu 
Marka değerinin finansal olarak tespiti ve değerlendirmesiyle ilgili gerek yerli 

gerekse yabancı birçok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak 
incelendiğinde söz konusu çalışmaların bir kısmının çeşitli şirketlere ait elde edilen 
verilerden yola çıkılarak marka değerlerinin tespitine (Bursalı ve Karaman, 2009; 
Akgün ve Akgün, 2014; Dımbıloğlu, 2014; Zengin ve Güngördü, 2015; Kendirli, 
Kendirli ve Akgün, 2016; Demir, 2016; Alsu ve Palta, 2017; Uygurtürk, Uygurtürk ve 
Korkmaz, 2017) yönelik olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu kapsamda Bursalı ve Karaman (2009) yaptıkları çalışmada Denizli tekstil 
sektöründe yer alan 14 şirket için Hirose yöntemine göre bir yıla ait marka değerini 
hesaplamış ve bu şirketlerle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Bunun 
dışında Akgün ve Akgün (2014) tarafından yapılan çalışmada Borsa İstanbul’da işlem 
gören Vestel AŞ için 2014 yılına ait marka değeri Hirose yöntemi yardımıyla rakamsal 
olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde Dımbıloğlu (2014) tarafından yapılan çalışmada 
Borsa İstanbul Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründe işlem gören 19 
şirket için 2012 yılına ait marka değeri Hirose yöntemi yardımıyla hesaplanmıştır. 
Çalışmada söz konusu şirketlere ait hesaplanan marka değeri ile piyasa değeri arasında 
pozitif yönlü bir ilişki olduğu da tespit edilmiştir.    

Zengin ve Güngördü (2015) yaptıkları çalışmada perakende-gıda sektöründe 
faaliyette bulunan; Migros, CarrefourSa, Tesco Kipa, Bim ve Kiler’e ait marka değerini 
finansal ve pazarlama boyutuyla incelemiştir. Çalışmada söz konusu şirketlere ait marka 
değeri, finansal açıdan Hirose yöntemi yardımıyla, pazarlama açısından ise tüketicilere 
yönelik yürütülen anket yardımıyla belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar kapsamında 
2012 yılına ait finansal açıdan marka değeri sıralaması; Migros, Bim, CarrefourSa, 
Kiler ve Tesco Kipa şeklinde gerçekleşmiştir. Buna karşılık pazarlama açısından 
yürütülen anket çalışması kapsamında ise sıralama; Migros, CarrefourSa, Bim, Tesco 
Kipa ve Kiler şeklinde oluşmuştur. Yine Kendirli, Kendirli ve Akgün (2016) yaptıkları 
çalışmada Borsa İstanbul Gıda Sektöründe işlem gören Banvit şirketi için 2013 yılına 
ait marka değerini Hirose yöntemi yardımıyla hesaplamıştır. Çalışmada marka değeri ile 
söz konusu şirkete ait varlık, öz sermaye ve piyasa değeri arasındaki oransal ilişkiye de 
yer verilmiştir.  

Bununla beraber Demir (2016) çalışmasında, Borsa İstanbul Metal Eşya Makine 
ve Gereç Yapım Sektöründe işlem gören 16 şirket için 2014 yılına ait marka değerini 
Hirose yöntemi yardımıyla hesaplamıştır. Yine Alsu ve Palta (2017), yapmış oldukları 
çalışmada gıda sektöründe faaliyette bulunan şirketlere ait marka değerinin tespitini 
amaçlamıştır. Araştırma kapsamına alınan 9 şirket için 2016 yılına ait marka değerleri 
Hirose yöntemi yardımıyla hesaplanarak aynı yıla ait Brand Finance sonuçlarıyla 
karşılaştırılmıştır. Ayrıca Uygurtürk, Uygurtürk ve Korkmaz (2017) tarafından yapılan 
çalışmada da Borsa İstanbul Seramik Sektöründe işlem gören iki şirket için 2015 yılına 
ait marka değeri Hirose yöntemi yardımıyla hesaplanmıştır.   

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde yapılan çalışmaların bir kısmının da marka 
değeri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkinin tespitine yönelik olduğu 
anlaşılmaktadır (Başçı, 2009; Peterson ve Jeong, 2010; İşgör, 2011; Wang, Yu ve Ye, 
2012; Göker, 2014; Jeong, 2015; Wang ve diğ., 2015;  Akşit, 2016; Alper ve Aydoğan, 
2017).   
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Bu kapsamda Başçı (2009) tarafından yürütülen çalışmada borsada işlem gören 20 
şirket için 2017 yılına ait marka değeri Hirose yöntemi yardımıyla hesaplanmış ve söz 
konusu şirketler için elde edilen marka değeri ile bazı bilanço verileri arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Çalışmada, marka değerinin dönen varlıklar ve maddi duran varlıklar 
tarafından etkilendiği belirlenmiştir. Ayrıca Peterson ve Jeong (2010) tarafından yapılan 
çalışmada da reklam harcamaları ve araştırma-geliştirme giderlerinin marka değeri 
üzerinde olumlu yönde etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer bir sonuca Jeong 
(2015) tarafından yapılan çalışmada da ulaşmıştır. Yine Wang, Yu ve Ye (2012) de 
reklam harcamalarının marka değeri üzerinde pozitif etkisi olduğunu tespit etmiştir.  

Bunun dışında İşgör (2011) tarafından yapılan çalışmada borsada işlem gören 
tekstil sektöründeki 15, kimya sektöründeki 22 şirkete ait marka değeri “Royaltilerden 
Kurtulma Yöntemi” ve “Hirose Yöntemi”ne göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. İki farklı 
yönteme göre hesaplanan marka değeri ile piyasa değeri arasında anlamlı ve pozitif bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca marka değeri ile finansal performans 
ölçütleri (aktif kârlılık oranı, öz kaynakların kârlılığı oranı vb.) arasında anlamlı bir 
ilişki olmadığı belirlenmiştir. Buna karşılık Göker (2014) tarafından yapılan çalışmada, 
Brand Finance Turkey-100 listesinde 2010-2013 yılları arasında kesintisiz olarak yer 
alan 41 şirkete ait marka değerinin hissedar değeri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Araştırma sonucunda marka değerinin hissedar değerini pozitif olarak etkilediği 
belirlenmiş diğer bir ifadeyle aktif kârlılık, ekonomik katma değer ve piyasa katma 
değerinin marka değerindeki artıştan pozitif olarak etkilendiği tespit edilmiştir.  

Yine Wang ve diğ. (2015) tarafından yapılan çalışmada marka değeri ve kurumsal 
sosyal sorumluluğun şirket performansını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 
Bununla beraber Akşit (2016) tarafından yürütülen çalışmada, Interbrand tarafından her 
yıl açıklanan “En İyi 100 Global Marka” listesinde 2001-2012 yılları arasında kesintisiz 
olarak yer alan 31 şirket üzerinde, marka değerinin piyasa değeri üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Araştırmada, finansal olarak hesaplanan marka değerinin hisse senedi 
fiyatları üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Alper ve 
Aydoğan (2017) tarafından yapılan çalışmada Borsa İstanbul Metal Eşya, Makine ve 
Gereç Yapım Sektöründe işlem gören 17 şirkete ait marka değeri ile finansal 
performans arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada söz konusu şirketlere ait marka 
değeri Hirose yöntemi yardımıyla hesaplanmış ve finansal performans göstergesi olarak 
da ROA (aktif kârlılık oranı) ve ROE (özsermaye kârlılık oranı) alınmıştır. Çalışma 
sonucunda marka değeri ile söz konusu performans göstergeleri arasında pozitif yönlü 
ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.   

Yukarıda verilen çalışmalar incelendiğinde araştırma kapsamına alınan şirketlere 
ait marka değerinin genellikle bir yıl için hesaplandığı ya da bir yıllık marka değeri 
verisiyle çeşitli veriler arasındaki ilişkinin incelendiği anlaşılmaktadır. Bu da yıllar 
itibariyle söz konusu şirketlere ait marka değerinde gerek rakamsal gerekse oransal 
olarak ne düzeyde bir değişim olduğunu anlamaya yardımcı olamamaktadır. Bu 
gerçekten hareketle bu çalışmada, araştırma kapsamındaki şirketlere ait marka 
değerindeki değişimin yıllar itibariyle ne yönde gerçekleştiği incelenmiştir. Bu 
kapsamda Hirose yöntemine göre elde edilen marka değerindeki yıllar itibariyle yaşanan 
değişim düzeyi ile Brand Finance Turkey-100 listesinde açıklanan marka değerindeki 
yıllar itibariyle ortaya çıkan değişim düzeyinin benzeşip benzeşmediği araştırılmıştır. 
Diğer bir ifadeyle; “Farklı hesaplama mantığına sahip yöntemlere göre tespit edilen 
marka değerinde yıllar itibariyle ortaya çıkan değişim düzeyi aynı mıdır?” sorusuna 
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cevap aranmıştır. Farklı yöntemlere göre hesaplanan marka değerinde rakamsal olarak 
aynı sonuçlara ulaşılmasa da (Bkz. Dımbıloğlu, 2014; Zengin ve Güngördü, 2015;  
Demir, 2016; Kendirli, Kendirli ve Akgün 2016; Alsu ve Palta, 2017) yıllar itibariyle 
yaşanan değişimde oransal olarak aynı sonuçların ortaya çıkıp çıkmadığı belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

2.4. Araştırmanın Bulguları 
Marka değerindeki değişimin incelendiği bu kısımda, öncelikle araştırma 

kapsamındaki şirketlere ait Brand Finance Turkey-100’de açıklanan marka değerlerine 
yer verilmiştir. Daha sonra ise Hirose yöntemine göre marka değerleri hesaplanarak 
yıllar itibariyle marka değerinde ve bileşenlerinde meydana gelen değişim düzeyi 
belirlenmiştir. 

2.4.1. Brand Finance Turkey-100 Listesinde Açıklanan Marka Değerleri   
Brand Finance danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan “Brand Finance Turkey-

100” listesi her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında açıklanmaktadır. Bu listede, Hak 
Bedeli Yöntemine göre2 marka değeri hesaplanan şirketler sıralanmaktadır. Brand 
Finance Turkey-100 Gıda Sektöründe 2015-2018 yılları arasında yer alan şirketlere ait 
açıklanan marka değerleri Tablo-1’deki gibidir.     

Tablo-1: Brand Finance Turkey-100 Gıda Sektöründe Yer Alan Şirketlere Ait Marka 
Değerleri ($) 

Şirket Adı 2015 
Sıralama 

2015 
Marka 
Değeri ($) 

2016 
Sıralama 

2016 
Marka 
Değeri ($) 

2017 
Sıralama 

2017 
Marka 
Değeri ($) 

2018 
Sıralama 

2018 
Marka 
Değeri ($) 

Ülker Bisküvi 14 745.000.000 19 522.000.000 13 647.000.000 14 616.000.000 

Banvit 39 131.000.000 49 88.000.000 61 52.000.000 47 89.000.000 

Kent Gıda 51 107.000.000 40 111.000.000 60 55.000.000 55 66.000.000 

Tat Gıda 64 69.000.000 54 82.000.000 41 104.000.000 50 78.000.000 

Superfresh 78 36.000.000 65 50.000.000 50 79.000.000 46 94.000.000 

Penguen Gıda - Listede yok - Listede yok 91 16.000.000 89 14.000.000 

Dardanel - Listede yok 100 17.000.000 89 17.000.000 88 15.000.000 

Pınar 24 350.000.000 25 281.000.000 25 299.000.000 22 342.000.000 

Tukaş 95 Listede yok - Listede yok 73 34.000.000 83 21.000.000 

Sütaş - Listede yok 29 207.000.000 28 234.000.000 27 279.000.000 

*2015 yılına ait Brand Finance Turkey-100 listesinde, sıralamada yer verilmesine karşılık tutar olarak 
marka değeri açıklanmamıştır. 

Brand Finance Turkey-100 listesinde, gıda markalarının genel olarak orta 
sıralarda yer aldıkları söylenebilir. Bununla beraber dört yıl boyunca açıklanan listelerin 
tümünde Ülker Bisküvi ilk 20’deki yerini korumuştur. Şirketlere ait marka değerleri 
incelendiğinde genel olarak düzenli bir artışın olmadığı görülmektedir. 

                                                            
2 Hak Bedeli yönteminde, bir markanın açık piyasada lisanslanması sonucunda sağlayacağı kazançtan hareketle 
şirketin elde etiği hasılata hak bedeli uyarlanarak marka değerine ulaşılmaktadır (Brand Finance Turkey-100, 2018, 
s.14)    
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Brand Finance Turkey-100 listesinde şirketlere ait marka değerleri dolar cinsinden 
açıklanmaktadır. Bu durum, söz konusu şirketlere ait marka değerlerinin Türk Lirası 
cinsinden de ayrıca hesaplanmasını gerektirmektedir. Analize dâhil edilen firmaların 
dört yıllık marka değerlerini Türk Lirası cinsinden hesaplayabilmek amacıyla marka 
değeri hesaplamasında esas alınan faaliyet raporu bilgilerinin açıklandığı yılın son 
günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar verileri kullanılmıştır. 

Tablo-2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dolar Alış ve Satış Kurları (TL/$) 

Tarih Dolar Alış Dolar Satış 
31.12.2014 2,3269 2,3311 
31.12.2015 2,9181 2,9233 
30.12.2016 3,5192 3,5255 
29.12.2017 3,7719 3,7787 

Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html 

Şirketlere ait marka değerleri dolar satış kuru esas alınarak tespit edilmiştir. Bu 
bağlamda araştırma kapsamındaki şirketlere ait Türk Lirası cinsinden hesaplanan marka 
değerleri Tablo-3’teki gibidir.  

Tablo-3: Şirketlere Ait Brand Finance Turkey-100’de Açıklanan Marka Değerleri (TL) 

Şirket Adı 2015  2016  2017  2018 

Ülker Bisküvi 1.736.669.500 1.525.962.600 2.280.998.500 2.327.679.200 

Banvit 305.374.100 257.250.400 183.326.000 336.304.300 

Kent Gıda 249.427.700 324.486.300 193.902.500 249.394.200 

Tat Gıda 160.845.900 239.710.600 366.652.000 294.738.600 

Superfresh  83.919.600 146.165.000 278.514.500 355.197.800 

Penguen Gıda Listede yok  Listede yok 56.408.000 52.901.800 

Dardanel Listede yok 49.696.100 59.933.500 56.680.500 

Pınar 815.885.000 821.447.300 1.054.124.500 1.292.315.400 

Tukaş Listede yok Listede yok 119.867.000 79.352.700 

Sütaş Listede yok 605.123.100 824.967.000 1.054.257.300 

Tablo-3’ten görüleceği üzere Brand Finance Turkey-100 listesinde yer alan 
şirketler arasında her yıl için en yüksek marka değerine Ülker Bisküvi ulaşmıştır. 
Bununla beraber Dardanel ve Sütaş 2016 yılında Penguen Gıda ve Tukaş ise 2017 
yılında listeye dâhil olmuştur.  

2.4.2. Hirose Yöntemine Göre Hesaplanan Marka Değerleri   
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından 2002 yılında 

yayınlanan Marka Değerleme Komitesi Raporunda ayrıntılı olarak açıklanan Hirose 
Yönteminde marka değeri, üç temel değişken esas alınarak hesaplanmaktadır. Bunlar; 
prestij, sadakat ve genişleme değişkenleridir. Söz konusu değişkenler sırasıyla 
hesaplanarak aşağıdaki formülde gösterildiği gibi şirketlere ait marka değerleri elde 
edilmektedir (Hirose Report, 2002, s.15).  
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                                                 MD = f (PD; SD; GD; r)                                                               (1) 
MD: Marka Değeri,  

PD: Prestij Değişkeni,  

SD: Sadakat Değişkeni,  

GD: Genişleme Değişkeni,  

r: Risksiz İskonto Oranı  

Araştırma kapsamında Hirose yöntemine göre marka değeri hesaplanırken 
şirketlerin faaliyet raporlarındaki bilgilerinden yararlanılmıştır. Bu kısımda, 2010-2017 
yılları arasında yayımlanan faaliyet raporlarının tümüne ulaşılabilen şirketlere ait marka 
değeri hesaplanmıştır.      

2.4.3. Prestij Değişkeni ve Bu Değişkende Yaşanan Değişim Düzeyi 
Hirose yöntemine göre hesaplanan marka değeri belirleyicilerinin ilki prestij 

değişkenidir. Prestij değişkeni, şirketin markadan kaynaklanan yüksek fiyat avantajını 
belirlemek için kullanılmakta (Başçı, 2009, s.75)  ve matematiksel olarak aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır (Hirose Report, 2002, s.15). 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1
5
∑ [� 𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
− 𝑆𝑆𝑆𝑆∗

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆∗ 
� 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹.𝑅𝑅𝑆𝑆
0
𝑆𝑆=−4 ]𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥0                                                       (2) 

PD: Prestij Değişkeni  

S: Satışlar  

SMM: Satılan Malın Maliyeti   

S* : Karşılaştırma Yapılacak Satış Tutarı  

SMM* : Karşılaştırma Yapılacak Satılan Malın Maliyeti  

RPG: Reklam ve Promosyon Gideri  

Faal. G: Faaliyet Giderleri  

Prestij değişkenini hesaplayabilmek için bir şirkete ait satışlar, satılan malın 
maliyeti, reklam ve promosyon giderleri ve faaliyet giderlerinin bilinmesi 
gerekmektedir. Bununla beraber aynı sektörde gerçekleşen karşılaştırma yapılacak 
tutarlar da belirlenmelidir. Bu kapsamda satışlar ve satılan malın maliyeti değişkenleri 
için aynı sektörde faaliyette bulunan şirketlere ait ortalamalara ya da en düşük 
gerçekleşen değerlere bakılmaktadır (Bursalı ve Karaman, 2009, s.292).  

Yukarıda verilen formüle göre prestij değişkeni bulunurken ilk adımda, her bir 
şirketin hesaplama yapılan yıla ilişkin S/SMM verisi bulunarak, karşılaştırma yapılacak 
S*/SMM* verisinden çıkarılmaktadır. İkinci adımda ise her bir şirketin Reklam ve 
Promosyon Giderlerinin Faaliyet Giderlerine oranı tespit edilmektedir. Üçüncü adımda, 
ilk iki adımda elde edilen rakamlar çarpılmakta ve son aşama olan dördüncü adımda ise 
her bir şirketin son dönemde gerçekleşen SMM verisi önceki adımda elde edilen 
rakamla çarpılarak prestij değişkeni için tutarsal bir sonuca ulaşılmaktadır.   

Araştırma kapsamındaki şirketlere ait yıllar itibariyle hesaplanan prestij 
değişkenleri ve bu değişkende yaşanan değişim Tablo-4’teki gibidir.   
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Tablo-4: Şirketlere Ait Yıllar İtibariyle Hesaplanan Prestij Değişkenleri (TL)* 

Şirket Adı 2014 % 2015 % 2016 % 2017 

Dardanel 11.158.634 18,1 13.174.394 -3,6 12.698.845 12,3 14.265.707 

Kent Gıda 36.754.939 2,4 37.642.558 22,6 46.139.608 16,2 53.614.277 

Pınar Et 17.635.618 17,6 20.735.479 -10,1 18.639.059 -14,6 15.916.192 

Pınar Su 7.076.301 8,1 7.647.330 22,3 9.354.489 4,8 9.807.487 

Pınar Süt 38.305.913 15,7 44.309.499 -15,3 37.530.085 -5,0 35.664.581 

Tat Gıda 11.904.499 27,2 15.142.821 8,2 16.384.534 3,8 17.013.089 

Ülker Bisküvi 261.812.994 43,3 375.200.826 7,2 402.066.713 16,9 469.876.263 

*Hirose yöntemi yardımıyla marka değeri hesaplanırken, 2010-2017 yılları arasında yayımlanan faaliyet 
raporlarının tümüne ulaşılabilen şirketler dikkate alınmıştır. Bununla beraber, prestij değişkeni 
hesaplamasında formüldeki Si*/SMMi* verisinde her yıl için sektörde gerçekleşen en düşük değerler esas 
alınmıştır. Sektörde gerçekleşen en düşük değere sahip şirketler analiz kapsamı dışında tutulmuştur.  

Tablo-4’ten görüleceği üzere her yıl için en yüksek prestij değişkenine Ülker 
Bisküvi sahiptir. Söz konusu değerin tüm şirketler için yıllar itibariyle genel olarak 
%25’in altında bir değişim gösterdiği görülmektedir. Bununla beraber Ülker 
Bisküvi’nin 2015 yılında gerçekleşen prestij değişkeninin 2014 yılına göre değişimi 
%43,3 yine Tat Gıda’nın 2015 yılında gerçekleşen prestij değişkeninin 2014 yılına göre 
değişimi %27,2 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Pınar markasına ait hesaplamalar Pınar 
Et, Pınar Su ve Pınar Süt şirketlerine ait faaliyet raporlarından ayrı ayrı elde edildiği için 
hesaplamalar da her bir şirket için bağımsız olarak yapılmıştır.       

2.4.4. Sadakat Değişkeni ve Bu Değişkende Yaşanan Değişim Düzeyi 
Hirose yöntemine göre hesaplanan marka değeri belirleyicilerinin ikincisi sadakat 

değişkenidir. Sadakat değişkeni, müşteri sadakatinin bir ölçüsü olarak şirketin 
satışlarına ilişkin piyasa payının sürekliliğiyle ilgilidir (Bursalı ve Karaman, 2009, 
s.292; Zengin ve Güngördü, 2015, s.289). Yöntemde sadakat değişkeni tutar olarak 
hesaplanmayıp oransal olarak ifade edilmektedir. Sadakat değişkenini hesaplayabilmek 
için bir şirketin beş yıllık süre içindeki SMM ortalaması ve SMM’lerinin standart 
sapmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu değişken matematiksel olarak aşağıdaki 
gibi hesaplanmaktadır (Hirose Report, 2002, s.14). 

𝑥𝑥𝑃𝑃 = μc− σ𝑐𝑐
 μc

                                                                       (3) 

μc : SMM’nin Son Beş Yıllık Ortalaması 

σc: SMM’nin Standart Sapması 

Yukarıda verilen formüle göre şirkete ait beş yıllık SMM verisi ortalaması ile 
standart sapmasının farkı alınıp SMM ortalamasına bölünerek sadakat değişkeni 
hesaplanmaktadır. Bu değişken kapsamında şirketin uzun dönemdeki SMM değerinin 
sürdürülebilirliği tespit edilmektedir (Başçı, 2009, s.75).  

Sadakat değişkeni tutar olarak değil oransal bir sonuç vermektedir. Araştırma 
kapsamındaki şirketlere ait yıllar itibariyle hesaplanan sadakat değişkenleri ve bu 
değişkenlerde yaşanan değişim düzeyi Tablo-5’teki gibidir.  
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Tablo-5: Şirketlere Ait Yıllar İtibariyle Hesaplanan Sadakat Değişkenleri 

Şirket Adı 2014 %  2015 % 2016 % 2017 

Dardanel 0,421500159 -20,5 0,335228433 32,2 0,443288459 35,7 0,601327222 

Kent Gıda 0,925957704 -0,9 0,917466546 0,5 0,922208075 -5,3 0,873160874 

Pınar Et 0,782905270 0,1 0,783991411 2,4 0,802664618 6,9 0,857884829 

Pınar Su 0,540425935 8,5 0,586162668 11,1 0,650988631 -6,9 0,605861272 

Pınar Süt 0,796763343 0,1 0,797360649 4,4 0,832199241 0,1 0,833343594 

Tat Gıda 0,916712288 -3,3 0,886154744 -2,2 0,866303359 -3,2 0,838896840 

Ülker Bisküvi 0,743381893 -0,6 0,738805897 5,3 0,778115840 1,4 0,788940082 

Tablo-5’ten görüleceği üzere araştırma kapsamındaki şirketlerin sadakat 
değişkenleri ortalama olarak %50’nin üzerindedir. Sadakat değişkenindeki değişim 
yüzdesine bakıldığında ise şirketler için azalış yönünde ciddi bir değişim söz konusu 
değildir. Müşteri sadakatinin bir ölçüsü olarak da değerlendirilen sadakat değişkeniyle 
ilgili elde edilen bu sonuçlar, araştırma kapsamındaki şirketlerin satışlarına ilişkin 
piyasa payının sürekliliği hususunda genel olarak bir sorun olmadığını göstermektedir.   

2.4.5. Genişleme Değişkeni ve Bu Değişkende Yaşanan Değişim Düzeyi 
Hirose yöntemine göre hesaplanan marka değerinin üçüncü belirleyicisi ise 

genişleme değişkenidir. Genişleme değişkeni, şirketin ihracat (yurtdışı satışlar) 
konusunda ve ana faaliyet konusu dışındaki alanlarda ne kadar başarılı olduğuna 
yönelik bilgi vermektedir (İşgör, 2011, s.66). Şirketin yurtdışı satışlarındaki artış oranı 
ile ana faaliyet konusu dışındaki gelirlerinin artış oranı tespit edilerek belirlenen 
genişleme değişkeni matematiksel olarak aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Hirose 
Report, 2002, s.14). 

                                  𝐺𝐺𝑃𝑃 = 1
2

[1
2
∑ [�İHRi−İHRi−1

İHRi−1
+ 1� +0

𝑛𝑛=−1
1
2
∑ [�XSi−XSi−1

XSi−1
+ 1�0

𝑛𝑛=−1 ]                                             (4) 

İHR: Yurtdışı Satışlar 

XS: Ana Faaliyet Konusu Dışındaki Gelirler 

Hesaplamalarda şirketin son iki yıldaki yurtdışı satışları ve ana faaliyet konusu 
dışındaki gelirlerine bakılmaktadır. Bu iki göstergeden herhangi birinin büyüme hızı 
1’in altında ise genişleme değişkeninin marka değerine katkıda bulunmadığı kabul 
edilmekte ve bu değişkene ait değer 1 olarak alınmaktadır (Hirose Report, 2002, ss.14, 
15, 76, 77, 78).   

Genişleme değişkeni de sadakat değişkeni gibi tutar olarak değil oran bir sonuç 
vermektedir. Araştırma kapsamında genişleme değişkeni hesaplanırken şirketlere ait 
faaliyet raporlarından elde edilen veriler dikkate alınmıştır. Söz konusu şirketlere ait 
yıllar itibariyle hesaplanan genişleme değişkeni ve bu değişkende yaşanan değişim 
düzeyi Tablo-6’daki gibidir.   
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Tablo-6: Şirketlere Ait Yıllar İtibariyle Hesaplanan Genişleme Değişkenleri 

Şirket Adı 2014 %  2015 % 2016 % 2017 

Dardanel 2,045721721 -26,3 1,507304225 -11,9 1,327322619 -12,6 1,160049710 

Kent Gıda 1,054603266 -5,2 1,00000000* 0 1,00000000* 0 1,00000000* 

Pınar Et 1,404979956 -28,8 1,00000000* 20,0 1,199798439 -0,8 1,190745308 

Pınar Su 1,636202400 -23,1 1,257425393 20,6 1,517022792 8,9 1,652493376 

Pınar Süt 1,341841756 -10,5 1,201283605 -6,1 1,128158067 -11,4 1,00000000* 

Tat Gıda 1,319639361 -1,6 1,298129952 -23,0 1,00000000* 47,9 1,478644078 

Ülker Bisküvi 1,00000000* 16,2 1,162451299 -14,0 1,00000000* 0 1,00000000* 

* Hesaplamalarda şirketin son iki yıldaki yurtdışı satışları ve ana faaliyet konusu dışındaki gelirlerine 
bakılmakta ve bu iki göstergeden herhangi birinin büyüme hızı 1’in altında ise genişleme değişkeninin 
marka değerine katkıda bulunmadığı kabul edilerek bu değişkene ait değer 1 olarak alınmaktadır (Hirose 
Report, 2002, ss.14, 15, 76, 77, 78). 

İhracat hususunda ve ana faaliyet konusu dışındaki alanlarda şirketin başarısına 
yönelik bilgi veren genişleme değişkenine ait sonuçlara bakıldığında Dardanel ve Pınar 
Su için bu oranın her yıl 1’in üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. İhracat ve ana 
faaliyet konusu dışındaki gelirlerin dikkate alındığı genişleme değişkeninde söz konusu 
göstergelerden herhangi birinin büyüme hızı 1’in altında ise bu değişkene ait değer 1 
olarak alınmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre göstergelere ait 
değerin 1’in altında kaldığı birçok sonuca ulaşılmıştır. Genişleme değişkeninde yaşanan 
değişim düzeyinin yüksek olduğu yılların genel olarak söz konusu değişkenin 1 olarak 
alındığı yıldan önceki ve sonrasındaki döneme rastladığı tespit edilmiştir.    

Hirose yöntemine göre prestij, sadakat ve genişleme değişkenlerinin tespitinden 
sonra marka değeri hesaplamasına geçilir. Ancak yönteme göre öncelikle marka değeri 
hesaplamada elde edilen prestij değişkeni, aynı nakit akımının sürekli olarak 
sağlanacağı varsayımı altında risksiz iskonto oranı (r) ile iskonto edilmektedir (Hirose 
Report, 2002, s.15).  

MD =  𝑅𝑅𝑃𝑃
𝑟𝑟

 x SD x GD                                                                  (5) 

İskonto edilmiş prestij değişkeni tespit edildikten sonra sadakat değişkeni ve 
genişleme değişkeni ile çarpılarak bir tutara ulaşılmakta ve bu tutar, hesaplaması 
yapılan şirkete ait marka değerini vermektedir.   

Yukarıda, araştırma kapsamındaki şirketlere ait; prestij, sadakat ve genişleme 
değişkenleri her yıl için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu aşamada ise söz konusu şirketler 
için tespit edilen değerlerle 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için marka değeri 
hesaplanacaktır. Marka değeri hesaplamasında kullanılan risksiz iskonto oranı; 2014 yılı 
için %7,89, 2015 yılı için %10,87, 2016 yılı için %10,66 ve 2017 yılı için ise %13,34 
olarak alınmıştır (Ziraat Bankası, 2014, s.2; Ziraat Bankası, 2015, s.2; Halk Yatırım, 
2016, s.2; Halk Yatırım, 2017, s.2). Söz konusu şirketlere ait yıllar itibariyle hesaplanan 
marka değeri ve bu değerde yaşanan değişim düzeyi Tablo-7’deki gibidir. 
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Tablo-7: Hirose Yöntemine Göre Şirketlere Ait Yıllar İtibariyle Hesaplanan Marka 
Değerleri (TL) 

Şirket Adı 2014 %  2015 % 2016 % 2017 

Dardanel 121.949.022 -49,8 61.241.085 14,5 70.092.238 6,4 74.597.614 

Kent Gıda 454.903.170 -30,2 317.716.541 25,6 399.158.715 -12,1 350.928.700 

Pınar Et 245.862.919 -39,2 149.553.244 12,6 168.387.240 -27,6 121.879.651 

Pınar Su 79.305.356 -34,6 51.853.811 67,1 86.661.929 -15,1 73.606.271 

Pınar Süt 519.062.274 -16,0 436.137.467 -19,3 351.961.542 -36,7 222.794.981 

Tat Gıda 182.525.033 -12,2 160.252.563 -16,9 133.151.750 18,8 158.197.481 

Ülker Bisküvi 2.466.755.884 20,2 2.964.417.452 -1,0 2.934.845.006 -5,3 2.778.892.188 

Tablo-7’den görüleceği üzere Hirose yöntemine göre marka değeri hesaplanan 
şirketler içinde her yıl için en yüksek marka değerine Ülker Bisküvi sahiptir. Yıllar 
itibariyle marka değerindeki değişim genellikle %10 seviyelerinin üzerinde 
gerçekleşmiştir. Marka değerindeki en yüksek değişim 2016 yılında %67,1 artışla Pınar 
Su’da yaşanmıştır. Bununla beraber en düşük değişim yine 2016 yılında %1 azalışla 
Ülker Bisküvi’de gerçekleşmiştir.  

2.4.6. Marka Değerlerinin Karşılaştırılması   
Araştırma kapsamındaki şirketlere ait Brand Finance Turkey-100 listesinde 

açıklanan marka değerleri ile Hirose yöntemine göre hesaplanan marka değerleri bu 
kısımda ele alınarak karşılaştırılmıştır. Bu amaçla iki farklı yönteme göre Türk Lirası 
cinsinden hesaplanan marka değerleri Tablo-8’deki gibidir. 

Tablo-8: Şirketlere Ait Hirose Yöntemine Göre Hesaplanan ve Brand Finance Turkey-
100’de Açıklanan Marka Değerleri (TL) 

Şirket/Yıl 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 

Hirose Brand 
Finance 

Hirose Brand 
Finance 

Hirose Brand 
Finance 

Hirose Brand 
Finance 

Dardanel 121.949.022 Listede Yok 61.241.085 49.696.100 70.092.238 59.933.500 74.597.614 56.680.500 

Kent Gıda 454.903.170 249.427.700 317.716.541 324.486.300 399.158.715 193.902.500 350.928.700 249.394.200 

Pınar* 844.230.549 815.885.000 637.544.522 821.447.300 607.010.711 1.054.124.500 418.280.903 1.292.315.400 

Tat 182.525.033 160.845.900 160.252.563 239.710.600 133.151.750 366.652.000 158.197.481 294.738.600 

Ülker Bisküvi 2.466.755.884 1.736.669.500 2.964.417.452 1.525.962.600 2.934.845.006 2.280.998.500 2.778.892.188 2.327.679.200 

TOPLAM 4.070.363.658 2.962.828.100 4.141.172.163 2.961.302.900 4.144.258.420 3.955.611.000 3.780.896.886 4.220.807.900 

* Hirose Yöntemine göre Pınar Et, Pınar Su ve Pınar Süt markaları için ayrı ayrı hesaplanmış olan 
marka değeri burada Pınar markası altında bir bütün olarak verilmiştir. 

Tablo-8’den görüleceği üzere iki yönteme göre tespit edilen rakamlara göre her yıl 
için en yüksek marka değerine Ülker Bisküvi sahiptir. Farklı hesaplama mantığına sahip 
yöntemlere göre elde edilen marka değeri sonuçlarının rakamsal olarak birbiri ile aynı 
olmadığı görülmektedir. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışmaları destekler niteliktedir 
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(Dımbıloğlu, 2014; Zengin ve Güngördü, 2015;  Demir, 2016; Kendirli, Kendirli ve 
Akgün, 2016; Alsu ve Palta, 2017). Bununla beraber marka değerlemede ortaya çıkan 
rakamsal farklılıklarla ilgili 2017 yılına ait Brand Finance Turkey-100 listesinde yer 
alan açıklama dikkat çekicidir. Söz konusu açıklama; “…….marka değerleri arasında 
ortaya çıkan rakamsal farklılıklar marka değerlemelerinin kullanışlı olmadığını 
göstermez. Zira hisse senedi tahminlerindeki değişiklikler normal karşılanıyorsa, marka 
değerlemelerindeki farklılıklar da normal karşılanmalıdır” şeklindedir (Brand Finance 
Turkey-100, 2017, s.11). Esas olarak bu çalışmada, iki farklı yöntemdeki hesaplama 
mantığının farklılığı da dikkate alınarak rakamsal eşleştirmeden ziyade yıllar itibariyle 
marka değerinde yaşanan değişime odaklanılmış ve değişim düzeyinin benzer olup 
olmadığı incelenmiştir. Yıllar itibariyle iki yönteme göre tespit edilen marka 
değerindeki değişim düzeylerine Tablo-9’da yer verilmiştir. 

Tablo-9: Marka Değerlerinde Önceki Yıla Göre Yaşanan Değişim Düzeyleri (%)* 

Firma/Yıl 
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem 

Hirose Brand 
Finance (TL) Hirose Brand 

Finance (TL) Hirose Brand 
Finance (TL) 

Dardanel -49,8 -** 14,5 20,6 6,4 -5,4 

Kent Gıda -30,2 30,1 25,6 -40,2 -12,1 28,6 

Pınar -24,5 0,7 -4,8 28,3 -31,1 22,6 

Tat -12,2 49,0 -16,9 53,0 18,8 -19,6 

Ülker Bisküvi 20,2 -12,1 -1 49,5 -5,3 2,0 

*Değişim düzeyi hesaplamasına, 1. Yıldan önceki yıl için hesaplama yapılmadığından dolayı 2. Yıldan 
itibaren başlanmıştır.   

**Brand Finance Turkey-100 listesinde Dardanel için marka değeri hesaplaması 2016 yılında 
başladığından, önceki yıla göre değişim düzeyi belirlenmemiştir. 

Tablo-9’dan görüleceği üzere marka değerindeki değişim, iki yaklaşıma göre 
genel olarak faklı düzeylerde gerçekleşmiştir. Tespit edilen en yakın sonuç, Dardanel’e 
ait ikinci dönemdeki değişim düzeyidir. Bu açıdan, söz konusu dönemde Hirose 
yöntemine göre marka değerinde önceki yıla göre %14,5’lik, Brand Finance 
hesaplamalarına göre ise %20,6’lık bir değişim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde 
edilen diğer rakamlar arasındaki farkın daha fazla olduğu Tablo-9’dan görülmektedir. 
Yapılan hesaplamalar sonucunda, iki farklı marka değerleme yöntemine göre tespit 
edilen marka değerinin değişim düzeyindeki benzerliğin incelendiği bu araştırmada, 
rakamsal açıdan olmadığı gibi değişim düzeyi açısından da genel olarak bir benzerlik 
olmadığı tespit edilmiştir.    

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
Çeşitli danışmanlık şirketleri tarafından hesaplanarak yıllık olarak açıklanan 

marka değeri, şirketler açısından bir başarı ölçütü olarak kullanılabilmektedir. Kârlılık 
yanında diğer verilerin de dikkate alındığı marka değeri hesaplamaları şirket yöntemine 
olduğu kadar diğer çıkar gruplarına da önemli bilgiler sağlamaktadır.  

Bu çalışmada, Brand Finance Turkey-100 gıda sektöründe yer alıp Borsa 
İstanbul’da işlem gören şirketlerin marka değerindeki değişim incelenmiştir. Hirose 
yöntemine göre hesaplanan marka değerleri Brand Finance tarafından açıklanan 
verilerle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlara 
göre; 
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- Marka değeri sıralaması açısından; Hirose yöntemine göre marka değerinin en 
yüksek olarak hesaplandığı şirket, her yıl için Brand Finance’ta da en yüksek 
marka değerine sahip şirket olarak açıklanmıştır. Her yıl için marka değerinin en 
düşük olarak hesaplandığı şirket için de iki yöntemde ortak sonuca ulaşılmıştır.  

- Marka değeri tutarı açısından; iki yönteme göre araştırma kapsamındaki 
şirketler için tespit edilen marka değerlerinin rakamsal olarak aynı olmadığı, bu 
sonucun daha önce yapılmış olan çalışmaları destekler nitelikte olduğu 
belirlenmiştir. 

- Marka değerindeki değişim düzeyi açısından; iki yönteme göre araştırma 
kapsamındaki şirketler için belirlenen marka değeri değişim düzeyinin de yıllar 
itibariyle benzeşmediği tespit edilmiştir.   

Yukarıda da bahsedildiği gibi kullanılan yöntemlerin hesaplama biçimindeki 
farklılık, marka değeri hesaplamasında rakamsal farklılıklara yol açmaktadır. Bu durum 
bilgi kullanıcıları için daha net bir verinin kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir. 
Zira farklı yöntemlere göre hesaplanan faklı marka değeri verisinden hangisinin mutlak 
değeri verdiği belirsizdir. Bu gerçek, marka değerinin rakamsal değerinden ziyade 
önceki yıla göre gerçekleşen değişim düzeyinin takibini daha mantıklı kılmaktadır. 
Bununla beraber, marka değerindeki değişim düzeyinin yöntemlere göre benzer sonuç 
verip vermediği, incelenmesi gereken bir konuya dönüşmüş ve çalışmada bu sorunun 
cevabı aranmıştır. Yapılan hesaplama ve karşılaştırmalar kapsamında çalışmada; bir 
yönteme göre elde edilen değişim düzeyi verisinin, marka değerinin rakamsal 
değerindeki gibi mutlak olmadığı ve farklı bir yönteme göre tespit edilen değişim 
düzeyi ile genel olarak benzeşmeyip değişkenlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu sonuç, marka değerindeki değişime odaklanan yönetici ve yatırımcılar için bir 
uyarı niteliğindedir. Marka değerindeki değişim her bir yöntem için farklı 
gerçekleştiğinden, kullanılan yöntemin ulaşılabilirliği ve sürekliliği karar vericiler 
açısından önemli hale gelmektedir. Bu açıdan, kolay ulaşılabilen ve süreklilik arz eden 
marka değeri sonuçları izlenmelidir. Bununla beraber, marka değerinin farklı 
yöntemlere göre aynı sonucu vermemesi, önemli yatırım kararları açısından birden fazla 
yöntemle takip edilmesini gerektirmektedir. Böylece gerek yöneticiler gerekse 
yatırımcılar şirketlerle ilgili daha net bilgiye ulaşabilecektir. Bu konu, yatırım 
danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlar açısından da dikkat edilmesi gereken bir 
husustur.            
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Extensive Summary 

1. Introduction 
 The brand value, which has been disclosed to the public by various consulting 
firms, has become an important element of the data set that needs to be followed by the 
management in terms of the affect the managerial decisions. The brand value, which is 
compared with values such as market value and book value, provides guidance to the 
management on the progress of the company. Monitoring the change in brand value by 
years, it informs the company management about which areas are successful. 
 It is a known fact that different numerical values have been reached according to 
the type of method used in determining the brand value. In this respect, in addition to 
calculating the brand value as the amount, focusing on the change in brand value is 
necessary in order to reach more realistic results. However, examination of the change 
in brand value together with the reasons, will have a positive effect on many decisions.
 From this point of view, the change in the brand values of the companies in the 
Brand Finance Turkey-100 food sector and traded on the BIST was investigated. The 
brand values of these companies have been recalculated according to the Hirose Method 
within the scope of the research in order to make a comparison with Brand Finance. In 
this context, the change in brand value has been evaluated by considering different 
brand valuation models. Within the scope of the Hirose method, the change has been 
analyzed financially also in terms of “prestige”, “loyalty” and “expansion” drivers that 
make up the brand value. Unlike other studies on the subject, this study focuses on the 
change in this value over the years rather than the numerical determination of the brand 
value. 

2. Method 
 When the studies in the literature are examined, it is understood that the brand 
value of the companies are usually calculated for one year or that the relationship 
between one-year brand value data and various data is examined. This cannot help to 
understand what kind of a change in the brand value of the companies in question by 
years. In this study, it is examined how the change in the brand value of the companies 
within the scope of research has been realized by years. In this context, it has been 
investigated whether the level of change experienced by the brand value obtained 
according to Hirose method and the level of change in the brand value explained in the 
Brand Finance Turkey-100 list by years. Although it is not possible to find the same 
results in the brand value calculated according to different methods (See. Dımbıloğlu, 
2014; Zengin and Güngördü, 2015; Demir, 2016; Kendirli, Kendirli and Akgün, 2016; 
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Alsu and Palta, 2017), it is tried to determine whether the results occur same or not in 
the change experienced as of years. 
 To conducted in order to reveal the change in brand value, the companies which 
has been continuously disclosured in Brand Finance Turkey-100 food sector between 
2015-2018 and has traded in Borsa İstanbul have been included in the scope of this 
research. Within the scope of the research, the brand values of the companies in 
question were calculated also according to the Hirose method, which has a different 
calculation logic. The brand values of the mentioned companies were calculated 
according to the information obtained from the 2010-2017 years of annual reports.  

3. Result and Discussion 
 According to the results of the research; 

- In terms of the brand value ranking; The company whose brand value is 
calculated the highest according to Hirose method, has the highest brand value 
also in Brand Finance for each year. For the company, where the brand value is 
calculated as the lowest for each year, have been reached common also in two 
methods. 
- In terms of the brand value amount; it was determined that the brand values 
determined for the companies included in the research were not the same 
according to the two methods, and this result supports the previous studies. 
- In terms of the change in brand value; it was determined that the level of 
change data obtained by a determined method is generally not similar to the 
change level data determined by a different method. 

 As mentioned above, the difference in the way that the methods, which are used 
in brand valuation, are calculated leads to numerical differences in the calculation of the 
brand value. This makes the use of a more distinct data inevitable for those who use the 
information. This is because of the fact that, among the different brand value data 
calculated according to different methods, the one that gives the absolute value is 
unclear. This fact makes it more logical to follow the level of the change according to 
the previous year, rather than the numerical value of the brand value. However, whether 
the level of change in brand value gives similar results for different methods has turned 
into an issue that needs to be examined, and in this study, the answer of this question is 
sought. Within the scope of the calculations and comparisons, it was determined that the 
level of change data obtained by a determined method is generally not similar to the 
change level data determined by a different method. 
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Abstract 
Maritime transport is the basis of world trade and globalization. Although 

maritime transportation has the lowest negative impact on the environment, it has still 
effecting the environment through shipping emissions, oil spills, solid wastes, sewage 
and noise pollution from the ships. Therefore, maritime transport activities are 
becoming one of the most important topics on sustainability debate. This study aims to 
analyze the attitudes of Turkish shipowning companies towards green shipping 
applications including a thorough review of the literature and implementing a Delphi 
research. At the end of the third round of Delphi research, the respondents have reached 
a consensus on such domains as “company policy and procedures”, “shipping 
equipment”, “shipper cooperation”, “shipping design and compliance”, as well as the 
reasons for and the benefits of adapting and implementing green shipping practices. 
They, however, have not reached concensus on some statements related to “shipping 
documents”, “shipping materials” and difficulties of “implementing green shipping 
applications”. 
Keywords: Maritime Transport, Sustainability, Green Shipping Applications, 
Environmental Problems, Delphi Research 
Received 18 May 2018; Received in revised from 11 November 2018; Accepted 20 
November 2018 

1. Introduction
Maritime transport is the basis of world commerce and globalization since the

global economic development and international maritime trade are closely related 
(Bijwaard and Knapp, 2009; Casaca et al., 2011). During its long history dating back to 
1700 BC, maritime transport includes carriage of passengers and goods from 

1 This study was produced from the master thesis titled as “The Attitudes of Managers in Turkish Shipowning
Companies towards Green Shipping Applications”, which was completed by İlke Sezin AYAZ under the supervision 
of Assoc.Prof. Dr. İsmail Bilge ÇETİN.
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manufacturing areas to consumption locations and it contributes to the economic 
development (Lun et al., 2013: 320).  

With the growth of international seaborne trade and transport demand, maritime 
transport activities are becoming one of the most important topics on sustainability 
debate. In contrast with other modes of transport, maritime transport has had a partially 
green view, but still maritime sector is a great participator to global ecologic problems. 
Shipping emissions, oil spills, solid wastes, sewage pollution, and noise pollution from 
ships are main environmental problems brought about by maritime transport. In parallel 
with growing importance of maritime transport and their environmental impacts, many 
maritime companies have begun to react to environmental apprehensions by making 
greener their operations. These efforts are named as “green shipping practices or 
applications” in the literature. 

Green shipping practices can be formalized in different manners such as view of 
natural science, technological progress and business management and it includes 
handling and distributing shipments in sustainable perspective, taking account of 
environmental matters and involves the coordination and cross-functional cooperation 
with several parties along the transport chain (Lai et al., 2013: 220). Nowadays, for 
cleaner and greener operations, the shipping industry facing increased force to follow 
more stringent environmental regulations. Especially IMO regulations which are also 
confirmed by Turkey, make arrangements and set rules concerning with environmental 
problems based on maritime transport. Adoption of green shipping practices (GSP) is 
progressively well-liked by shipping companies because of these reasons (Lam and Lai, 
2015). 

In the light of these developments, the main aim of the study is to examine with 
Delphi research the attitudes of Turkish shipowning companies towards green shipping 
applications. Main objectives of the study are to scrutinize the opinions of Turkish ship 
owners concerning dimensions of green shipping practices and reveal the reasons for as 
well as the benefits and/or difficulties of adopting and implementing them. A thorough 
literature review has revealed the lack of theoretical attention to the green shipping 
concept. This situation motived us to further study on why or why not Turkish shipping 
firms undertake green shipping practices and to learn their attitudes towards 
environmental awareness. Section 2 of the research summarizes theoretical background 
related to sustainable shipping and green shipping concepts. Section 3 includes 
methodological matters related to a Delphi research of attitudes of top managers in 
Turkish shipping firms towards green shipping applications. In the conclusion section, 
discussion with literature, significance of results, limitations and suggestions for future 
researches are involved. 

2. Sustainable Shipping and Green Shipping Applications 
The growth and progress of the global economy are closely relevant with the 

commercial shipping industry (Bijwaard and Knapp, 2009; Casaca et al., 2011). 
Shipping activities are necessary for supporting economic relations between countries 
and various geographical areas and include all activities between key actors of transport 
chain (Lun and Marlow, 2011; Zhang et al., 2011).  

In addition to importance of shipping industry, there have been growing worries 
related to the environmental effects and problems such as greenhouse gas emissions, 
noise pollution, ballast water and oil spills, marine biodiversity problems arising from 
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shipping activities in the international trade. The shipping industry is now facing 
increased force to follow more compeller environmental regulations to become cleaner 
and greener in their operations (Chang and Danao, 2017). For this reason, a concept of a 
sustainable maritime transport system includes economic, environmental and socio-
cultural elements of sustainable development and all aspects of the life-cycle of vessel 
from design to construction and from operation to disposal and requires correctly-
organised governances that collaborate globally and encourage accordance with 
international standards, supported by institutions with appropriate technical 
specialization, such as classification societies acting as recognized organizations, 
getting more important to introduce a flawless and dependable service in the most 
productive way (IMO, 2013). With these developments, the organizational ability of 
green operations, in other words green capability, has transformed as a competitive 
urgency for various shipping firms and adoption of green shipping practices is 
increasingly popularized by shipping companies (Lun et al., 2015; Chang and Danao, 
2017).   

Green shipping practices are a kind of environmental management executions 
implemented by shipping companies with an importance on reduction of waste and 
resource protection in the duration of handling and distributing the cargoes. Main 
examples of green shipping practices are calculating the shipping routes’ carbon 
footprint and utilizing alternative transportation tools for decreasing negative 
environmental aspects in administrating shipping activities (Lai et al., 2011). Green 
shipping practices are related with handling and distributing cargoes in sustainable way, 
considering environmental issues and involves the coordination and cross-functional 
cooperation with various parties along the transport chain. Green shipping management 
practices can be conceptualised in different methods such as viewpoint of natural 
science, technological improvement and business administration (Lai et al., 2013: 220). 

The literature review illustrates that progressing researches have been carried out 
in recent years related to environmental sustainability in shipping but most of them 
concentrated on the speed reduction, fuel consumption, or new developments of energy 
for environmental or economic advantages of shipping firms (Mander, 2017; Ren and 
Lützen, 2017). With the study of Lai et al., (2011), theoretical propositions of green 
shipping practices are first proposed. Lai et al., (2011) suggest a structure for green 
shipping practices and generate diverse offerings related with shipping firm’s 
environmental behaviours and actions. Also, Lai et al., (2011: 634-635) research the 
shipping firm’s environmental worries and identified implementation dimensions of 
green shipping management concept into six groups to gain environmental and 
productivity interests. Shipping firms can apply this framework to determine 
progression fields in their operations to reach ecological efficiency.  Lirn et al., (2014) 
identified three key factors of green shipping management capability which are greener 
policy, greener ships and greener suppliers. 

In addition, Chiu et al., (2012) investigated the factors which influence shipping 
companies to implement green shipping measures. Authors identified three types of 
green shipping measures which include environmental protection, education on green 
management and ship technology improvement and also authors discovered that ship 
technology improvement factor has positive influence on the carriers’ willingness to 
implement green shipping measures. Lai et al., (2013) generated a measurement scale 
for valuing Green Shipping Practices execution in the shipping industry. Authors 
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identified a validated 30 item measurements scale for the practical implementation of 
shipping firms to interpret the several aspects of environmental-based shipping 
practices. Lun et al., (2014) examined the shipping firms’ ability of green operations 
using an input/output approach. Authors found that shipping firms are deficient in terms 
of shipping cooperation and shipping equipment implementations but they realize the 
significance of green operations and they have already implemented Green Shipping 
Practices in their business practices. Lun et al., (2015) investigated the relationship 
between greening level of shipping operations and firm performance and found that 
there is a positive relation between green operations and firm performance in shipping 
operations and also shipping firms have adequate level related to company policy and 
procedure, shipping documentation, shipping materials and shipping design in 
compliance. Chang and Danao (2017) researched the which considerations influence 
shipping firms for interiorize green shipping practices. They found that shipping firms 
are mostly influenced by industrial norms prepared by institutionalized unions firms for 
interiorize green shipping practices. Customer’s demand foe eco-friendly operations and 
firms own strategies related to create a good image are another factors that influence 
shipping firms. Although there are still few studies related with the subject; the 
importance of green shipping practices has been discussed in the literature in last years 
and various authors’ interest to the green shipping management practices and 
implementations has increased day by day. 

3. Methodology 
To analyse the attitudes of Turkish shipowning companies towards green shipping 

applications, Delphi method was used in this study. 
The Delphi technique which is a fairly wide range of uses includes collecting data 

from respondents within their profession area. With the aim of reaching unanimity 
related to specific real-world subject, Delphi technique planned as group 
communication process. The Delphi process has been used in so many areas of 
researches for example program planning, needs analysis, policy setting, and resource 
utilisation to work up alternatives, discover or disclose underlying supposes, as well as 
associate jurisdictions on a subject including a wide variety of disciplines (Hsu and 
Sandford, 2007:1). Also, Delphi method is a technique to develop group communication 
and interactivity between expert groups, with the aim of estimating the existence of 
events or trends through repetitive procedures (Linstone and Turoff, 1975). According 
to Dalkey and Hermer (1963), first researchers that they have implemented the first 
Delphi study stated that, aim of the Delphi technique is “obtain the most reliable 
consensus of opinion of a group of experts.” In this study, opinions of the Turkish 
shipowners related to green shipping applications which is a relatively new concept in 
the literature, were tried to be investigated. Also, concensus situation of the Turkish 
shipowners about the green shipping dimensions and components which are in the 
related literature were analysed with the third round of Delphi study. 

The classical Delphi procedures generally include three rounds of survey (Keeney 
et al., 2011). Round 1 includes ideas on a specific subject with open-ended question to 
the expert panel. Process of Round 2 consists of asking panellists to rate the statements 
in a questionnaire in accordance with their explanations on the subject. Round 3 
includes asking panellists to review the ratings in accordance with unified outcomes of 
Round 2. Rounds of the survey may proceed until a consensus among panellists can 
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meet the necessities on some or all of the items. Sometimes Round 1 survey can be 
passed when the Round 2 survey questionnaire can be generated according to literature 
review and interviews (Ke et al., 2011; Hon et al., 2011). And also the implementation 
of Delphi technique has a flexible feature and, as a result, some variations can be 
observed. According to aim of the research and specifications of expert group, number 
of rounds and participants were defined. Skulmoski, Hartman, and Krahn comment that 
“where the group is homogeneous, a smaller sample of between ten to fifteen people 
may yield sufficient results.” (Skulmoski et al., 2007).  

It has been decided to use the Delphi method in this study due to the advantages 
and suitability of the subject. 

3.1. Sampling and Data Collection Process  
Sampling of the study includes top managers such as technical managers, crew 

managers, operation managers, administrative affairs managers and ISM managers who 
work on general cargo and bulk shipping firms in Turkey. 

Table 1: Profile of the Respondents Included in the Study 
Position 

 
Number Employment 

Duration in the 
Sector 

Number Education 
Status 

Number 

General Manager 
Fleet Manager 
Crew Manager 
Operation Manager 
Technical Manager 
Human Resource 
Manager 
ISM Manager 

1 
1 
2 
3 
5 
2 
 
1 

0-5 Years 
6-10 Years 
11-15 Years 
16-20 Years 
More than  
20 Years 

2 
4 
3 
4 
 
2 

Bachelor 
Degree 

15 

Total 15 Total 15 Total 15 

In this study, judgemental sampling method was used as a tool for respondent 
selection. Based on this method, this study tried to reach top managers who have 
knowledge and experience about green shipping and environmental management. To 
reach the participants, Maritime Human Resources Platform (DIKAP) member list was 
used.  

15 participants responded to the first round of Delphi which aimed to evaluate the 
attitudes relating to green shipping management components, implementation reasons, 
benefits and difficulties. In the second round of the Delphi survey, which aimed to reach 
a consensus on statements concerning green shipping management components, 
implementation reasons, benefits and difficulties, 14 participants responded to the 
survey. 11 participants responded to the third round Delphi survey which goaled to 
reach a consensus on non-consensus statements discussed in the second round. 

3.2. Development of Delphi Questionnaire Forms 
In this study, the first round Delphi survey includes four open-ended questions 

which aim to evaluate the attitudes of the top managers of some general cargo and bulk 
shipping firms in Turkey concerning green shipping applications in shipping industry. 

The first question is designed to analyze the attitudes of the managers about 
components of green shipping applications. The second question is designed to analyze 
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the opinions of the managers about adopting and implementing reasons of green 
shipping applications. The third and fourth questions are designed to analyze the 
attitudes of the managers about the benefits and the reasons for adoptive and 
implementing difficulties of green shipping applications.  

The second round of Delphi research includes likert-based interval scale which is 
designed by utilizing the studies from Lun et al., (2015), Lirn et al., (2014), Lun et al., 
(2013), Lai et al., (2011), and the answers in the first round of Delphi survey. An 
interval scale including “agree”, “disagree” or “unable to comment” has been used for 
each statement. The second round includes the responses of the respondents who 
participated in the first round Delphi survey, in order to reach a consensus. The third 
round of Delphi Research includes non-consensus statements from the second round of 
Delphi survey. 

3.3. Analysis of the Delphi Survey 
Various Delphi studies have used for subjective criteria or descriptive statistics for 

the detection of consensus and the measurement degree of consensus (von der Gracht, 
2012: 1528). The APMO (The Average Percentage of Majority Opinion) method was 
used as a consensus measurement for the identify if a consensus has been obtained. It 
was defined by Kapoor (1987) as: 

 
In the calculation process, firstly, majority agreements and disagreements 

numbers has to be calculated by explicating the participants’ comments “agree”, 
“disagree” and “no comment” in percentages for each statement. Majority is primarily 
described as a percentage over 50%. After that, the researcher has to sum up the 
majority agreements and disagreements (von der Gracht, 2012: 1530). 

3.4. Results of the First Round of the Delphi Research 
The first round of the Delphi survey covers four open ended questions which aims 

to evaluate the attitudes of the respondents relating to green shipping management 
components, implementation reasons, benefits and difficulties. All the answers of the 15 
participants are classified according to the subjects in the literature and included in the 
second round of Delphi process.  

According to the answers of the respondents related to green shipping 
management components, education and trainings, regular inspections, coordination 
between ships and company, consciousness of shipowners and employees are important 
statements in terms of company policy and procedures. Reducing paper consumption 
and guiding personnel related to this issue are important in terms of shipping 
documentation; selecting environmentally friendly equipment and outfits is important 
for shipping equipment; government and shipowners’ support to the environmentally 
friendly shipping operations are important for shipper cooperation; reducing packaging 
materials and waste is important for shipping materials and energy efficiency of vessels, 
environmentally friendly ship designs and competency of control and disposal of waste 
are important statements for shipping design and compliance.  

In terms of the reasons for implementing green shipping management 
applications, respondents stated that sea is the future of humanity and leaving better 
world for the future generations is main reason of implementing green shipping 
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practices. And also norms and regulations and pressures of governments are another 
important reason for implementing green shipping practices. And lastly, respondents 
reported that green shipping applications have positive impact on increasing the 
financial and environmental performance because of the more economic sailings and 
durable ships.  

According to the respondents, main benefits of green shipping management 
practices is reducing environmental problems. Efficient, eco-friendly and durable ships 
is another benefits of implementing green shipping management applications. And also 
increasing financial performance with the operational efficiency and positive effect on 
sustainable growth via reducing depletion of resources and contribution to healthy and 
safe future are another benefits according to respondents. Finally, respondents believed 
that green shipping applications can have positive effects on the image of the company 
and it can be other benefit of green shipping applications. 

 For the difficulties of implementing green shipping applications, respondents 
stated that financial problems such as existing market conditions, low freight rates, 
requirements of new equipment and systems and other additional costs are important 
barriers. Lack of education and environmental sensitivity of seafarers and employees are 
also difficulties for respondents. Also respondents stated that lack of government 
support is another difficulty for implementing green shipping applications. 
Governments can reduce port costs for implementing green shipping applications much 
easier in the low freight rates conditions. And finally, according to the respondents 
green shipping applications can create additional workload and requires additional time 
and cost. 

3.5. Results of the Second Round of the Delphi Research 
After the first round of Delphi research, the second round was implemented which 

includes statements from the first round and related studies in the literature. When the 
answers of the 14 participants are examined, APMO cut-off rate of the second round 
Delphi survey has been found 95,3%. As stated by Brett and Roe (2010: 8); a statement 
achieved consensus when it reached 70% or more. A result of 70–79% was categorized 
as low consensus, consensus between 80 and 89% was categorized as medium 
consensus and consensus that fell between 90 and 100% was categorized as a high 
consensus. 

Table 2: Summary Results of Second Round of the Delphi Research 
Majority Agreements 793 
Majority Disagreements 34 
Total Opinion Expressed 868 
Average Percent of Majority Opinions 95.3 % 
Number of Statements Reaching Consensus  57 
Number of Statements to be Reformulated into Delphi Round 
Three  

5 

Low Consensus (70-79%) 2 
Medium Consensus (80-89%) 2 
High Consensus (90-100%) 52 
Number of Statements over 70% Consensus 56 
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Table 3:  Results of the Second Round of the Delphi Research 
 

They must be existing for green shipping applications 
in the shipping firms 
 
 
A. COMPANY POLICY AND PROCEDURES 

TOTAL RESULTS 
Consensus Non 

Consensus 

1.Senior management must support the green shipping 
applications. 

100 % agreed  

2.Mid-Level management must support the green shipping 
applications. 

100 % agreed  

3.Managers’ environmental awareness must be suitable for 
green shipping applications. 

100 % agreed  

4.There must be a cross departmental support for the green 
shipping applications in the shipping firms. 

100 % agreed  

5.Company policies must support the green shipping 
applications. 

100 % agreed  

6. Company management systems must support the green 
shipping applications. 

100 % agreed  

7.Education and training policies of company must support 
the green shipping applications. 

100 % agreed  

8.Inspection and supervision policies of company must 
support the green shipping applications. 

100 % agreed  

9.Shipping firms must release environmental report to 
public for green shipping applications. 

Agreed with 91.7 %  

B. SHIPPING DOCUMENTS  

1.Shipping instructions must be handled electronically. Agreed with    90,9 %  

2.To reduce paper consumption, invoices must be handled 
electronically. 

 76.9 % (a) 
23.1 % (d) 

(Third 
Round 

Applied) 
3.To reduce  paper consumption, payment notifications 
must be handled electronically. 

 84.6 % (a) 
15.4 % (b) 

(Third 
Round 

Applied) 
4.To reduce paper consumption, bill of ladings must be 
handled electronically. 

 53.8 % (a) 
46.2 % (b) 

(Third 
Round 

Applied) 
5.To reduce paper consumption, guidelines must be 
provided to employees. 

100 % agreed  

6.To reduce paper consumption, software programs must 
be used. 

100 % agreed  

7. To reduce paper consumption, paper recycling facilities 
must be improved. 

100 % agreed  

C. SHIPPING EQUIPMENTS  
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1.Packaging units in the bulk shipping must have eco-
design features. 

100 % agreed  

2.Cooperation with equipment suppliers must be built to 
increase environmental awareness and reduce damage to 
the environment. 

100 % agreed  

3.Equipment designs must be developed for compliance 
with environmental performance standards.  

100 % agreed  

4.Buyer and seller’s attitudes and their environmental 
awareness are important for equipment which are used. 

100 % agreed  

5.Content of the agreement between buyer and seller is 
important for equipment which are used. 

Agreed with    92.3 %  
 

 
 
D. SHIPPER COOPERATION 

 

1.Shippers must play a part in eco-design of cargo handling 
equipment. 

100 % agreed  

2.Shippers must play a part in environmentally friendly 
cargo transport. 

100 % agreed  

3.Shippers must play a part in improving the environmental 
performance of the shipping sector. 

100 % agreed  

4.Shippers must play a part in the process of green 
distribution and supply chain. 

100 % agreed  

5.Financial situation of sector is important for shipper 
cooperation. 

100 % agreed  

6.Shippers’ environmental awareness and attitudes are 
important for shipper cooperation. 

100 % agreed  

7.Government incentives and guidance are important for 
shipper cooperation. 

Agreed with    93 %  

E. SHIPPING MATERIALS  

1.Reduction in packaging materials is very important. Agreed with    92.3 %  

2.Improvement in design of packaging materials is very 
important. 

100 % agreed  

3.Using materials which are suitable for recycling is very 
important. 

Agreed with    93 %  

4.Selling the used packaging materials and providing 
economic input to the company are very important. 

100 % agreed  

5.Content of agreement between buyers and sellers is very 
important. 

 85.7 % (a) 
14.3 % (b) 

(Third Round 
Applied) 

 
6.Environmental awareness and attitudes of buyers and 
sellers are very important. 

Agreed with    93 %  

F. SHIPPING DESIGN AND COMPLIANCE  

1.Compliance with the energy efficiency of ship design is 
very important. 

100 % agreed  

2.Design of ships must be appropriate for recycling of 
waste. 

100 % agreed  

3.Design of ships must be appropriate for disposal of 
waste. 

100 % agreed  

4.Design of ships must be appropriate for reuse of 
equipment. 

100 % agreed  
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5.Design of ships must be appropriate for reducing 
environmental negative impacts. 

100 % agreed  

G. THE REASONS FOR ADOPTING AND 
IMPLEMENTING GREEN SHIPPING 
APPLICATIONS 

 

1.Presence of the strongly enforced regulatory 
environmental requirements is important reason for 
adopting and implementing green shipping applications. 

100 % agreed  

2.Presence of the industrial institutionalized norms on 
environmental protection are important reason for adopting 
and implementing green shipping applications.  

Agreed with    92.3 %  

3.Strong environmental requests from customers are 
important reason for adopting and implementing green 
shipping applications. 

100 % agreed  

4.Firms’ request of increase their environmental and 
economic performance is important reason for adopting 
and implementing green shipping applications. 

100 % agreed  

5.Request of leave a better world for future generations is 
important reason for adopting and implementing green 
shipping applications. 

100 % agreed  

H. DIFFICULTIES OF IMPLEMENTING GREEN 
SHIPPING APPLICATIONS 

 

1.Financial problems and costs are important barriers in 
implementing green shipping applications. 

Agreed with 91.7 %  

2. Lack of education is an important barrier in 
implementing green shipping applications. 

100 % agreed  

3.Lack of government incentives and support are important 
barriers in implementing green shipping applications. 

Agreed with    92.3 %  

4.Creating an additional workload is an important barrier in 
implementing green shipping applications.   

 76.9 % (a) 
23.1 % (b) 

(Third 
Round 

Applied) 
I. BENEFITS OF IMPLEMENTING GREEN 

SHIPPING APPLICATIONS 
 

1.Reduce the average fuel consumption of ships. 100 % agreed  

2.Reduce the greenhouse gases emissions from ships. 100 % agreed  

3.Reduce the polluted water released from ships. Agreed with    93 %  

4.Reduce solid waste from ships. Agreed with    93 %  

5.Reduce noise pollution from ships Agreed with    92.3 %  

6.Reduce extinction of marine diversity 100 % agreed  

7.Increase the environmentally friendly designed ships. 100 % agreed  

8.Increase the environmental performance of shipping 
firms. 

100 % agreed  

9.Have a positive impact on sustainable economic growth 
in the world and Turkey 

100 % agreed  

10. Provide a competitive advantage to shipping firms Agreed with    92.3 %  

11.Have a positive impact on the company image Agreed with    92.3 %  
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12.Increase a customer satisfaction in the shipping sector. Agreed with 91.7 %  

13.Have a positive impact on financial performance and 
profitability of the shipping firms. 

Agreed with 91.7 %  

14.Have a positive impact on relationship between 
company and community in the context of social 
responsibility. 

Agreed with 91.7 %  

At the end of the second round of Delphi research, the respondents have reached a 
consensus on all the statements related with company policy and procedures, shipping 
equipments, shipper cooperation, shipping design and compliance, the reasons for 
adopting and implementing green shipping applications and benefits of implementing 
green shipping applications but participants did not reach consensus on some statements 
related to shipping documents, shipping materials and difficulties of implementing 
green shipping applications. 

In terms of company policy and procedures, results show that managers’ 
awareness and attitudes are very important for green shipping management practices. 
Managers must believe green shipping management concept both individually and 
management level. And also there must be a cross departmental support for the green 
shipping applications. Therefore, there must be a harmony and support among different 
departments in the company such as operation, technical, finance, human resources and 
between land and sea personnel.  

For shipping documents, it can be stated that, reducing paper consumption is an 
important way for implementing green shipping concept especially in the offices, but 
panellists believe that commercial papers are beyond this concept. The statements which 
are related to e-invoices, payment notifications and bill of ladings have low consensus 
rate and they entered third round of Delphi research. The requests of original 
documents, legal and commercial values of these papers and problems of electronic 
infrastructure can be a reason for these low consensus rates.  

Related to shipping equipment, reducing and eco-designing of packaging units are 
important components of green shipping concept. And also buyer and seller’s attitudes 
and cooperation with equipment suppliers are important factors for using 
environmentally friendly equipment. Some clauses related to shipping equipmets can be 
set in the sale or charter agreements in the future.  

In the shipper cooperation section, according to the results, shippers must have 
important role in eco-design cargo handling, environmentally friendly cargo 
transportation, environmental performance of sector and green distribution and supply 
chain. And also financial situation of the sector and shippers’ environmental awareness 
and attitudes are important components of shipper cooperation. Government provides 
some education and encouragement programs such as tax and credit incentives for 
generating shipper cooperation in the concept of green shipping.  

In terms of shipping materials, only one statement which includes content of 
agreement between buyer and seller entered into third round of Delphi study. According 
to the results of shipping materials section; reducing packaging materials, 
environmentally friendly design of packaging materials and environmental awareness 
and attitudes of buyers and sellers are very important.  
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All statements related to shipping design and compliance statements have reached 
100% consensus rate. According to the results, subject of shipping design and 
compliance is one of the most important components of green shipping applications and 
ship designs must be suitable for energy efficiency and reducing environmental negative 
impacts for the green shipping concept.  

According to results of Adopting and Implementing Reasons of Green Shipping 
Applications, environmental regulations, industrial norms, customers’ requests, 
increasing economic and environmental performance and request of leaving a better 
world for future generations are important reasons for adopting and implementing green 
shipping applications.  

In the section of Difficulties of Implementing Green Shipping Applications, the 
results showed that lack of education is one of the most important barriers for 
implementing green shipping applications. To solve these problem, firstly 
environmental awareness must be instilled from childhood. In terms of shipping firms, 
relevant trainings must be provided for seamen before voyages. Financial problems and 
lack of government incentives and support are other important barriers for 
implementing green shipping applications. Only one statement has not reached a 
consensus which is related to whether green shipping practices create an additional 
workload or not. And lastly, according to the answers related to benefits of 
implementing green shipping applications, green shipping applications can reduce the 
average fuel consumption of ships and negative environmental impacts of ships. In 
addition, green shipping applications can increase the environmentally friendly 
designed ships, environmental performance of shipping firms and sustainable economic 
growth in the world and Turkey. And also green shipping applications provide a 
competitive advantage, positive image, customer satisfaction, positive impact on 
financial performance and profitability and positive impact on relationship between 
company and community in the context of social responsibility. Green shipping 
applications first of all increase the company's compliance with international standards 
and the make the company greener and more global. Therefore, company’s financial 
performance, competitive power and image can be increased by implementing green 
shipping applications. 

3.6. Results of the Third Round of the Delphi Research 
After the second round of Delphi research, the five statements without consensus 

according to the answers of the panellists in the second round have been used to 
construct the third round Delphi survey. 11 participants responded to the third round of 
Delphi survey. And also the panellists were asked to write the reasons for participating 
or not in each question in this round. APMO cut-off percentage rate for the third round 
Delphi survey has been found 94.5% according to the following equation and 
information in Table 4. 

 

APMO =
Majority Agreements + Majority Disagreements

∑Opinions Expressed
           94.5 =

33 + 19
55
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Table 4: Summary Results of Third Round of the Delphi Research 

Majority Agreements 33 
Majority Disagreements 19 
Total Opinion Expressed 55 
Average Percent of Majority Opinions 94.5 % 
Number of Statements Reaching Consensus  0 
Low Consensus (70-79%) 1 
Medium Consensus (80-89%) 1 
High Consensus (90-100%) 0 
Number of Statements over 70% Consensus 2 

Table 5: Results of the Third Round of the Delphi Research 

STATEMENTS TOTAL RESULTS 
Consensus Non Consensus 

1. Within the green shipping management practices, 
concerning the shipping documents, to reduce paper 
consumption and  waste, invoices should be prepared, 
signed and stored electronically. 

 60.0 % (a) 

40.0 % (d) 

2. Within the green shipping management practices, 
concerning the shipping documents, to reduce paper 
consumption and  waste, payment notifications should be 
prepared, signed and stored electronically. 

 50.0 % (a) 

50.0 % (d 

3. Within the green shipping management practices, 
concerning the shipping documents, to reduce paper 
consumption and  waste, bill of ladings should be 
prepared, signed and stored electronically. 

 50.0 % (a) 

50.0 % (d 

4. Within the green shipping management practices, 
concerning the shipping materials, reducing and 
environmentally friendly designing of shipping and 
packaging materials are very important. 

 81.8 % (a) 

18.2 % (d 

5. Full compliance with environmental standards and 
regulations is a requirement in the maritime sector. This 
situation can be perceived as an additional burden by the 
companies and it can be seen as a challenge for greener 
maritime operations. 

 72.7 % (a) 

27.3 % (d 

According to the results, there is no consensus in the third round of Delphi study. 
The first three statements related to shipping documents not reached a consensus with 
the agreement rates of 60%, 50% and 50% respectively. The fourth statement related to 
shipping materials has not reached a consensus with the rate of 81.8 %. The last 
statement, which is related to difficulties of green shipping applications has not been 
reached a consensus with the rate of 72.7 %. Despite the benefits, some participants 
perceived green shipping applications as an additional burden by the companies. 

Shipping documentation dimension of green shipping practices which includes the 
first three statements of the third round of Delphi study aims to reduce use of paper, 
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cutting down paperwork, simplify the shipping processes and decrease the possibility of 
errors. According to the comments of the panellists, they accept the advantages of 
electronic solutions but because of the infrastructure and validity problems they have 
some hesitations related to this issue. For the fourth statement which is related to 
reducing and environmentally friendly designing of shipping and packaging materials, 
generally participants have not seen negative impact on this issue. But two participants 
stated that, in this subject, opinions and attitudes of cargo owners and charterers are 
more important than ship owners and also this situation can lead to disruption in trade. 
Therefore, they can be reasons for disagreement in this statement. And the fifth 
statement, which includes compliance with environmental standards and regulations is a 
requirement in the maritime sector, but it can be perceived as an additional burden by 
the companies and it can be seen as a challenge for greener maritime operations and has 
not reached a consensus. According to the comments of the panellists, the rules and 
regulations put a strain on shipping firms in terms of financial and operational 
difficulties. In the poor market conditions this situation can be perceived as an 
additional burden by the ship owners. And also, unless environmentalism has a place in 
society culture, rules and regulations will not achieve success. This situation can be 
reasons for concensus. But, some panellists believed that, if the ship owners are not 
enforced by the rules and regulations for the greener operations, progress related to this 
subject is not possible in the shipping industry. In addition, in first stage these 
regulations can be seen as a burden by the companies but in the long turn, they will give 
positive contribution to the firms. These opinions of panellists can be reasons for 
disagreement in this statement. 

4. Conclusion 
Maritime transport which includes all the cargo movement activities to, from and 

between key actors of transport chains is the most preferable transportation mode owing 
to large carrying capacity without overdraft restrictions, reliability and low cost. 
Compared to other transport modes, maritime transport has had a relatively green image 
but still is a main participator to global ecological problems.  

Main aim of the study is to examine the attitudes of Turkish shipowning 
companies towards green shipping applications. To meet the aim of the research, the 
three round Delphi survey was implemented. At the end of the third round of Delphi 
research, the respondents have reached a consensus statements on company policy and 
procedures, shipping equipments, shipper cooperation, shipping design and compliance, 
the reasons for adopting and implementing green shipping applications and benefits of 
implementing green shipping applications but the participants have not reached 
consensus on some statements related to shipping documents, shipping materials and 
difficulties of implementing green shipping applications. 

When examined the participation rates of all sections concerning with green 
shipping practices dimensions, the results were found consistent with the literature. For 
example, in the study from Chiu et al. (2012) mean values of environmental protection, 
education on green management and ship technology improvement are relatively high. 
In the study of Lirn et al., (2014), greener policy has a direct and positive impact on 
both the greener ships and the greener suppliers elements. Similarly, in this study 
respondents have stated the importance of green policies in the first round of Delphi 
study, because greener policy is the main element of creating vision or culture for 
environmental protection and sustainability in a shipping firm. And also green ships and 
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company policy and procedure section statements in the second round of Delphi study 
have had a high consensus rates. 

In the study of Lai et al., (2013); shipping equipment and shipping design and 
compliance factors have the highest values for green shipping practices. Shipping 
equipment is concerned with the use of environmentally friendly shipping equipment 
and facilities and shipping design and compliance is concerned with minimizing the 
life-cycle environmental damage of shipping activities by taking measures in 
compliance with regulatory requirements. These two dimensions are essential for green 
shipping concept. Alike, in this study, all of the shipping design and compliance section 
statements have 100% consensus rates and all of the shipping equipment statements 
similarly have high consensus rates. And also in the study of Lun et al., (2015), shipping 
documentation, company policy and procedure, shipping materials and shipping design 
and compliance sections have high values but shipping firms were found relatively 
weak in the practices of shipper cooperation and shipping equipment. In this study one 
statement of each practices related to shipper cooperation and shipping equipment had 
93% and 92.3% consensus rates but because of high consensus rate, they have not 
entered in the third round of Delphi study. It means that, using environmentally friendly 
shipping equipment and facilities and cooperating with shippers on environmental 
objectives are substantial for implementing green shipping applications. But one 
participant denied the importance of government incentives and guidance for shipper 
cooperation and again one participant denied the importance of the content of agreement 
for selecting equipment which are used. 

Unlike other studies in green shipping literature, in this study shipping 
documentation section statements which are related to reducing the use of paper and 
simplifying the shipping processes have weak consensus rates because of the 
deficiencies of electronic infrastructure, possibilities of fraud, difficulties of preparing 
the documents and invoices in the ports and ships and necessities of filling commercial 
papers for the audits. And also different from other studies, green shipping dimensions, 
adopting and implementing reasons, difficulties and benefits were examined together in 
this study. 

At the end of the research, the outcomes demonstrate that the exercising of green 
shipping concept is in an initial phase but with the rise in freight rates and increase in 
the government incentives and guidelines, impression was obtained that Turkish 
shipping companies can implement much greener operations. 

The study and findings might be helpful for managers of shipping sector to 
familiarizing the concept or development of environmental protection and green 
shipping applications. They can use this concept to balance the shipping firms’ 
productivity with environmental performance and perform regular reviews of green 
shipping implementation to determine considerations for persistent developments. Main 
limitations of the study were difficulties in reaching the managers working in Turkish 
shipowning companies and long period of Delphi research. For future researches, 
examining factors that influence the adoption of green shipping practices, involving 
effects of firm’s own environmental strategies and increasing the sample size are 
suggested. 
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Özet 
Çalışanlar tarafından örgütlerde etik olmayan uygulamaların ifşa edilmesi, 

örgütün başarısında ve rekabet edebilirliğinde önemli iyileştirmeler sağlaması açısından 
önemlidir. Bu çalışma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının örgütsel adalet 
algılamalarının whistleblowing davranışları üzerindeki etkisini belirlenmeyi 
amaçlamıştır. Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı acil sağlık hizmetlerinde, İl Komuta 
Merkezi Başhekimliği bünyesinde görev yapan 112 acil sağlık hizmetlerinde görev 
yapan 250 çalışandan anket tekniğiyle veriler elde edilmiştir. Verilerin 
değerlendirilmesinde betimsel istatistik, korelasyon ve regresyon analizlerinden 
yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre örgütsel adalet ve whistleblowing 
davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgütsel adalet 
algılaması whistleblowing davranışlarını pozitif etkilediği saptanmıştır. Örgütsel 
adaletin sağlanması whistleblowing niyetinin artırılmasında ve örgütte etik olmayan 
uygulamaların azaltılmasında yardımcı olmaktadır.  
Anahtar Kelimeler:   Whistleblowing, ifşa etme, örgütsel adalet, 112 acil sağlık 
hizmetleri 
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Abstract 

Disclosure of unethical practices by employees in organizations, it is important 
for provide significant improvements in the success and competitiveness of the 
organization. This study aimed to determine the effect of organizational health 
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perceptions of 112 Emergency Health Services employees on whistleblowing behaviors. 
In the emergency health services of Sivas Provincial Health Directorate, data was 
obtained from 250 employees working in 112 emergency health services working in the 
Provincial Command Center Chief Physician. Descriptive statistics, correlation and 
regression analysis were used to evaluate the data. According to the research findings, 
it was determined that there was a significant relationship between organizational 
justice and whistleblowing behaviors. In addition, organizational justice perception has 
been found to have a positive effect on whistleblowing behaviors. Ensuring 
organizational justice, helps in increasing whistleblowing intent and reducing unethical 
practices in the organization. 

Keywords: Whistleblowing, disclosure, organizational justice, 112 emergency health 
services 

Received 7 September 2018; Received in revised from 7 November 2018; Accepted 20 
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1.Giriş  

Türkiye’de sağlık istatistikleri verilerine göre,  112 Acil Yardım İstasyonu Başına 
Düşen Nüfus 2016 yılı verilerine göre 33.256 iken, 112 Acil Yardım İstasyonu Başına 
Düşen Vaka Sayısı, 2.073’tür (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2017).  Bu verilere göre vaka 
sayısının yüksek olması 112 acil yardım hizmetlerinde çalışanların yoğun çalıştıklarının 
göstergesidir.  

Kazalardaki ölümlerin %10’u ilk 5 dakikada ve % 50 si ilk yarım saatte 
oluştuğundan, ilk ve acil yardım hizmetlerinin çok kısa bir zaman diliminde doğru ve 
çabuk yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Güneri vd.,2011, s. 
2).   112 Acil yardım hizmetlerinde, sağlık sektöründe farklı tıbbi olgularla karşılaşan, 
24 saat kesintisiz hizmet veren, pahalı yöntem ve malzemeler kullanımı gerektiren,  
yoğun tempoda çalışan ve hızlı karar vermeleri gereken çalışanlar görev yapmaktadır. 
Bu gibi durumlar da bu hizmetlerin yönetimini zorlaştırmaktadır. Ayrıca 112 acil sağlık 
hizmetlerinde etik ve yasal yönden asgari standartların yerine getirilmesi bir zorunluluk 
oluşturmaktadır (Söyük ve Kurtuluş, 2017: 45).  

Sağlık reformu ihtiyacını ve sağlık ve güvenliğin kalitesini korumada temel 
faktörlerden birisi de yanlış yapılan uygulamaları önlemede yardımcı olacak olan 
whistleblowing davranışıdır. Bu nedenle whistleblowing davranışını etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi ve teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır (Aydan ve Kaya, 
2018). Whistleblowing, örgüt içerisinde yasa dışı ve etik değerlere uygun olmayan 
eylem veya davranışların, bireylere veya örgüte zarar vermemesi amacıyla, örgüt içinde 
veya örgütün dışındaki kişilere veya kurumlara bildirilmesi olarak tanımlanabilir 
(Mercan, 2015: 2). Whistleblowing’in  bir anti-yönetim uygulaması olarak 
değerlendirilmesi ve ilk elden veri eksikliğinin olması, tam anlamıyla whistleblowing 
anlayışına engel oluşturduğundan bu konudaki çalışmaların artmasında da engel 
oluşturmaktadır (Ciasullo vd., 2017:167).   

Örgütsel adalet,  örgüt yönetimleri tarafından dikkate alınması gereken önemli 
konulardan biridir. Çalışanlar örgütte adaletin olmadığını algılamaları durumunda o 
örgütün verimliliği ve etkinliğinden söz edilemez.  Örgütte çalışanlar örgüt içindeki 
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süreç ve kaynakların, verilen görev ve ödüllerin, kendilerine gösterilen davranışların 
adaletli olup olmadığı konusunda bir yargıya varmakta ve bu yargı sonucunda örgüte ve 
dolayısıyla işlerine karşı olumlu veya olumsuz tutum geliştirmektedirler (Korkut vd., 
2018: 132). Sosyal Mübadele Kuramına göre tarafların karşılıklı olarak 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri durumunda taraflar birbirine güvenecek ve sosyal 
mübadele gerçekleşecektir. Örgütsel adalet çalışanlarda güven yaratmaktadır. Çalışan 
örgütü ya da yöneticisini adil olarak algıladığında, ileride başına olumsuz bir şey 
gelmeyeceğine ya da ifşa veya ihbar ettiği olayın çözümleneceğine güven duyacak ve 
şahit olduğu olumsuz bir durumu örgütteki yetkililere duyurmaktan kaçınmayacaktır 
(Yürür ve Nart, 2016:125).  

Whistleblowing eylemini gerçekleştiren çalışanlar, örgütlerde birçok olumsuz 
durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle whistleblowing niyetinin davranışa 
dönüşmesinde çalışanlar kararsız kalmaktadır.  Çalışanların adil bir örgütte çalıştığını 
bilmesi, whistleblowing eğilimi için oldukça önem taşımaktadır (Çetinel ve Taslak, 
2017: 80).  Bu nedenle örgütsel adalet algılamasının olumlu olması, örgütte etik 
olmayan uygulamaların açığa çıkarma kahramanlığının gösterilmesine olumlu etkisi 
olacağı muhtemel görünüyor. 

Bu çalışmanın amacı, hasta bakımını,  hasta güvenliğini tehdit eden yasal olmayan 
veya diğer etik dışı olaylarla karşılaşması durumunda, olayın açığa çıkarılması ile ilgili 
112 acil çalışanlarının whistleblowing davranışları ve örgütsel adalet algılamasının 
etkisi incelenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmaların sınırlı olması nedeniyle örgütsel 
adalet algılamasının whistleblowing niyeti üzerindeki etkisinin saptanması konusunda 
araştırma önemli katkılar sağlayacaktır. 
         2. Kavramsal çerçeve 

2.1.Whistleblowing (İfşa etme) 
Türkçede tam bir karşılığı bulunmayan whistleblowing kavramı Türkiye’de yeni 

tanınmaya başlayan bir kavramdır. Araştırmalarda whistleblowing kavramına karşılık 
olarak bilgi uçurma, ele verme, izharcılık, ihbar/ihbarcılık ve ifşa gibi ifadelerin 
kullanıldığı görülmektedir (Arslan ve Kayalar, 2017). Türkçede çok farklı kelimelerle 
ifade edilen whistleblowing kavramının Türkçe çevirisi “ıslık çalmak” anlamındadır. 
Örneğin, spor müsabakalarında hakem yapılan hatalı davranışı düdük çalarak 
uyarmaktadır (Esen ve Kaplan, 2012: 34).   

İngilizcede “whistleblowing” kavramı kelime anlamı olarak “düdük çalmak” 
anlamına gelmektedir.  Whistleblowing kavramı ilk olarak hukuki bir belgede 1963 
yılında, yasalara aykırı veya ahlaki olmayan davranışlarda bulunan kişileri ifşa ederek 
durdurulması amacıyla kullanılmıştır. Bu kavram düdük çalma yoluyla aykırı 
davranışları gösterenlerin durdurulması anlamında kullanılmıştır (Hersh, 2002: 243-
245). Genel olarak whistleblowing kavramı, örgüt içerisinde ahlaka aykırı bir takım 
davranışların, örgüt üyeleri tarafından açıklanması olarak tanımlanmaktadır (Arslan ve 
Kayalar, 2017: 16). Whistleblowing, çalışanların kontrolü altında olan yasadışı, ahlaksız 
veya gayri meşru uygulamaların veya olayların, mevcut veya eski örgüt üyeleri 
tarafından, olayı etkileyebilecek kişilere veya örgütlere ifşa edilmesidir (Miceli 
vd.,2008:6; Near ve Miceli:1996:508).  

Whistblowing’e konu olan çok sayıda uygulamalar olabilir. Near ve arkadaşları 
(2004), araştırmasında Whistblowing’e konu olan yasal olmayan bu uygulamaları 
gruplandırmış ve bu uygulamaları 7 gruba ayırmıştır. Bunlar: çalmak (hırsızlık), 
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kaynakların israf edilmesi, kötü yönetim, güvenlik sorunları, cinsel taciz, ayrımcılık ve 
diğer ciddi yasal ihlallerdir.  

Whistleblowing dinamik bir süreci ifade etmektedir. Örgütlerde 
Whistleblowing’in oluşması için üç şey gereklidir (Near ve Miceli,1996, 508): iddia 
edilen yanlışları yapan fail (ler), yanlışlığı gözlemlemleyen, onu tanımlayan ve rapor 
eden ifşa edici(ler)/whistle-blower(s)  ve yanlışlığın raporunu alanlar olarak alıcı (lar) 
dır.   

Genel olarak Whistblowing’in türleri örgüt içine ifşa etme veya örgüt dışına ifşa 
etme olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte Park ve arkadaşları 
(2008), örgütteki illegal durumları ifşa etme türlerini örgüt içi (içsel) ve örgüt dışı 
(dışsal) whistleblowing, resmi ve resmi olmayan yollarla yapılan whistleblowing ve 
isim belirtilerek ve isim belirtilmeyerek yapılan whistleblowing olarak kategorize 
etmişlerdir. 

 Whistleblowing davranışında, örgüt içinde itaatsizliği içerebilecek, bir güven 
ihlali gerektirdiği için “etik bir ikilem” durumu söz konusu olmaktadır 
(Bjorkel,2016:268). Bilgi ifşası yapan kişiler (whistleblowers)  bir misilleme 
yapılabileceğini veya alınan risklerin boşa çıkabileceğini dikkate almaları gereklidir 
(Pope, 2015: 144).  Bununla birlikte whistleblowing davranışı, özellikle etik bir 
davranış olarak görülebilir.   Çünkü ifşa edicilerin özellikle statü ve güçten yoksun 
olduğu durumlarda, örgütün diğer üyeleri tarafından olası bir misilleme riski 
taşımaktadır (Colquitt vd., 2015: 217).  

Pope’un aktardığına göre, “2012'de tavsiyede bulunmak üzere Birleşik Krallık 
Yardım Kurumu'yla temasa geçen bilgi ifşası yapan kişilerin yarısından fazlası, yanlış 
yapılması, risk veya malpraktis ile ilgili endişeleri dile getirdikten sonra görevden 
alınmış veya istifa etmiş, % 22'lik bir kısmı başka şekillerde disiplin cezası ile 
cezalandırılmış, bunlardan sadece % 6'sı konuşmalarının işyerinde iyileştirmelere yol 
açtığını” bildirmiştir (Pope, 2015: 144-145). 

Misillemenin yapılması; zihinsel sağlık, malî ve aile ve arkadaşlarla olan 
ilişkilerinde zararlı sonuçlara neden olmaktadır. Örgütler tarafından çalışanlara karşı 
misillemenin yapıldığının reddedilmesi, çalışanların yanlış yapmayla karşılaştıklarında 
pasif kalmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda, yanlış yapılanma bir üçüncü tarafın 
(örneğin, hastalar veya müşteriler) pahasına ilerleyebilir (Bjorkel, 2016: 276).  

Givati’ye göre whistleblowing davranışı ödüllendirilmelidir. Ona göre yasaları 
ihlal edenleri açığa çıkarmanın yolu polis memuru veya araştırmacıları kullanmaktır. 
Ancak alternatif bir yol olarak bilgi uçurucularını ödüllendirme yapılabilir (Givati, 
2016).  Bir araştırmada, çalışanlar arasındaki ödülün neredeyse hiç olmadığı ve yüksek 
oranda misilleme yapılmamasına rağmen, işyerinde mobbing ve iş doyumsuzluğu 
düzeylerinin diğer çalışanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur (Bjorkel, 
2016: 276). 

Whistblowing konusunda yapılan bir araştırmada, hemşire ifşa ediciler ciddi 
sonuçlara maruz kalırken, sessiz kalanlar çok az olumsuz etki yaşadılar.  Resmi 
misillemeler arasında % 4 rütbe indirimi, % 11'i kınama,% 9'u psikiyatriye sevk vardı.  
Whistleblowers hemşireler ayrıca;  tehditler şeklinde profesyonel misillemelerde 
bulunulduğunu (% 16), akranlar tarafından reddedildiklerini (% 14),   istifa baskısına 
uğradıklarını (% 7), bir hain olarak muamele gördüklerini (% 14) ve kariyerinin 
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durdurulduğunu hissettiklerini (% 10)  bildirmişlerdir (McDonald and Ahern, 2000; 
Pope, 2015: 145). 

Ajzen (1991) tarafından geliştirilen, planlı davranış teorisine göre, whistleblowing 
niyeti, gerçek davranışın iyi bir öngörücüsüdür.  Bu teoriye göre whistleblowing 
davranışında, üç boyutun whistleblowing niyetini etkilediğini ifade etmiştir.  Bunlar; 
etik yargılamayı içeren whistleblowing’e yönelik (bir tutum), whistleblowing’in etik 
olarak algılanması (öznel norm) ve kişinin kontrol odağıdır (algılanan kontrol) (Chiu, 
2003: 66-67).  Kısaca, kişi bu davranışın etik olduğunu algıladığında, başkaları 
tarafından etik olarak kabul edildiğini algıladığında ve davranış üzerinde kontrol sahibi 
ise bu davranışın gerçekleşme olasılığı daha yüksek olacaktır (Mercan, 2015: 2). 

Whistleblowing davranışını etkileyen çok sayıda faktör söz konusudur.  
Araştırmalara göre whistleblowing davranışını neyin öne çıkardığı konusundaki 
faktörler kişisel, örgütsel ve durumsal faktörler olarak üç gruba ayrılmaktadır.  Kişisel 
faktörler; cinsiyet, ahlaki gelişim düzeyi,  yüksek benlik saygısı ve kişinin iç kontrol 
odaklı olması gibi faktörlerdir (Near ve Miceli,1985:8-9). Örgütsel faktörler; örgütün 
kültürü, bürokratik yapısı,  liderlik biçimi gibi değişkenlerdir. Durumsal faktörler ise 
eylemin türü, eylemin doğrudan gözlenip gözlenmediği, diğer çalışanların da eylemin 
yasa dışı veya etik dışı olduğuna inanıp inanmadığı gibi durumlardır (Gökçe, 2014). 
Bununla birlikte çalışmalarda, whistleblowing davranışı kararında kişisel özelliklerin 
daha çok ön planda olduğu belirlenmiştir (De Graaf, 2015: 2). 

Whistleblowing eylemini gerçekleştirenler genellikle evli ve yaşlı olanlar, 
mükemmel iş performansı sergileyenler, iş tatmini ve örgütsel bağlılığı yüksek, iyi 
eğitimli, örgütte yüksek basamakta bulunanlar, belirsizliğe toleransı olmayanlar ve uzun 
yıllar aynı birimde çalışan kişilerdir (Hooks vd., 1994; Mercan, 2015:3). 

Araştırmalarda, ifşa eden kişinin gücünün whistleblowing davranışını olumlu 
veya olumsuz etkileyeceği belirtilmektedir. Bu nedenle yanlış yapıcıların gücünün 
büyüklüğü, çalışanların ifşa etme isteklerini etkileyen faktörlerden biridir. Ayrıca, yanlış 
yapan kişiler iyi bir performans gösterdiğinde, iyi bir şöhretin etkisinden yararlanacak, 
bu nedenle ifşa edicilerin gönüllü ifşa etme davranışlarının azalmasına neden olacaktır 
(Chen, 2018: 1739).    Whistleblower, örgüt içindeki diğer pasif gözlemcilere göre yasal 
olmayan uygulamaları ihbar etmede daha fazla sorumluluk ve yükümlülük hisseden 
kişidir. Yapılan yolsuzluğun veya etik dışı uygulamanın büyüklüğü, önemi ve şekli 
ihbar etme kararında etkili olan faktörlerdendir (Aydan, 2018).  Ayrıca, durumsal 
faktörler olarak; iddia edilen kötüye kullanımın türü, denetimin kalitesi, alıcının 
durumu, örgütsel bütünlük politikası, gibi faktörler de etkili olmaktadır (De Graaf, 
2015: 2).  

Whistleblowing, sahtekarlığı ve yanlışları önlemek için muhasebe ve iç kontrol 
görevi gören soylu ve kahramanca bir eylemdir. Whistleblowing sadece beyaz yakalı 
suçu (zimmete para geçirme gibi) azaltmaya değil, aynı zamanda topluma ve ülkeye 
zarar veren örgütün çöküşünü engellemeye yardımcı olan bir davranıştır (Zakaria, 
2015:234).  Whistleblowing eğilimine örgütlerin olumlu tavır sergilemeleri, örgütsel 
etik iklimin çalışanlar ve yöneticiler tarafından benimseniyor olması örgütlerin başarılı 
olmasında katkılar sağlayabilecektir (Çetinel ve Taslak, 2017: 80).  Whistleblowing 
davranışı, uzun dönemde bir organizasyonun etik kültürü için önemli iyileştirmeler 
getirebilir (Colquitt vd., 2015: 217). 
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 2.2.Örgütsel Adalet 
Konfüçyüs etiğine göre (Konfüçyüs, 552-479 B.C.),  “asil bir adam erdem ve 

cesaretle, doğruluk için konuşan bir adamdır” (Bjorkel, 2016: 267).  Jonhn Rawls’a göre 
adalet, her sosyal örgütün öncelikli erdemi olmalıdır (Yavuz, 2010, 303). Adalet konusu 
çalışanların ve örgütlerin kişisel doyumlarının sağlanmasında temel bir gereksinim 
olduğundan hem bireyler hem de örgütler için önemli bir konudur. Örgütte çalışanların 
çabalarına destek olan ve motive olmalarını sağlayan faktörlerden biri de çalışanların 
yapılan uygulamaların adil olduğuna inanmalarıdır (Işık vd., 2012: 254). Örgütsel 
adalet, çalışanların örgüt içerisinde adil davranılma hislerinin derecesini açıklamaktadır 
(Gibson vd., 2012: 148). Bireyin kafasında yer alan örgütsel adalet algılaması, örgüt 
üyelerinin işverenleri ile ilişkilerini açıklamakta ve örgütsel davranışın anlaşılmasında 
yardımcı olmaktadır (Cropanzano and Greenberg, 1997: 4).  

Örgütsel adaletin temeli, Adams’ın (1965) “Eşitlik Teorisine” dayanmaktadır. Bu 
teoride üretimden elde edilen kazanımların dağıtımı ve paylaşımında adaletli olunması, 
adaletin de herkesin katkısı oranında pay almasıyla sağlanacağı açıklanmıştır 
(Nowakowski ve Conlon, 2005: 4; Greenberg, 1990: 400).  

Adaletle ilgili ilk çalışmalarda öncelikle dağıtım adaleti konusuna daha sonraki 
çalışmalarda ise prosedürel (işlemsel) ve etkileşimsel adalet konularına odaklanılmıştır 
(Colquitt, 2001:386). Araştırmalarda örgütsel adalet; dağıtım adaleti, işlemsel adalet ve 
etkileşim adaleti olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır (Greenberg, 1990). Adams’ın 
(1965)  çalışmasında oluşan dağıtım adaleti, bireyin çıktılarının hakkaniyet algılaması 
olarak tanımlanabilir. Bu adalet şekli başlangıç olarak eşitlik terimlerinde 
yapılandırılmıştır. Buna göre insanlar, sosyal değişim ve etkileşimden dolayı, kendi 
katkılarıyla ya da girdi ve çıktıları arasındaki ilişkiyi değerlendirirler ve kendi 
çabalarıyla çıktılarının adil olup olmadığını başkalarınınkiyle karşılaştırırlar 
(Nowakowski ve Conlon, 2005: 5). Sosyal mübadele teorisiyle açıklanabilen örgütsel 
adalet kuramında bir taraf diğer tarafa fayda sağlamakta ve geri dönüşte bir fayda 
almaktadır (İçerli, 2010: 80).  Dağıtım adaleti kavramının kökenleri de sosyal değişim 
teorisine dayanır (Blau, 1964). Dağıtım adaleti, bir anlaşmazlığın, müzakerenin veya iki 
veya daha fazla kişiyi içeren kararın somut sonucunun algılanan adaletini ifade eder 
(Blodgett, 1997:188). Karar çıktılarının adaleti konusuna odaklanan dağıtım adaleti, 
eşitlik gibi üstü kapalı normlardan oluşan çıktıları teşvik etmektedir (Colquitt, 
2001:386). 

İkinci boyut olan işlemsel (prosedürel) adalet, çalışanların yalnızca sonuçlara 
değil de aynı zamanda bu sonuçlara ulaşmak için kullanılan süreçlerle ilgili olduğunun 
fark edilmesiyle ve dağıtımsal adaletin örgüt içinde yeterli olmadığından dolayı ortaya 
çıkmıştır (Nowakowski & Conlon, 2005: 6; Şeşen ve Basım, 2010: 175). İşlemsel 
adalet, ödül veya ceza gibi kazanımların elde edilmesinde izlenen sürecin adil olup 
olmadığını ifade etmektedir (Taş, 2010: 212).  Dağıtımsal adalet ile işlemsel adalet 
yakından ilgilidir. Bununla birlikte kararların verilmesinde kullanılan süreçlere 
odaklanan (örgütün verdiği kararlar, terfi vb.) işlemsel adalet, dağıtım kararlarının 
yapıldığı sürecin adaletini ifade ederken, dağıtımsal adalet ise dağıtım sonuçlarının 
adaletini yansıtır. Ücret tatmini, çalışanların dağıtımsal adalet algılamasından doğrudan 
etkilenirken,  işlemsel adalet ise daha çok yöneticiden memnuniyet ile ilgilidir 
(Cihangirlioğlu ve Yılmaz, 2010: 204). 
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 Örgütsel adaletin üçüncü boyutu olan etkileşimsel adalet ise,  kazançlardan 
oluşan dağıtımların kararları alındığında ve uygulamaya koyulduğunda bireyler arası 
ilişkilere odaklanmaktadır (Güngör ve Potuk, 2018: 724). Çalışanların etkileşimsel 
adalet algıları,  bir kuralın veya yöntemin uygulanışı sırasında çalışanlar arasında oluşan 
ilişkilere bağlı olarak algılanmaktadır (Akkoç ve Kuşoğlu, 2018: 54). 

Adalet, güven ve etik kavramları birbiriyle yakından ilgilidir. Çalışanların güven, 
adalet ve etik algılamaları, örgütlerinin adalet, dürüstlük ve doğrulukla iş yaptığını 
hissettiklerini gösterir (Colquitt  vd.,2015: 215). İnsanların birbirleriyle veya 
kurumlarıyla olan her türlü ilişkilerinde adalet olgusu, ilişkinin arzu edilen düzeyde 
sürdürülebilmesi için büyük önem taşımaktadır (Cihangirlioğlu ve Yılmaz, 2010: 196). 

Literatürde örgütsel adaletin sağlanması önemli konulardan biridir. Örgütsel 
adalet ile ilgili yapılan çalışmalarda çalışanların tutumları değişik araştırmalarda ele 
alınmıştır. Yapılan çalışmalara göre, örgütsel adaletin sağlanması ile ilgili  iş doyumuna  
(Ozel ve Bayraktar, 2018; Özer ve Urtekin, 2007; Akbolat vd., 2015), örgütsel 
vatandaşlık davranışına  (Nadiri ve Tonava, 2010;  Karriker ve Williams, 2009; 
Çetinkaya ve Çimenci, 2014; Şeşen ve Basım, 2010; Moorman 1991; George vd., 
2012); örgütsel bağlılığa (Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009),  mobbing ve örgütsel 
sessizliğe  (Güngör ve Potuk, 2018), iş aile çatışmasına  (Akkoç ve Kuşoğlu, 2018: 54), 
çalışan motivasyonu ve performansına (Sökmen vd., 2013) etkileri gibi çok sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Ancak örgütsel adalet ve whistleblowing konularında sınırlı 
sayıda çalışma yer almaktadır. 

2.3.Whistleblowing ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkiler 
Literatürde whistleblowing ile örgütsel adalet arasındaki ilişkilerin çalışıldığı 

araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu sınırlı araştırmalarda genelde örgütsel adaletin 
whistleblowing niyeti ile örgütsel güvenin aracılık rolü araştırılmış ancak doğrudan 
whistleblowing etkisi araştırılmamıştır.  

Çalışanlar tarafından örgüt içinde yanlış davranışların raporlandığı kanallar adil 
olarak algılanmadığında, çalışanlar örgütte oluşan yanlış giden durumlara daha fazla 
seyirci kalmakta ve whistleblowing davranışında bulunmamaktadırlar (Yürür ve 
Nart,2016: 137).  Örgütsel adalet ve whistleblowing konularında yapılan araştırmalar 
incelendiğinde, Aydan ve Kaya (2018), etik iklimin ve örgütsel güvenin whistleblowing 
üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu saptamıştır.  Afe ve arkadaşları (2018) 
çalışmalarında, örgütsel adalet, moral, lider güvenilirliği ve mobbing gibi bazı örgütsel 
iklim faktörleri sürekli olarak gayri resmi whistleblowing niyetiyle ilişkiliyken, örgütsel 
iklim faktörlerinden yalnızca bireysel özerklik resmi whistleblowing niyeti ile ilişkili 
olduğu; örgütsel adaletin informal whistleblowing davranışını pozitif etkilediği, buna 
karşın örgütsel adaletin resmi yollarla yapılan whistleblowing davranışını etkilemediği 
saptanmıştır. 

Seifert vd. (2010) araştırmalarında, adil politikaların ve prosedürlerin, bilgi 
uçurma ihtimalini artırabileceğini saptamıştır. Çalışmalarında, yöneticilerle ilişkilerin 
adil algılanmasının çalışanların whistleblowing davranışlarını teşvik edeceğini, bununla 
birlikte, suiistimalin rapor edilmesi için resmi mekanizmaların örgüt tarafından 
kurulmasının, bilgi uçurmayı teşvik eden bir ortamı garanti etmeyeceğini belirtmişlerdir 
(Seifert vd. 2010:714). 

Yüksek Makyavelist kişilik özelliği olan bireyler etik normları terk etmekte ve 
daha az etik davranışlar sergilemektedirler. Makyavelizmin olumsuz durumları ifşa 
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etme niyeti üzerindeki etkisini araştıran Demirtaş ve Biçkes (2014);  makyavelizmin,  
birinci (ilk) kişi olumsuz durumları ifşa etme ve üçüncü kişi olumsuz durum ifşa etme 
niyetini negatif yönde etkilediği saptanmıştır. 

Bu konuda önemli çalışmalardan biri de, Seifert ve arkadaşları (2014) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, dağıtım ve prosedürel adaletin, örgütsel güven 
aracılığıyla whistleblowing davranışı olasılığında önemli dolaylı etkileri olduğunu 
saptanmıştır.  Ayrıca etkileşimsel adaletin ve whistleblowing davranışı olasılığı arasında 
yönetici güveninin aracılık rolünün bulunduğu saptanmıştır. 

Yürür ve Nart (2016) araştırmalarında örgütsel adalet algısının kamu 
çalışanlarının ifşa etme niyeti üzerinde olumlu yönde etkilediğini ve bu ilişkide örgütsel 
güvenin aracı rol oynadığını saptamışlardır.  Çetinel ve Taslak (2017), mevcut 
çalışmalardan yola çıkarak teorik çerçevede, çalışanların whistleblowing davranışının 
örgütsel adalet algılamasında önemli bir role sahip olabileceği sonucuna ulaşmıştır. 
Buna göre,  örgütte etik dışı veya yanlış uygulamaların önüne geçmek amacıyla, 
whistleblowing niyetini etkileyen en önemli faktörlerden birinin de örgütsel adaletin 
sağlanması gerektiği söylenebilir. 

3.  Araştırma 
3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Amacı 
Bu araştırma 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanları kapsamaktadır. 

Araştırmanın temel amacı, örgütsel adalet algılaması ve whistleblowing niyeti 
arasındaki ilişkileri belirlemek ve örgütsel adaletin whistleblowing niyeti üzerindeki 
etkisini belirlemektir. Bu çalışmada örgütsel adalet algılamasının whistleblowing 
davranışına doğrudan etkisi araştırılmıştır. Bu nedenle bu çalışma örgütsel adalet ve 
whistleblowing davranışı ilişkisi konusunda literatüre katkılar sağlaması bakımından 
önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışma whistleblowing niyetini etkileyen örgütsel 
faktörlerden birisinin de örgütsel adalet algılaması olduğunu desteklemesi bakımından 
önem taşımaktadır. 

 Araştırmanın amacına bağlı olarak araştırmanın modeli ve hipotezleri aşağıdaki 
gibi belirlenmiştir. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

H1:Örgütsel adalet boyutlarının whistleblowing niyeti üzerinde pozitif ve 
anlamlı bir etkisi vardır. 

H1a:Dağıtımsal adaletin whistleblowing niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir 
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etkisi vardır. 
H1b:İşlemsel adaletin whistleblowing niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 

vardır. 
H1c: Etkileşimsel adaletin whistleblowing niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir 

etkisi vardır. 
H2: Örgütsel adaletin whistleblowing niyeti boyutları üzerinde pozitif ve 

anlamlı bir etkisi vardır. 
H2a: Örgütsel adaletin  “içsel whistleblowing” niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı 

bir etkisi vardır. 
H2b: Örgütsel adaletin “dışsal whistleblowing” niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı 

bir etkisi vardır. 
H2c: Örgütsel adaletin “kayıtsız kalma” niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi 

vardır. 
H3= Örgütsel adaletin (genel)  “whistleblowing niyeti” (genel)  üzerinde 

pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
3.2. Yöntem 
Bu çalışmanın evrenini Türkiye’de Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı acil sağlık 

hizmetlerinde, İl Komuta Merkezi Başhekimliği bünyesinde görev yapan 112 acil sağlık 
hizmetleri çalışanları (N=315) oluşturmaktadır. Ana kütleden % 95 güvenilirlik sınırları 
içerisinde ve % 5’lik bir hata payı dikkate alınarak en düşük örneklem büyüklüğü 174 
kişi olarak hesaplanmıştır (Altunışık vd., 2005:127).  Araştırmanın verilerinin 
toplanmasında önce İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinden izin 
alınmıştır.  Veriler 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere katılan 
çalışanlara anket formları dağıtılarak toplanmıştır.  Ana kütlenin yaklaşık % 80’ini 
oluşturan 250 adet anket cevaplandırılmış olup bu anketlerin tamamı değerlendirilmeye 
alınmıştır.    Araştırmada öncelikle örgütsel adalet ve whistleblowing niyeti düzeylerine 
bakmak amacıyla betimsel istatistik ile analiz edilmiştir.  Örgütsel adalet ve 
whistleblowing niyeti ölçeklerinin alt boyutları arasında korelâsyonlara bakılmıştır. 
Ayrıca örgütsel adalet ve whistleblowing niyeti üzerindeki etkisini belirlemek için 
regresyon analizi yapılmıştır.  

Çalışanlara aynı anda kişisel bilgi formu ve iki ölçek uygulanmıştır. Bu çalışmada 
örgütsel adalet algılamasını belirlemek için Colquit (2001) tarafından geliştirilmiş 
örgütsel adalet ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin orjinali, işlemsel, dağıtımsal, kişilerarası 
ve bilgisel adalet olarak dört boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin  Türkçe’ye uyarlanması 
Özmen vd. (2007) tarafından yapılmış ve ölçeğin üç boyuttan oluştuğu saptanmıştır.  Bu 
çalışmada da faktör analizi sonucunda üç boyutlu olduğu (8,9,10,11 maddeler 
dağıtımsal adalet; 1,2,3,4,5,6,7 maddeler işlemsel adalet; 12,13,14,16,17,18,19,20 
maddeler etkileşimsel adalet)  belirlenmiştir. KMO değeri 0,928 ve Bartlett's Test 
sonucu 3636,619 olarak bulunmuştur.  Bir madde (15.madde) tek kaldığından ölçekten 
çıkarılmış toplam 19 madde ve üç boyut olarak analizler yapılmıştır.  Ölçek 5 basamaklı 
Likert tipinde uygulanmıştır.  Özmen ve arkadaşları (2007) tarafından ölçeğin 
boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha (α) güvenilirlik değerleri sırasıyla dağıtım adaleti 
0,94; işlemsel adalet 0,86 ve etkileşim adaleti 0,88 olarak bulunmuştur.   Bu çalışmada 
ise; örgütsel adalet ölçeğinin tüm sorularının Cronbach alfa değeri 0,939,  ölçeğin üç 
boyutunun Cronbach alfa güvenirlilik sonuçları ise sırasıyla dağıtımsal adalet 0,896,  
işlemsel adalet 0,876 ve etkileşimsel adalet 0,959 olarak bulunmuştur. 
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Çalışmada whistleblowing niyetini belirlemek amacıyla Park ve arkadaşlarının 
(2005) geliştirdiği 3 boyuttan 9 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçek Türkiye’de 
birçok çalışmada kullanılmıştır (Yılmaz, 2015; Yürür ve Nart, 2016). Bu çalışmada 
ölçek için faktör analizi yapılmış ve içsel whistleblowing (1,3. maddeler), dışsal 
whistleblowing (2,4,5,6 ve 7. maddeler) ve kayıtsız/nötr kalmak (8 ve 9. ters maddeler 
içermektedir) olarak 3 boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. KMO değeri 0,777 ve Bartlett's 
Test sonucu 1107,439 olarak bulunmuştur.  Ölçek 5’li likert tipi şeklinde uygulanmıştır. 
Ölçeğin orjinalindeki güvenilirlik sonuçları, 0,72 ile 0,85 arasında değişmektedir. Bu 
çalışmada ise; whistleblowing ölçeğinin tüm sorularının Cronbach alfa değeri 0,800; 
ölçeğin üç boyutunun Cronbach alfa güvenirlilik sonuçları ise sırasıyla içsel 
whistleblowing 0,888, dışsal whistleblowing 0,626 ve kayıtsız/nötr kalmak 0,880 olarak 
bulunmuştur. 

4. Bulgular   
Aşağıda katılımcılara ilişkin tanıtıcı bilgilerin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılarla İlgili Tanıtıcı Bilgilerin Dağılımı 

Araştırmaya katılan 250 sağlık çalışanının, % 43,2’sinin 26-35 yaş arasında 
olduğu,  % 50, 8’inin erkek,  % 64,8’inin evli , %38,4’ünün ATT  (Acil Tıp Teknisyeni) 
elemanı,   % 48,8’inin önlisans mezunu olduğu,  % 47,6’sının 0 ile 5 yıl arasında 
mesleki deneyimi olduğu,   % 61,2’sinin  0 ile 5 yıl arasında bu kurumda çalıştığı,  % 
92’sinin  yöneticilik görevinin olmadığı, % 65,2’sinin haftalık 45-50 saat arasında 
çalıştığı belirlenmiştir (Tablo 1).  

Yaş N % Meslekteki çalışma süresi N % 
18-25 106 42,4 0-5 119 47,6 
26-35 108 43,2 6-10 91 36,4 
36-45 30 12,0 11-15 31 12,4 
45 ve üzeri 6 2,4 16 ve üzeri 9 3,6 
Cinsiyet   Medeni Durum   
Kadın 123 49,2 Evli 162 64,8 
Erkek 127 50,8 Bekar  88 35,2 
Eğitim    Kurumdaki çalışma süresi   
Lise  59 23,6 0-5 153 61,2 
Önlisans  122 48,8 6-10 76 30,4 
Lisans  58 23,2 11-15 16 6,4 
Lisansüstü 11 4,4 16 ve üzeri 5 2,0 
Unvan    Yöneticilik Görevi   
Doktor ve hemşire 21 8,4 Evet 20 8,0 
AABT 93 37,2 Hayır 230 92,0 
ATT 96 38,4    
Diğer 40 16,0    
Haftalık Çalışma süresi      
45 saatten az 59 23,6    
45-50 saat arası 163 65,2    
50 ve üzeri 28 11,2    
TOPLAM 250 100,

0 
TOPLAM 250 100,0 
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Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

  α Ort. 
Std. 

Sapma Min. Max. 
1.İçsel whistleblowing 0,888 3,38 1,05 1,00 5,00 
2.Dışsal whistleblowing 0,626 1,98 1,12 1,00 5,00 
3.Kayıtsız kalma 0,880 3,87 1,26 1,00 5,00 
4.Whistleblowing (Genel) 0,800 3,18 0,80 1,00 5,00 
5.Dağıtımsal Adalet 0,896 3,20 1,02 1,00 5,00 
6.İşlemsel Adalet 0,876 3,02 0,92 1,00 5,00 
7.Etkileşimsel Adalet 0,959 2,88 1,12 1,00 5,00 
8.Örgütsel Adalet (Genel) 0,939 3,00 0,86 1,00 5,00 

Katılımcıların whistleblowing niyeti puan ortalamaları sonuçları incelendiğinde, 
genel whistleblowing niyeti (x̄=3,18),  içsel whistleblowing niyeti (x̄=3,38), dışsal 
whistleblowing niyeti (x̄=1,98) ve kayıtsız kalma (x̄=3,87) olarak belirlenmiştir. Buna 
göre katılımcıların whistleblowing niyetlerinin orta düzeyde olduğu, katılımcıların genel 
olarak kayıtsız kalmayı tercih ettikleri, bununla birlikte içsel whistleblowing 
niyetlerinin dışsal whistleblowing niyetlerinden daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Katılımcıların örgütsel adalet algılamaları ortalamaları sırasıyla, genel örgütsel 
adalet algılaması (x̄=3,00),  dağıtımsal adalet (x̄=3,20), etkileşimsel adalet (x̄=3,02) ve 
etkileşimsel adalet (x̄=2,88) olarak saptanmıştır. Buna göre genel olarak örgütsel adalet 
algılaması düzeyi ortalamasının orta düzeyde olduğu ve dağıtımsal adalet algılamasının 
daha yüksek olduğu söylenebilir (Tablo 2). 

Tablo 3. Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi Bulguları 

  1 2        3 4 
 
5 6 7 8 

1.İçsel 
Whistleblowing 1        

2.Dışsal 
Whistleblowing ,250** 1       

3.Kayıtsız kalma ,309** -,116 1      
4.Whistleblowing 
Niyeti (Genel) ,918** ,453** ,539** 1     

5.Dağıtımsal Adalet ,163** ,076 ,117 ,184** 1    
6.İşlemsel Adalet  ,178** ,127* ,194** ,237** ,573** 1   
7.Etkileşimsel Adalet ,109 -,010 ,135* ,123 ,488** ,546** 1  
8.Örgütsel Adalet 
(Genel) ,170** ,064 ,180** ,207** ,743** ,837** ,885** 1 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   *  Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed). 

Whistleblowing niyeti ve örgütsel adalet alt boyutları incelendiğinde; içsel 
whistleblowing ile dağıtımsal (r=0,163), işlemsel (r=0,178) ve örgütsel adalet(genel) 
(r=0,170) arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Dışsal whistleblowing ile işlemsel 
adalet (r=0,127) arasında pozitif bir korelasyon belirlenmiştir.  Kayıtsız kalma ile 
işlemsel adalet (r=0,194), etkileşimsel adalet (r=0,135) ve genel örgütsel adalet 
(r=0,180) arasında pozitif bir korelasyon belirlenmiştir. Whistleblowing niyeti (genel) 
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ve örgütsel adalet (genel) arasında (r=0,207) arasında pozitif bir korelasyon 
belirlenmiştir.  

Bu sonuçlara göre dağıtımsal adaletin içsel whistleblowing ile, işlemsel adaletin 
tüm whistleblowing boyutlarıyla ve etkileşimsel adaletin kayıtsız kalmayla ilişkili 
olduğu görülmektedir. Örgütsel adalet algılamasının whistleblowing niyetini artırdığı 
saptanmıştır. 

Tablo 4 . Örgütsel Adaletin Whistleblowing Niyeti Üzerindeki Etkisi 

İPOTEZLER R R2 
Düzel 
tilmiş 

R2 
β t P 

DW Hipotezi 
Testi 

H1a: Dağıtımsal Adalet 
Whistleblowing ,184 ,034 ,030 ,184 2,944 ,004 1,798 Kabul 

H1b:İşlemsel Adalet 
Whistleblowing ,237 ,056 ,053 ,237 3,849 ,000 1,827 Kabul 

H1c: Etkleşimsel Adalet 
Whistleblowing ,123 ,015 ,011 ,123 1,957 ,051 1,782 Red 

H2a: Örgütsel adalet İçsel  
Whistleblowing ,170 ,029 ,025 ,170 2,722 ,007 1,892 Kabul 

H2b:Örgütsel adalet Dışsal  
Whistleblowing  ,064 ,004 ,000 ,064 1,004 ,317 1,786 Red 

H2c: Örgütsel adalet Kayıtsız 
kalma ,180 ,032 ,028 ,180 2,879 ,004 1,662 Kabul 

H3: Örgütsel Adalet (genel) 
Whistleblowing (genel) ,207 ,043 ,039 ,207 3,334 ,001 1,828 Kabul 

Çalışma kapsamında örgütsel adaletin whistleblowing niyetini artırıp artırmadığı 
basit regresyon analizi ile test edilmiştir. Analizler incelendiğinde dağıtımsal adaletin 
whistleblowing niyetini pozitif etkilediği (H1a:ß=0,184, t=2,944, p=0,004); işlemsel 
adaletin whistleblowing niyetini pozitif etkilediği (H1b:ß=0,237, t=3,849, p=0,000); 
etkileşimsel adaletin whistleblowing niyetini üzerinde önemli bir etkisi olmadığı 
(H1c:ß=0,123, t=1,957, p=0,051) belirlenmiştir. Buna göre H1a ve H1b hipotezleri 
kabul edilirken, H1c hipotezi reddedilmiştir. 

Örgütsel adaletin içsel whistleblowing niyetini pozitif etkilediği (H2a:ß=0,170, 
t=2,722, p=0,007); Örgütsel adaletin kayıtsız kalma niyetini pozitif etkilediği 
(H2c:ß=0,180, t=2,879, p=0,004);  buna karşın örgütsel adaletin dışsal whistleblowing 
niyeti üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı (H2b:ß=0,064, t=1,004, p=0,317) 
belirlenmiştir. Ayrıca genel olarak Örgütsel adaletin whistleblowing niyetini pozitif 
etkilediği (H3a:ß=0,207, t=3,334, p=0,001) belirlenmiştir. Buna göre, H2a, H2c ve H3 
hipotezleri kabul edilirken, H2b hipotezi reddedilmiştir. 

5.Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmanın amacı,  örgütsel adaletin whistleblowing niyetini ne derece 
etkilediğini ortaya koymaktır. Belirlenen amaç çerçevesinde çalışma, Sivas İl Sağlık 
Müdürlüğüne bağlı acil sağlık hizmetlerinde, İl Komuta Merkezi Başhekimliği 
bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 112 Acil sağlık çalışanlarından 250 
kişiden veriler elde edilmiştir. Dolayısıyla uygulamada hem sağlık kurumlarına hem de 
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örgütsel adalet ve whistleblowing kavramları arasındaki ilişkinin çok fazla 
incelenmemiş olması sebebiyle literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışma kapsamında genel olarak katılımcıların whistleblowing niyeti puan 
ortalamaları (x̄=3,18) ve örgütsel adalet algılaması (x̄=3,00) orta düzeyde olduğu 
bulunmuştur. Katılımcıların genel olarak kayıtsız kalmayı tercih ettikleri (x̄=3,87), 
bununla birlikte içsel whistleblowing tercihlerinin (x̄=3,38), dışsal whistleblowing 
tercihlerinden(x̄=1,98) daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların örgütsel adalet algılamaları ortalamaları sırasıyla, genel örgütsel 
adalet algılaması (x̄=3,00),  dağıtımsal adalet (x̄=3,20), etkileşimsel adalet (x̄=3,02) ve 
etkileşimsel adalet (x̄=2,88) olarak saptanmıştır. Buna göre genel olarak örgütsel adalet 
algılaması ortalaması orta düzeyde olduğu ve dağıtımsal adalet algılamasının daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Korelasyon analizi sonucunda; içsel whistleblowing ile dağıtımsal, işlemsel ve 
örgütsel adalet(genel) arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.  Dışsal whistleblowing 
ile işlemsel adalet arasında pozitif korelasyon belirlenmiştir. Kayıtsız kalma ile 
işlemsel, etkileşimsel adalet ve genel örgütsel adalet arasında pozitif korelasyon 
belirlenmiştir. Whistleblowing niyeti (genel) ve örgütsel adalet (genel) arasında pozitif 
korelasyon belirlenmiştir. Ayrıca dağıtımsal adaletin içsel whistleblowing ile işlemsel 
adaletin tüm whistleblowing boyutlarıyla ve etkileşimsel adaletin kayıtsız kalmayla 
ilişkili olduğu belirlenmiştir.  Bu sonuçlara göre örgütsel adalet algılamasının 
whistleblowing niyetini artırdığı söylenebilir. 

Regresyon analizi sonucunda örgütsel adaletin whistleblowing niyeti üzerinde 
etkisi olduğu saptanmıştır. Analizler incelendiğinde, dağıtımsal adaletin whistleblowing 
niyetini pozitif etkilediği; işlemsel adaletin whistleblowing niyetini pozitif etkilediği; 
etkileşimsel adaletin whistleblowing niyetini üzerinde önemli bir etkisi olmadığı 
belirlenmiştir. Buna göre H1a ve H1b hipotezleri kabul edilirken, H1c hipotezi 
reddedilmiştir. Örgütsel adaletin içsel whistleblowing niyetini pozitif etkilediği; örgütsel 
adaletin kayıtsız kalma niyetini pozitif etkilediği;  buna karşın örgütsel adaletin dışsal 
whistleblowing niyeti üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca 
genel olarak Örgütsel adaletin whistleblowing niyetini pozitif etkilediği belirlenmiştir. 
Buna göre, H2a, H2c ve H3 hipotezleri kabul edilirken, H2b hipotezi reddedilmiştir. 
Araştırma bulguları, Seifert ve arkadaşları (2014), Çetinel ve Taslak (2017), Afe ve 
arkadaşları (2018) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 

Bu sonuçlarına göre; örgütsel adaletin artması genel olarak whistleblowing 
niyetini, içsel whistleblowing niyetini ve kayıtsız kalma niyetini artırmaktadır.  Örgütsel 
adaletin olumlu algılanması whistleblowing niyetini artırmakta, özellikle dağıtım adaleti 
ve işlemsel adaletin sağlanması whistleblowing niyetini olumlu etkilemektedir. 

Eğer örgütte adalet yeterince algılanmıyorsa, etik olmayan durumların ifşa veya 
ihbar edilmesi, örgüt içindeki kişinin huzurunun bozulmasına, çalışanların olumsuz 
etkilenmesine (mobbing, işten çıkarma, disiplin cezası vb) neden olacaktır.  Çalışanların 
örgütsel adalet algılamaları düşükse, çalışanlar şikayet edemedikleri için yanlış ve etik 
olmayan uygulamalar çoğalacak ve çalışanlara, örgüte, topluma ve ülkeye olumsuz 
etkileri olacaktır. Ayrıca yanlış uygulamaların çalışanlar tarafından şikayet 
edilememesi, örgütün etik dışı uygulamalara göz yumulmasına izin vermesine neden 
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olacaktır.  Örgütte adalet olmadığını algılayan çalışan örgütte kimi kime şikayet 
edecektir?  Böyle bir durumda whistleblowing yerine, “adaletin olmadığı yerde ıslık 
çalamamak” durumu yaşanacaktır. Bu nedenle önce örgüt içinde adalet olduğu 
algılanmalıdır. 

Örgütsel adaletin sağlanması whistleblowing niyetinin artırılmasında ve örgütte 
etik olmayan uygulamaların azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Çalışanlar yasalara 
aykırı uygulamalarla karşılaşmaları durumunda, eğer örgütsel adalet algılamaları 
yüksekse bu etik dışı uygulamaları örgütteki yetkililere duyurmaktan kaçınmayacaktır. 
Çalışanlar tarafından örgütlerde etik olmayan uygulamaların ifşa edilmesi örgütün 
başarısında ve rekabet edebilirliğinde önemli iyileştirmeler sağlaması açısından 
önemlidir.  Bu araştırma sonucunda, çalışanlar tarafından adil uygulamaların algılandığı 
örgütte, çalışanların whistleblowing davranışını teşvik etmesi konusunda önemli 
katkılar sağlayacaktır. 

Bu çalışma seçilen örneklemle sınırlıdır. Ancak, bu konudaki çalışmaların 
artırılmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm sağlık çalışanlarına yönelik 
araştırmalar yapılması çalışmanın geçerliliğine katkılar sağlayabilir. Whistleblowing 
niyetini etkileyen örgütsel faktörlerden birisi de örgütsel adaletin sağlanmasıdır. Örgüt 
içinde etik dışı ve yanlış uygulamaların örgüt dışına çıkmaması için, çalışanların içsel 
whistleblowing niyetinin artmasında örgütsel adalet algılaması etkileyen faktörlerden 
biri olabilir. Bu nedenle bu çalışma whistleblowing niyetine etki eden faktörlerden olan 
örgütsel faktörlere (örgütsel adalet) katkı sağlaması bakımından da önem taşımaktadır. 
Bu konuda çalışanların adil örgüt algılamaları için örgütlerin gerekli imkan ve koşulları 
sağmaları önerilebilir. 
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Extensive Summary 
 
Introduction 
One of the main factors in maintaining the need for health care reform and the 

quality of health and safety is the whistleblowing behavior, which will help to prevent 
incorrect applications. Therefore, it is of great importance to identify and promote the 
factors affecting whistleblowing behavior (Aydan & Kaya, 2018). Whistleblowing can 
be defined  as the behavior notifying  of the illegal  actions within the organization,  in 
order not to harm individuals or organizations, the behavior of notifying individuals or 
organizations within or outside the organization (Mercan, 2015: 2).  Whistleblowing's 
evaluation as an anti-management practice and the lack of first-hand data hamper the 
understanding of whistleblowing and hence also hampered the increase in the number of 
studies (Ciasullo et al., 2017: 167). 

Organizational justice creates trust in employees.   When he perceives the 
employee organization or manager as fair, he or she will trust in the future that nothing 
negative happens or that the event he discloses will be resolved,  and will not hesitate to 
announce a negative situation to the authorities in the organization (Yürür and Nart, 
2016: 125). 

The aim of this study is to determine the effect of organizational justice 
perception on whistleblowing behaviors. Because of the limited number of studies on 
this subject, the research will provide important contributions to the determination of 
the effect of organizational justice on the whistleblowing intention. 

Method 
This research covers 112 emergency health care workers. The main aim of the 

study is to determine the relationship between organizational justice perception and 
whistleblowing intention and the effect of organizational justice on whistleblowing 
intention. Depending on the purpose of the study, the hypothesis of the research was 
determined as follows. 

H1:Organizational justice dimensions have a positive and significant effect on the 
intention of whistleblowing. 

H1a: Distributive justice has a positive and significant effect on whistleblowing 
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intent. 
H1b: Operational justice has a positive and significant effect on whistleblowing 

intention. 
H1c: Interaction justice has a positive and significant effect on the intention of 

whistleblowing. 
H2:Organizational justice has a positive and significant effect on the dimensions 

of whistleblowing intention. 
H2a: Organizational justice has a positive and significant effect on internal 

whistleblowing intention . 
H2b: Organizational justice has a positive and significant effect on ist external 

whistleblowing intention. 
H2c: Organizational justice has a positive and significant effect on the indifference 

intention . 
H3:Organizational justice has a positive and significant effect on the (general) 

'whistleblowing intention' (general). 
This study, was conducted in the emergency medical services connected to Sivas 

Provincial Health Directorate in Turkey. There are 112 emergency health care workers 
(N= 315) working within the "Provincial Command Center Chief Physician".  About 
80% of the population, 250 questionnaires were answered and all of these 
questionnaires were evaluated. In order to look at the levels of organizational justice and 
whistleblowing intention, it was analyzed by descriptive statistics. The correlations  
between the sub-dimensions of organizational justice scales and whistleblowing 
intention scales were examined. Also, regression analysis was performed to determine 
the effect organizational justice on whistleblowing intention. 

Personal information form and two scales were applied to employees. In this 
study, organizational justice scale developed by Colquit (2001) was used to determine 
the perception of organizational justice. In this study, the factor analysis revealed that 
the scale was (distributional justice, operational justice and interactive justice). In order 
to determine the intention of whistleblowing, the scale consisting of 9 questions from 3 
dimensions developed by Park et al. (2005) was used. 

Findings 
In the study, it was found that the mean whistleblowing intention of participants 

was average (x̄=3,18) and organizational justice perception (x̄=3,00). Participants 
generally preferred to be indifferent (x̄=3,87), whereas internal whistleblowing 
preferences (x̄=3,38) were found to be more than external whistleblowing preferences 
(x̄=1,98). 

As a result of the correlation analysis; positive correlation was found between 
internal whistleblowing and distribution  justice, operational  justice and organizational 
justice (general).  As a result of regression analysis, it was determined that 
organizational justice had an effect on the intention of whistleblowing. When the 
analyzes are examined, that distribution justice affects the whistleblowing intent 
positively (H1a: ß = 0,184, t= 2,944, p = 0,004); procedural justice positively influences 
whistleblowing intention (H1b: ß = 0.237, t= 3,849, p = 0,000); interaction justice had 
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no significant effect on whistleblowing intention (H1c: ß = 0,123, t= 1,957, p= 0,051).  
According to this,  while H1a and H1b hypotheses were accepted, the H1c hypothesis 
was rejected. 

Organizational justice has a positive effect on internal whistleblowing intention 
(H2a: ß = 0.170, t = 2.722, p = 0.007); that organizational justice positively affects the 
intention of being indifferent (H2c: ß = 0.180, t= 2.879, p = 0.004); however, there was 
no significant effect of organizational justice on the external whistleblowing intention 
(H2b: ß = 0.064, t= 1.004, p = 0.317). In addition, it was determined that organizational 
justice had a positive effect on whistleblowing intent (H3a: ß = 0,207, t = 3,334, p = 
0,001). Accordingly, while H2a, H2c and H3 hypotheses were accepted, the H2b 
hypothesis was rejected. 

Discussion and Conclusion 
The aim of this study is to show how organizational justice affects the intention of 

whistleblowing. In this context, data were obtained from 250 emergency health 
workers. Since the relationship between the concepts of organizational justice and 
whistleblowing has not been studied much, it is thought that it will contribute to both 
health institutions and literature in practice. 

According to the results; the increase in organizational justice generally increased 
the intention of whistleblowing,  the  intention of internal whistleblowing and the 
intention of being indifferent. Positive perception of organizational justice increased 
whistleblowing intention, in particular, provision of the distribution justice  and the  
procedural justice positively affects the intention of whistleblowing. Research findings 
are similar to the findings of Seifert et al. (2014), Çetinel and Draft (2017), Afe et al. 
(2018). 

If the justice in the organization is not perceived sufficiently, the disclosure of 
unethical situations, will cause the deterioration of the peace of the person within the 
organization,  negative impact on employees (mobbing, dismissal, disciplinary action, 
etc.).  Also this situation will have negative effects on employees, organization, society 
and country, because of employees cannot complain,   false and unethical practices will 
multiply. Furthermore, the fact that the wrong practices cannot be complained by 
employees will cause the organization to allow unethical practices to be tolerated. If he / 
she perceives that there is no justice in the organization, he / she  will complain  "who", 
"to whom"  in the organization ?  In such a case, instead of whistleblowing, the situation 
will be experienced "can not whistle blowing, when there is no justice". For this reason, 
it must first be perceived that there is justice within the organization. 

As a result of this research, it will make a significant contribution to the 
employees' encouragement of whistleblowing behavior in the organization where 
employees perceive fair practices. This study is limited to the selected sample. 
However, it will make important contributions to increase the studies on this subject. 
Also this study is important in terms of contributing to organizational factors 
(organizational justice) which are factors affecting whistleblowing intention. In this 
regard, it can be suggested that organizations' be provide the necessary facilities and 
conditions for  the employees'   of fair organization perceptions. 
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Özet 
Bu araştırmanın temel amacı, çalışanların algıladıkları örgütsel desteğin, 

akademik erteleme davranışı üzerindeki etkisinde özyeterlik algısının rolünü 
incelemektir. Öncelikli olarak; örgütsel destek, akademik erteleme, özyeterlik 
değişkenleri incelenmiş, daha sonra örgütsel desteğin akademik erteleme üzerindeki 
etkisi ve bu ilişki üzerinde özyeterliğin bir rol oynayıp oynamadığına bakılmıştır. 
Araştırmada, 2015 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çalışan 228 araştırma 
görevlisinden anket tekniği ile veri toplanmıştır ve bu veriler uygun analizlere tabi 
tutulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda araştırma görevlilerinin algıladıkları 
örgütsel desteğin özyeterlik algısıyla pozitif, akademik erteleme davranışlarıyla negatif 
yönlü; özyeterlik algısının akademik erteleme davranışıyla negatif yönlü ilişkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada örgütsel destek algısı ile akademik erteleme 
davranışı arasındaki ilişkide özyeterlik algısının tam bir aracılık rolü üstlendiği sonucu 
elde edilmiştir. 
Anahtar sözcükler: Örgütsel Destek, Özyeterlik, Akademik Erteleme. 
Gönderme Tarihi 27 Ağustos 2018; Revizyon Tarihi 20 Kasım 2018; Kabul Tarihi 
26 Kasım 2018 

Abstract 
The primary aim of this study was to examine the role of self-efficacy perception 

in the effect of organizational support perceived by employees on their academic 
procrastination behaviors. Initially; the variables of organizational support, academic 
procrastination and self-efficacy were examined. Afterwards, the effect of 
organizational support on academic procrastination and the role of self-efficacy in this 
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relationship were investigated. The data was collected via survey technique from 228 
research assistants working at Erzurum Atatürk University in 2015 and the data was 
analyzed with appropriate methods. The results showed a positive relationship between 
organizational support and self-efficacy perception while a negative relationship was 
observed between organizational support and academic procrastination behavior. 
Additionally, self-efficacy perception was found to be negatively related to academic 
procrastination behavior. Finally, self-efficacy was found to have a full mediating role 
on the relationship between perceived organizational support and academic 
procrastination behavior. 
Keywords: Organizational Support, Self-efficacy, Academic Procrastination. 
Received 27 August 2018; Received in revised from 20 November 2018; Accepted 26 
November 2018 
 

1. Giriş 
Bireyler, günlük hayat içerisinde bir takım faaliyetleri gerçekleştirme zorunda 

olduklarının farkında olmalarına rağmen çeşitli sebeplerle bu faaliyetleri zamanında 
gerçekleştirmeme diğer bir ifadeyle erteleme eğilimi içerisinde olabilmektedirler. 
Senecal, Koestner & Vallerand’a göre (1995: 607) hiçbir zaman erteleme davranışında 
bulunmayan bireylerin olduğunu düşünmek zordur. Araştırmacılara göre erteleme o 
kadar yaygın bir davranıştır ki, ertelemem diyen kişinin yalan söylediği ya da toplumsal 
olarak istenen bir şekilde karşılık verdiği düşünülebilir. Gereksiz bir erteleme veya 
kaçınma davranışı olan erteleme, zaman zaman hepimizin olmasa da çoğumuzun yaptığı 
bir davranıştır. Son ana kadar geciktirmeyi ifade eden erteleme eğilimi, en genel haliyle 
bireyin yapmaya karar verdiği ya da yapabilecek kapasitede olduğuna inandığı bir işi 
gereksiz bir şekilde ertelemesini diğer bir ifadeyle yapılması gereken bir şeyin kasıtlı 
olarak ertelenmesini ifade etmektedir (Grecco, 1984: 1-4). Akademik hayat içerisinde 
de oldukça yaygın olduğu görülen akademik erteleme ise akademik görevlerin sürekli 
veya ara sıra geciktirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Rothblum, Solomon & Murakami, 
1986: 387). Çalışmada araştırma görevlileri meslekleri gereği aynı zamanda birer 
öğrenci olarak düşünülmekte ve görev ve sorumlulukları gereği zamanlarını etkin bir 
şekilde kullanabilmeleri olukça önemli görülmektedir.  Dolayısıyla araştırma 
görevlilerinin sergileyecekleri akademik erteleme davranışı kariyerleri üzerinde 
doğrudan bir etki yaratabilecek, örgüt ortamında etkin ve verimli çalışmalarını olumsuz 
etkileyebilecektir. Bu açıdan akademik erteleme, akademik başarıyı azaltacak ya da 
başarıya ulaşmada bireyi yavaşlatacak bir faktör olarak ele alınmaktadır. Bireylerde 
yetersizlik, kendini küçük görme, mahcup, suçlu, sahtekârlık, panik ve genel kaygı gibi 
birçok içsel duyguya neden olabilen (Binder, 2000: 6) bu erteleme davranışının örgüt 
ortamında engellenebilmesi çalışma disiplini elde etmek, işleri aksatmamak, verimli 
çalışabilmek için gerekli görülmektedir. Bu eğilimin, gerek çalışanın kendini yetenekli 
görmesiyle gerek örgüt tarafından kendine destek verildiğini hissetmesiyle 
azaltılabileceği öngörülmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı; örgütsel 
ortamda bireye değer ve destek verildiğine ilişkin bir algı yaratılması durumunda, 
bireyin yeterliliğine inancının artması sağlanarak akademik erteleme davranışının 
azaltılabileceğinin tespit edilmesidir. 

Örgütsel destek; rekabet, kaos ve belirsizliğin etkisi altındaki 21. yüzyıl iş 
dünyasında etkinliklerini ve verimliklerini artırmak isteyen örgütlerde önem kazanmaya 
başlamıştır. Örgütün çalışanlarının kişiliklerine, yaptıkları işlere, önerdikleri görüş ve 
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düşüncelere değer vermesi ve bu yönde tutum ve davranışlar sergilemesi çalışanların 
kendilerini değerli, yetenekli, yararlı ve gerekli hissetmelerine yol açmaktadır. Bu da 
beraberinde örgütsel destek kavramını gündeme getirmektedir (Köse ve Gönüllüoğlu, 
2010: 87). Örgütsel destek; algıya dayalı bir kavram olup, çalışanın örgüt tarafından 
kendisine ne kadar değer verildiğini hissetmesi ve düşünmesi anlamına gelmektedir. 
Diğer bir ifadeyle algılanan örgütsel destek örgütün çalışanına bağlılığını ifade 
etmektedir (Yoshimura, 2003: 10). Örgütün çalışanın katkısına değer vermesi ve 
iyiliğini önemsemesiyle ilgili çalışanın genel inançlarından kaynaklanan örgütsel destek 
algısı  (Rhoades & Eisenberger, 2002: 698); çalışanı etkileyen politika, norm, prosedür 
ve faaliyetlerin örgütün iyi niyetli ya da kötü niyetli olmasına bağlı olarak gerçekleşip 
gerçekleşmediği yönünde tecrübeye dayalı bir algıyı ifade etmektedir (Eisenberger, 
Armeli, Rexwinkel, Lynch & Rhoades, 2001: 42). Ayrıca örgütsel destek; çalışanların 
sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılamakta, örgütün artırılan iş çabasını ödüllendirmeye 
hazır olduğunu göstermekte ve çalışanın işini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için 
ihtiyaç duyulduğunda örgütün yardım etme eğiliminde olduğunu göstermektedir.  Bu 
özelliklerinden dolayı örgütsel destek algısı çalışanlar tarafından önemsenmektedir 
(Aselage & Eisenberger, 2003: 493). Dolayısıyla destekleyici bir örgütün; çalışanların 
yaratıcı fikir, öneri ve eleştirilerini dikkate alması ve uygulamaya koyması, çalışanlara 
iş güvenliği sağlaması, insan ilişkilerini pozitif yönde tutması, adil bir yönetim 
uygulaması, çalışanları önemsemesi ve onlara rağmen bazı kararları almaması 
gerekmektedir (Özdevecioğlu, 2003: 117). 

Özyeterlik; bireyin verilen görevleri yapmak için gerekli olan faaliyetleri organize 
etme ve yerine getirmesiyle ilgili kendi yeteneklerine olan inancını ifade etmektedir 
(Bandura, 1997’den aktaran Evers, Brouwers & Tomic, 2002: 229). Diğer bir ifadeyle 
özyeterlik; bireyin zor veya alışılmamış görevlerle mücadele etme, belirli zorlayıcı 
durumlarda karşılaşılan zorluklarla başa çıkma, zorlu talepleri ve kendi işleyişlerini 
kontrol altına alma yeteneğine olan inancı göstermektedir (Luszczynska, Gutiérrez‐
Doña, & Schwarzer, 2005a: 81-82). Özyeterlik inancı; gerçekte sahip olduğu kapasite 
ve yetenekler göz önünde tutulmadan belirli koşullar altında bireyin yetenekli olduğuna 
inancını yansıtmaktadır (Evers et al., 2002: 229). Ancak bireyin gerçekte sahip olduğu 
yetenekler ile özyeterlik inancı arasındaki ilişkide farklılıklar görülebilmektedir. Diğer 
bir ifadeyle birey herhangi bir işi yapabilme konusunda gerçekte becerikli olmasına 
rağmen, konuyla ilgili düşük özyeterlik inancına sahipse başarısız veya işi hiç 
gerçekleştirmemiş durumuna düşebilmektedir. Tersi durum söz konusu olduğunda yani 
birey gerçekte gerekli becerilere sahip değilse ancak özyeterlik inancı yüksekse bireyin 
başarılı olma ihtimali artabilmektedir (Bolat, 2011: 256). Dolayısıyla pozitif özyeterliğe 
sahip bireylerin harekete geçmeye istekli, zorluklar karşısında daha dayanıklı ve daha az 
stresli oldukları, negatif özyeterliğe sahip bireylerin ise harekete geçmekten 
kaçındıkları, zorluklarla mücadele edemedikleri, daha fazla stresli oldukları ve böylece 
düşük performans sergileyip başarısız oldukları söylenebilir (Kurbanoğlu, 2004: 139). 

Erteleme genelde akademik ortamlarda akademik işleri yaparken rastlanılan 
yaygın bir davranış olduğundan (Motie, Heidari & Sadeghi, 2012: 2300) akademik 
erteleme diğer erteleme türlerine göre araştırmacıların daha çok ilgisini çeken bir 
erteleme türü olmaktadır (Milgram, Gehrman & Keinan, 1992: 1307). Çoğu insanın 
zaman zaman yaptığı, gereksiz bir geciktirme veya kaçınma davranışı olan erteleme 
(Grecco, 1984: 1); genellikle kişinin görevlerini yerine getirmesini veya karar almasını 
ertelemesi veya geciktirmesine yönelik bir kişilik özelliği ya da davranışsal bir eğilim 
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olarak tanımlanmaktadır (Milgram, Mey-Tal & Levison, 1998: 297). Diğer bir ifadeyle 
erteleme; işlerin daha kötüye gideceği düşüncesine rağmen niyetlenilen faaliyetlerin 
isteyerek geciktirilmesini ifade etmektedir (Steel, 2007: 66). Akademik erteleme 
davranışı ise genel olarak akademik bir göreve başlamayı ve/veya bu görevi 
tamamlamayı ertelemeyle ilgili irrasyonel bir eğilimi ifade etmektedir (Senécal, Julien 
& Guay, 2003: 135). Akademik erteleme Solomon ve Ruthblum’a (1984: 503) göre ev 
ödevlerinin, sınavlara hazırlanmanın veya dönem ödevlerinin son dakikada yapılması 
olarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde Rothblum, Solomon & Murakami (1986: 387), 
akademik ertelemeyi; (a) her zaman veya neredeyse her zaman akademik görevleri 
geciktirme, (b) bu geciktirmeden dolayı her zaman veya neredeyse her zaman problemli 
düzeyde kaygı yaşanması olarak tanımlamışlardır.   

Örgütler amaçlarına çalışanları sayesinde ulaşabilmektedir. Çalışanların verilen 
görevleri zamanında gerçekleştirmiş olmaları hem kendilerinin hem de örgütün daha 
etkili ve verimli olmasına yol açabilmektedir. İşlerin zamanında bitirilmesi, 
ertelenmemesi gereğinden fazla zaman harcanmamasına, son dakikaya bırakmanın 
yaşattığı stresten kurtulmaya imkân verebilir. Akademik ortamda olumsuz sonuçları 
daha da kendini belli eden erteleme eğilimi akademik kariyer için başarı elde etmede bir 
sorun olarak görülebilir. Örneğin Motie et al. (2012: 2300) ertelemenin özellikle 
akademik alanda öğrenci başarısını olumsuz etkileyen bir davranış olduğunu 
belirtmektedir. Literatür incelendiğinde akademik erteleme davranışının öğrenciler 
arasında yaygın olduğu görülmekte ve yaştaki artışla birlikte akademik ertelemenin 
arttığı belirtilmektedir (Çetin ve Ceyhan, 2017: 462). Bu nedenle çalışmanın; akademik 
başarının önünde bir engel olabilecek akademik erteleme davranışının yaşları itibariyle 
daha fazla bu davranışta bulunma ihtimalleri olan araştırma görevlileriyle yapılması 
uygun görülmüştür.  

Akademik kariyer yapmak sabır gerektiren ve çaba gösterilmesi gereken bir 
tercihtir. Aynı zamanda sürekli öğrenmenin, öğretmenin ve üretmenin kendini 
gösterdiği zorlu bir süreçtir. Bu süreçte başarılı olmak isteyen bireylerin yapılması 
gereken görevleri, sınavlara hazırlanmayı, ödevlerini bitirmeyi son ana ertelememesi 
gerekmektedir. Her ne kadar bireylerin erteleme davranışı göstermemeleri gerektiği 
ifade edilse de olumsuz sonuçlara yol açabilen erteleme davranışının birçok insan 
tarafından yapıldığı görülmektedir. Çoğu birey görevleri geç yerine getirme, sıkışma, 
sosyal kaygı, başarısızlık korkusu, düşük başarı, kötü akademik performans, moral 
bozukluğu, dakiksizlik, takip eden görevlerin zorluğu, sağlık problemlerinin artması 
gibi olumsuz sonuçları olabilen akademik erteleme davranışından kaçınmak istemekte, 
arzulanan ve beklenen zaman dilimi içerisinde akademik bir faaliyeti gerçekleştirme 
niyetinde olabilmekte ancak bununla ilgili harekete geçememektedirler (Klassen, 
Krawchuk & Rajani, 2008: 916; Senécal et al., 2003: 135). Hatta birey bundan rahatsız 
olduğunu belirttiği ve bir daha asla ertelemeyeceğine dair kendisine söz verdiği halde 
farklı bir işe başladığında tekrar kendini aynı kısır döngü içerisinde bulabilmektedir 
(Burka ve Yuen, 1983’den aktaran Çelik, 2014: 1). Bu nedenle örgüt içerisinde 
bireylerin akademik erteleme davranışlarının önüne geçecek, bu davranışın tamamen 
ortadan kaldırılamasa bile azaltılmasını sağlayacak önlemlerin hem örgüt hem de 
bireyin kendisi tarafından alınması gerekmektedir. Literatür incelendiğinde örgütsel 
destek ve özyeterlik algısının akademik erteleme davranışını azaltabileceği yönünde 
çalışmaların olduğu görülmektedir. 
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Çalışanlar, örgütün amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi için 
katkıda bulunurken, sağladıkları bu katkıya örgüt tarafından önem verilmesini, bu 
katkının değerli görülmesini beklemektedirler. Bu da örgütün çalışanın faaliyetlerinin 
farkında olduğunu, çalışanını değerli ve gerekli gördüğünü hissettirmesi şeklinde 
birtakım uygulamalarda bulunmasını gerektirebilir. Böylece örgütünden destek 
gördüğünü hisseden çalışanlar faaliyetleri gerçekleştirmede daha fazla kendine 
güvenebilir ve yapılacak görevleri ertelemeyebilirler. Maurer & Tarulli (1996: 219) 
çalışmalarında, işyerinde gelişime yönelik gösterilen sosyal desteğin çalışanların 
yeteneklerini geliştirebileceklerine olan inançlarını artırdığını vurgulamışlardır. Maurer, 
Pierce & Shore (2002: 441), çalışanların karar verme sürecine ilişkin bir model 
geliştirdikleri çalışmalarında algılanan örgütsel desteğin özyeterliği artırdığını 
göstermişlerdir. Maurer (2001: 127-129) çalışmasında, çalışanlar yöneticisiyle arasında 
destekleyici bir ilişkiye sahiplerse, örgütü tarafından desteklendiğine inanıyorlarsa ve 
yönetici ve örgütten gelişim kaynakları alıyorlarsa bu çalışanların gelişim ile ilgili 
faaliyetleri başarıyla yürütme konusunda kendilerinden emin olduklarını ifade 
etmektedir. Özdemir (2010), 247 öğretmenden elde edilen veriler doğrultusunda 
örgütsel destek artıkça genel olarak kişiler arası özyeterlik inancının artığı sonucunu 
ortaya koymuştur (Derinbay, 2011: 36). Eisenberger, Fasolo & Davis-LaMastro (1990: 
51) çalışmalarında algılanan örgütsel desteğin standart iş sorumluluklarının yerine 
getirilmesinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Wayne et al (1997), 
yüksek düzeyde destek algılayan grup üyelerinin örgüte karşılık verme zorunluluğu 
hissettiklerini ifade etmişlerdir (Li, Kim & Zhao, 2017: 195). 413 postane çalışanıyla 
yapılan çalışmada Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch & Rhoades (2001: 42), 
çalışanların algıladıkları örgütsel destek ile yükümlülük duyguları arasında pozitif bir 
ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Wang, Liu, Zou, Hao & Wu (2017: 2), Çinli 
hemşireler üzerinde yaptıkları çalışmada algılanan örgütsel desteğin örgütün hedeflerine 
ulaşmasında çalışanların içsel yükümlülüğünü artırdığını göstermişlerdir.  

Bandura’ya (1997) göre özyeterlik insanların yaptıkları tercihleri, harcadıkları 
çabayı, zorluklar karşısında nasıl davrandıklarını güçlü bir şekilde etkilemektedir. Çok 
sayıda araştırmacı özyeterliği ertelemenin güçlü ve tutarlı bir öngöstergesi olarak 
tanımlamaktadır (Hen & Goroshit, 2014: 117).   Literatür incelendiğinde akademik 
ertelemeyle ilişkili olarak araştırılan değişkenler arasında en fazla dikkati çekenin öz 
denetim, öz yeterlik, öz saygı gibi kişilik ile ilgili olan değişkenler olduğu 
görülmektedir (Klassen et al., 2010: 362). Klassen, Krawchuk & Rajani (2008: 917) 
akademik ertelemeyle ilişkili olan değişkenler arasında en fazla dikkati çekenin 
özyeterlik olduğunu vurguladıkları çalışmalarını Kanadalı üniversite öğrencileri 
üzerinde gerçekleştirmişler ve akademik özyeterlik ile erteleme arasında negatif bir 
ilişki bulmuşlardır. Van-Eerde (2003: 1409), erteleme ile kişilik değişkenleri, 
motivasyonları, etkileri ve performans arasındaki ilişkiyi inceleyen 121 çalışmanın meta 
analizini yaparak en büyük ortalama korelasyonlardan birini erteleme ile özyeterlik 
arasında bulmuş ve ilişkinin yönünün negatif olduğunu belirtmiştir. Steel (2007: 65), 
ertelemenin doğasını araştırdığı çalışmasında özyeterliğin ertelemenin güçlü ve tutarlı 
bir öncüsü olduğunu belirtmiştir. Haycock, McCarthy & Skay (1998: 318), yeterli 
düzeyde motivasyon ve yeteneğin var olması durumunda, özyeterliğin kişinin göreve 
başlamasını ve sürdürmesini etkileyeceğini vurguladıkları çalışmalarında; özyeterlik ile 
erteleme arasında negatif bir ilişkinin söz konusu olduğunu ortaya koymuşlardır. Benzer 
şekilde Ferrari & Ware (1992: 495) özyeterlik ile akademik erteleme arasında anlamlı 
negatif bir ilişkinin olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Hen & Goroshit (2014: 116) 
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yapmış oldukları araştırmada akademik ertelemenin düşük düzeyde akademik 
özyeterlikle ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Seo (2008: 753), 692 lise öğrencisi 
üzerinde yaptığı araştırmada akademik özyeterliğin akademik erteleme üzerinde negatif 
yönlü anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermiştir.  

Çalışmalar incelendiğinde örgütün çalışanlara vermiş olduğu desteğin çalışanların 
özyeterlik inancını artırdığı ve akademik erteleme davranışında bulunma eğilimlerini 
azalttığı ifade edilebilir. Ayrıca çalışmalar değerlendirildiğinde çalışanların özyeterlik 
inançlarının akademik erteleme davranışında bulunmalarını azalttığı varsayımına da 
ulaşılabilir. Bu doğrultuda örgütsel desteğin akademik erteleme üzerine özyeterlik 
aracılığıyla etki edebileceği diğer bir ifadeyle örgütsel desteğin akademik erteleme ile 
olan etkileşiminde özyeterliğin aracı bir rol oynadığı söylenebilir. Bu çalışma 
sonuçlarına dayanılarak oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H1:Çalışanların örgütsel destek algıları akademik ertelemelerini azaltır.                                                  
H2:Örgütsel destek algısı çalışanların özyeterlik algılarını artırır.                                                                             
H3:Çalışanların özyeterlik algıları akademik ertelemelerini azaltır.                                                                          
H4:Çalışanların örgütsel destek algılarının akademik ertelemeleri üzerindeki 

etkisinde özyeterlik algıları aracı rol oynar. 

2. Yöntem 
2.1. Araştırma Modeli 
Bireyin özellikle çalışma hayatında başarısızlığına neden olabilecek, etkili ve 

verimli çalışmasını engelleyebilecek, sonuçta yoğun strese yol açabilecek erteleme 
davranışının nedenlerinin incelenmesi, söz konusu davranışın ve davranışa bağlı olarak 
ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle 
erteleme davranışının tamamen ortadan kaldırılamasa da azaltılması gerektiğinden yola 
çıkılan bu çalışmanın amacını çalışanların algıladıkları örgütsel desteğin, akademik 
erteleme davranışı üzerindeki etkisinde özyeterlik algısının rolünü incelemek 
oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle örgütsel bir ortamda bireye değer ve destek 
verildiğine ilişkin bir algı yaratılması durumunda, bireyin yeterliliğine inancının da 
artmasıyla birlikte akademik erteleme davranışının azaltılabileceği tespit edilmeye 
çalışılmaktadır. Akademik bir örgütte aynı zamanda birer öğrenci sayılabilecek 
araştırma görevlilerinin akademik erteleme davranışları üzerinde örgütsel desteğin 
ilişkisini ayrıca bu ilişki üzerinde özyeterlik algısının rolünü belirlemek açısından diğer 
çalışmalardan farklılaşan bu çalışmanın değişkenler arasındaki kavramsal ilişkileri 
gösteren araştırma modeli aşağıdaki Şekil 1’de yer almaktadır. 

 
Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
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2.2. Çalışma Grubu 
Modelde yer alan değişkenlerin ölçülebilmesine uygun olması açısından 

araştırmanın evrenini Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 2015-2016 akademik yılında 
görev yapan araştırma görevlileri oluşturmaktadır. Bu araştırma evreninden %95 güven 
düzeyinde ve %5’lik hata payı öngörülerek seçilecek örneklem büyüklüğü 270 olarak 
hesaplanmıştır (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Anket formları bizzat 
araştırmacı tarafından 270 çalışana dağıtılmıştır. Örneğin seçiminde, evrendeki her 
çalışanın örneğe girme şansını eşit kılan, basit tesadüfi yöntem kullanılmıştır. Geriye 
dönen 240 anketten boş ve eksik doldurulmuş anketler değerlendirme dışı bırakılmış ve 
sonuç olarak analizlere konu olan anket sayısı 228 olmuştur. 

2.3. Veri Toplama Araçları 
Örgütsel destek algısını (ÖD) ölçmek için Eisenberger, Huntington, Hutchison & 

Sowa (1986) tarafından geliştirilen ve Eisenberger et al. (2001) tarafından kısaltılan 6 
maddelik ölçek kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü bir yapı 
elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise 5. madde ölçekten 
çıkartılmıştır. 5 maddelik tek faktörlü yapı toplam varyansın 66,568’ini açıklamaktadır. 
KMO (,846) ve Barlett (603,964) testi sonuçları yeterli düzeydedir. Ölçeğin cronbach 
alpha değeri ,871’dir. Tekrarlanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda yapının uyum 
indeksi değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Özyeterlik algısı (ÖZ); Sherer et al. (1982) tarafından geliştirilen, 17 maddelik 
genel öz yeterlik ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçekte yer alan ters sorular, düz forma 
çevrilerek kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda üç faktörlü bir yapı ortaya 
çıkmış ve ölçekte yer alan 5. madde çıkarılarak analiz tekrar edilmiştir. Elde edilen üç 
faktörlü yapı toplam varyansın 60,616’sını açıklamaktadır. KMO (,918) ve Barlett’s 
(1717,047) testi sonuçları yeterli düzeydedir. Ölçeğin cronbach alpha değeri ,911’dir. 
Tekrarlanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 11. ve 12. maddeler arasında 
modifikasyon yapılmış ve ölçeğin üç faktörlü yapı sergilediği görülmüştür. 
Çalışmamızda Genel özyeterlik algısını ölçmek amaçlandığından alt boyutlar yerine 
toplam puan üzerinden değerlendirme yapmak için ikinci düzey faktör analizi 
uygulanarak üç faktör, özyeterlik olarak isimlendirilen tek faktöre bağlanmıştır. Yapının 
uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Akademik erteleme (AE); Aitken (1982) tarafından geliştirilen Balkıs (2006) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçekten yararlanılarak oluşturulan 14 maddelik 
akademik erteleme ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçekteki maddeler araştırma örneğine 
(araştırma görevlileri) uygun şekilde düzenlenmiş ve ters maddeler düz olarak ifade 
edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda iki faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise 5. madde ölçekten çıkartılmıştır. 13 madde için 
tekrar edilen açıklayıcı faktör analizi sonucuna göre elde edile iki faktör toplam 
varyansın 64,399’unu açıklamaktadır. KMO (,939) ve Balett’s (2087,006) testi 
sonuçları yeterli düzeydedir. Ölçeğin cronbach alpha değeri ,929’dur. Toplam varyansın 
%40,561’ini açıklayan birinci faktör akademik çalışmalarla ilgili 9 maddeyi 
nitelendirdiği için “Akademik Çalışmaları Erteleme (AÇE)” olarak, toplam varyansın 
%23,838’ini açıklayan ikinci faktör ise akademik toplantı ve randevularla ilgili 4 
maddeyi nitelendirdiği için “Akademik Toplantıları Erteleme (ATE)” olarak 
isimlendirilmiştir.  Birinci faktörün cronbach alpha değeri ,934 iken ikinci faktörünki 
,729’dur. Tekrarlanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 8. ile 9. ve 1. ile 2. maddeler 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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arasında modifikasyon yapılmış ve yapının uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir 
düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

3. Bulgular 
Değişkenlere ilişkin ortalamalara bakıldığında araştırma görevlilerinin orta 

düzeyde örgütsel destek (Ort.=3,37; SS=,843) ve özyeterlik (Ort.=3,81; SS=,613) 
algısına sahip oldukları ve akademik çalışmaları ertelemeye (Ort.=2,28; SS=,959) 
oranla akademik toplantıları ertelemeyi (Ort.=1,83; SS=,791) daha az gerçekleştirdikleri 
görülmektedir.  

Araştırma amacı doğrultusunda toplanan verilere öncelikle korelasyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonucunda; korelasyon katsayıları örgütsel destek ile özyeterlik 
arasında ,314 (p<0,01), örgütsel destek ile akademik çalışmaları erteleme arasında -,205 
(p<0,01),  örgütsel destek ile akademik toplantıları erteleme arasında -,246 (p<0,01),  
özyeterlik ile akademik çalışmaları erteleme arasında -,527 (p<0,01), özyeterlik ile 
akademik toplantıları erteleme arasında -,392 (p<0,01) olarak elde edilmiştir. Bu veriler, 
araştırma görevlilerinin örgütsel destek algılarının özyeterliklerini artıracağı, hem 
akademik çalışmalarına hem de akademik toplantılarına ilişkin ertelemelerini ise 
azaltacağı şeklinde yorumlanabilir. Benzer şekilde modelimizde aracı değişken olan 
özyeterliğin artmasının akademik çalışmaları erteleme ve akademik toplantıları 
ertelemeyi azaltacağı ifade edilebilir.  

Araştırmada öncelikle H1’i test etmek için özyeterlik aracı değişkeni modelden 
çıkarılarak örgütsel destek algısı ile akademik erteleme arasındaki doğrudan ilişkiye 
bakılmıştır. Tablo 1’de görüldüğü gibi örgütsel destek algısı araştırma görevlilerinin 
hem akademik çalışmalarını ertelemeyi (-,233 ve p=,002) hem de akademik 
toplantılarını ertelemeyi (-,256 ve p=,002) önemli ve anlamlı ölçüde yordamaktadır. Her 
iki faktör açısından da etkinin yönünün negatif olması araştırma görevlilerinin örgütsel 
destek algılarının artmasının akademik ertelemelerini önemli ölçüde azalttığını ortaya 
koymaktadır. Bu veriler, H1’in desteklendiğini göstermektedir. 

Tablo 1: Örgütsel Destek Akademik Erteleme İlişkisinin Kestirim Sonuçları 
YORDANAN  YORDAYAN 
 DEĞİŞKEN     DEĞİŞKEN 

 Standardize  
     R.Y.  S.H.    T DEĞERİ       

 (CR TERİMİ)       P 

    AÇE  <---ÖD     -,233 ,132        -3,112     ,002 
    ATE  <---ÖD     -,256 ,084        -3,149     ,002 

Araştırmada daha sonra yapısal eşitlik analizinden yararlanılmıştır. Yapısal eşitlik 
modeline ilişkin uyum ölçülerinin tümü (CMIN/DF=1,894; GFI=,880; AGFI=,846; 
CFI=,944; NFI=,889; TLI=,934; RMSEA=,063) kabul edilebilir uyum sınırları 
içerisindedir. Dolayısıyla Şekil 2’de görüldüğü gibi kurulan modelin istatiksel 
bakımdan anlamlı ve geçerli olduğu anlaşılmaktadır.  
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Şekil 2: Standardize Edilmiş Kestirim Sonuçlarının Model Üzerinde 

Gösterilmesi 
Modelin kestirim sonuçlarına ilişkin değerlerin yer aldığı Tablo 2’den de 

izlenebileceği gibi örgütsel destek algısının araştırma görevlilerinin özyeterliklerini 
anlamlı olarak etkilemektedir (,320 ve p=,000). Bu durum H2’nin desteklendiğini ve 
örgütsel destek algısının artmasının çalışanların özyeterliklerini artırdığını ortaya 
koymaktadır. Ayrıca çalışanların öz yeterlilik algılarının hem akademik çalışmalarla (-
,650 ve p=,000)  hem de akademik toplantılarla ilgili ertelemelerini (-,515 ve p=,000) 
anlamlı ve önemli ölçüde yordadığı görülmüştür. Her iki faktör açısından da etkinin 
yönünün negatif olması araştırma görevlilerinin özyeterliklerinin artmasının akademik 
ertelemelerini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Bu verilerin ışığı altında H3’ün 
desteklendiği söylenebilir. Aracı değişken olan özyeterlik modele eklendiğinde örgütsel 
destek algısının akademik erteleme faktörlerine olan etkisi (hem akademik çalışmaları 
erteleme hem de akademik toplantıları erteleme) ilgili istatistiksel önem düzeylerinde 
anlamlı bulunmamıştır (AÇE=-,025 ve p=,700; ATE=-,091 ve p=,229). Başka bir 
ifadeyle örgütsel destek algısının akademik erteleme faktörlerine aracısız doğrudan 
etkisi anlamlıdır. Buna karşın aracı değişken olan özyeterlik modele eklendiğinde 
örgütsel desteğin akademik erteleme faktörleri üzerine doğrudan etkisi ortadan 
kalkmıştır. Bir anlamda örgütsel destek algısının akademik erteleme üzerine olan 
toplam etkisinin çok önemli bir kısmı dolaylı etkidir.  

Tablo 2: Yapısal Modelin Kestirim Sonuçları 
YORDANAN         YORDAYAN 
DEĞİŞKEN                DEĞİŞKEN 

Standardize  
    R.Y.  S.H.  T DEĞERİ 

(CR TERİMİ)    P 

     ÖZ           <---ÖD     ,320 ,065      3,775 ,000 
    AÇE           <---ÖZ    -,650 ,196     -7,647 ,000 
    ATE           <---ÖZ    -,515 ,121     -5,797 ,000 
    AÇE           <---ÖD    -,025 ,113      -,385 ,700 
    ATE           <---ÖD    -,091 ,079     -1,202 ,229 

Aracılık rolünün ortaya konulmasında bootstrap yönteminden de yararlanılmıştır. 
Bootstrap yönteminde örneklem 1000 değerinde artırılmış, güven aralıklarını %90 
seviyesinde veren (Bias-corrected confidance intervals) yöntem seçilmiş ve Bootfaktor 
olarak 1 değeri tercih edilmiştir. Bootstrap testi sonucuna göre de örgütsel desteğin 
akademik çalışmaları erteleme (p=,001)  ve akademik toplantıları erteleme (p=,002) 
üzerindeki etkisinde özyeterliğin aracı rolünün etkisi anlamlı çıkmıştır. Dolayısıyla H4 
hipotezi de desteklenmiştir.  
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Tablo 3: Aracı Değişkenin Anlamlılık Düzeyi 

       İlişki     Aracısız  
Doğrudan Etki Aracılı Doğrudan Etki       Dolaylı Etki 

 ÖD-ÖZ-AÇE   -,233 (,002)  -,025 (,700) ,001 Anlamlı tam aracı 
 ÖD-ÖZ-ATE   -,256 (,002)  -,091 (,229) ,002 Anlamlı tam aracı 

4. Sonuç ve Tartışma 
Akademik ortamlarda öğrenciler dönem ödevi yazma, sınavlara hazırlanma, 

akademik görevleri yerine getirme gibi belirli görevlere sahip olmalarına rağmen her 
nedense bu görevlerin tamamlanmasını ertelemektedirler. Bu gibi işlerin 
tamamlanmasını geciktirici davranışlarda bulunma genel eğilimi akademik erteleme 
olarak isimlendirilmektedir (Ozer, Demir & Ferrari, 2009: 241-242). Konuyla ilgili 
literatür incelendiğinde erteleme davranışının oldukça yaygın olduğu görülmektedir. 
Örneğin Steel, 2007 yılında yaptığı çalışmada erteleme davranışının oldukça yaygın 
olduğunu ifade etmekte ve öğrencilerin %80-%90’nının ertelemeye kalkıştığını, 
%75’inin kendilerini erteleyiciler olarak değerlendirdiğini ve neredeyse %50’sinin 
tutarlı ve sorunsal olarak erteleme davranışında bulunduğunu belirtmektedir (Steel, 
2007: 65). Çalışmamızda ise literatürden farklı olarak örneklemimizi oluşturan 
bireylerin disiplinli olmayı mecbur kılan araştırma görevliliği kadrosunda akademik 
erteleme eğilimi çok fazla göstermiyor oldukları görülmektedir. Yapılan analizler 
sonucunda akademik erteleme ölçeğinin iki faktörlü bir yapı ortaya koyduğu 
belirlenmiştir. Akademik çalışmaları erteleme ve akademik toplantıları erteleme olarak 
isimlendirilen faktörler incelendiğinde örneğimizdeki araştırma görevlilerinin akademik 
toplantıları ertelemeden (1,83) daha fazla akademik çalışmaları erteledikleri (2,28) 
görülmüştür.   

Literatür incelendiğinde akademik ertelemeyle ilgi çalışmaların genel olarak 
öğrenciler üzerinde yapıldığı görülmektedir. Çalışmamızda önceki çalışmalardan farklı 
olarak araştırma görevlileri birer öğrenci olarak kabul edilmiştir. Araştırma görevlileri 
hemen hemen her gün fakültelerde geçirdikleri çalışma saatleri içerisinde ve sonrasında 
kendilerine kalan zamanlarda, yerine getirilmesi gereken bir takım görev ve 
sorumluluklarla karşı karşıyadırlar. Bu görev ve sorumluluklar bazen danışman hocanın 
verebileceği bir iş, bazen bölümdeki işlerin aksamaması ya da fakültedeki bir takım 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına yapılması gereken bir görev olabilirken, bazen de 
bireyin birebir kendini ilgilendiren örneğin bir tez, makale çalışması ya da derse hazırlık 
gibi bir iş de olabilmektedir. Sürekli yeni bir şeyler araştırma ve üretme arayışında 
olması gereken araştırma görevlilerinin erteleme davranışının yaratabileceği stres, 
kaygı, pişmanlık, başarısızlık gibi olumsuzlukları yaşamamak adına erteleme 
davranışında bulunmaması istenilen bir durumdur. Çalışmamızdaki akademik 
ertelemeyle ilgili sonuçlar da bu beklentiyi karşılar niteliktedir. Örneklemimizin 
akademik erteleme eğilimi pek fazla göstermemesi ise normal öğrencilere göre hayata 
bakış açıları, yaşam standartları, tecrübeleri, daha bilinçli olmaları ve erteleme 
davranışının sonuçlarıyla normal bir öğrenciye göre yüzleşmekten kaçınmalarıyla 
açıklanabilir. 

Çalışmamızda örgütsel destek açısından sonuçlar değerlendirildiğinde 
örneklemimizi oluşturan araştırma görevlilerinin orta düzeyde (3,37) örgütsel destek 
algısına sahip oldukları ifade edilebilir. Örgütsel destek, örgüt çalışanlarının kendilerini 
güvende hissetmeleri ve arkalarında örgütün var olduğunu bilmeleri anlamına 
gelmektedir (Özdevecioğlu, 2003: 113). Bu açıdan örgütsel destek kavramı ele 
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alındığında çalışanlar için oldukça önemli olabileceği ortaya çıkmaktadır. Çalışanlar, 
örgütün faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç 
duyulan en önemli kaynaktır. Dolayısıyla örgütlerin çalışanlarına öncelikli olarak değer 
vermesi, ihtiyaçlarını gidermeye çalışması, uygun çalışma koşullarını oluşturması 
gerekmektedir. Örgütün bu yönde sergileyeceği tutum ve davranışlar karşısında ise 
çalışanlar da örgütlerine karşı olumlu tutum ve davranışlar sergileyebileceklerdir. 
Örneğin yapılan bir çalışmada örgütlerin çalışanlarını desteklediği ve onları 
önemsediğine dair algıların işe devam, iş performansı, vatandaşlık davranışı, iş 
memnuniyeti ve özellikle duygusal bağlılık ile pozitif ilişkili olduğu gösterilmiştir 
(Allen, Shore & Griffeth, 2003: 100). Çalışmamızın yapıldığı akademik ortamlarda da 
araştırma görevlilerinin algıladığı destek, özellikle akademik çalışmalarında etkin ve 
verimli olabilmeleri adına fayda sağlayabilecektir.  Dolayısıyla faaliyetlerinin takdir 
edildiği, beğenildiği, kendisine değer verildiği bir ortamda çalıştığını düşünen 
akademisyenler bu yöndeki sosyal ihtiyaçlarını gidermiş olabilecek ve böylece 
performanslarını artırabileceklerdir. 

Örneklemimizi oluşturan araştırma görevlilerinin özyeterlik algılarını 
ölçtüğümüzde orta düzeyde (3,81) özyeterlik algısına sahip oldukları görülmektedir. 
Özyeterlik; bireylerin kendilerine verilen görevlerle ilgili olarak bir takım becerilere 
sahip olduğunu düşünmesi ve bu görevleri gerçekleştirebilme adına kendine güven 
duyması ile yakından ilişkilidir. Bireyin davranışlarının en önemli yordayıcısı olan 
özyeterlik inancı (Schunk, 1991: 212) yüksek olan bireyler başarısız olduklarında bu 
başarısızlığın sebebi olarak kendilerini değil kullanılan yöntem ve stratejileri sorumlu 
tutmakta ve çabuk toparlanıp başarılı olmak için ısrarcı olabilmektedirler (Yıldırım ve 
İlhan, 2010: 302). Ayrıca özyeterlik; baş etme davranışının oluşumunda, 
genelleştirilmesinde, kalıcılığının sağlanmasında da etkili olmaktadır (Aypay, 2010: 
118). Dolayısıyla örgütlerde çalışanların özyeterlik algısının tatmin edici düzeyde 
olması hem kendileri hem de örgütlerinin performansı açısından arzu edilen bir durum 
olabilecektir.  

Araştırma görevliliği, akademik hayatın genellikle ilk basamağını oluşturmakta 
bir takım sınavlardan başarılı olmayı gerektiren zorlu ve stresli bir süreci 
kapsamaktadır. Araştırma görevliliği kadrosuna sahip olduktan sonraki süreç de gerek 
devam eden eğitimler gerekse yürütülmesi gereken idari görevler gibi birtakım 
sorumlulukların üstlenilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle araştırma görevlilerinin 
özyeterlik algısına sahip olmaları hem kendileri için hem de çalıştıkları kurum için 
faydalı olabilecektir. Bu ifadeler doğrultusunda araştırma görevlilerinin özyeterlik 
algısının tatmin edici düzeyde olması ve meslekleri gereği kendilerine güvenmeleri 
beklenmektedir. Yapılacak işlerin zorluğu, sınavlardaki olası başarısızlıklar gibi 
karşılaşılabilecek durumlar araştırma görevlilerini yıldırmamalı aksine daha da motive 
edici olmalıdır. Araştırmamızın sonucu da bu beklentiyi karşılar niteliktedir. Elde edilen 
bu sonuç literatürdeki çalışmalarla da (Kahya, 2015: 304; Uysal, 2013: 146) benzerlik 
göstermektedir. 

Yapılan literatür araştırması sonucunda çalışanların örgütü tarafından 
desteklendiğini hissetmesinin birçok olumlu davranışı beraberinde getireceği sonucuna 
varılmıştır.  Bu doğrultuda araştırmamızda örgütsel destek algısı; çalışanların özyeterlik 
algısını artırabilen ve akademik erteleme davranışlarını azaltabilen bir unsur olarak 
düşünülmüştür. Bunun doğruluğunu araştırmak amacıyla hipotezler oluşturulmuş ve 
örneklemimizi oluşturan araştırma görevlilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 
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örgütsel destek algısının; özyeterlik algısının ve akademik erteleme davranışının önemli 
bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Örgütsel destek; çalışanların ait olma, saygı görme, onaylanma, değer verilme gibi 
ihtiyaçlarının karşılanmasında ve örgütün onlarla birlikte çalışmaktan hoşnut olduğunun 
ortaya konulmasında son derece önemli bir kaynaktır. Dolayısıyla destekleyici bir 
örgütün çalışanlarına değer verdiğini, beklentilerini önemsediğini gösterir bir algı 
oluşturabilmesi çalışanların örgüt üyeliğini içselleştirmelerine ve böylece örgüt 
açısından olumlu sonuçlar doğurabilecek davranışları daha da fazla sergilemelerine 
imkan sağlayabilecektir (İplik, İplik ve Efeoğlu, 2014: 111).  Çalışmamızda; bu olumlu 
sonuçlardan biri olarak ele alınan akademik erteleme davranışı ile örgütsel destek 
arasındaki ilişkiye bakıldığında iki değişken arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmektedir. Etkinin yönünün negatif olması araştırma görevlilerinin örgütsel 
destek algılarının artmasının akademik ertelemelerini önemli ölçüde azalttığını ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla örgütsel destek algısının araştırma görevlilerinin hem 
akademik çalışmaları hem de akademik toplantıları erteleme davranışlarının önemli ve 
anlamlı bir yordayıcısı olduğu ifade edilebilir. Örgütsel destek algısının akademik 
ertelemeyi olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyan bu sonuç konu ile ilgili yazındaki 
çalışmaları destekler niteliktedir (Eisenberger et al., 1990: 51; Wayne et al., 1997’den 
aktaran Li et al., 2017: 195; Eisenberger et al., 2001: 42; Wang et al., 2017: 2).  

Literatür incelendiğinde davranışın en iyi yordayıcısının o davranışı 
gerçekleştirme niyeti olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla özyeterlik kavramı da 
niyetlerle ilgili olduğundan kişi, bir davranışı gerçekleştirmek için ne kadar yüksek 
özyeterliğe sahipse o kadar çok davranışı gerçekleştirmeye niyetlenmiş olacaktır 
(Maurer et al., 2002: 49). Bunun sonucunda da bireyler faaliyetleri gerçekleştirme 
noktasında daha istekli olabilecekler ve zorlu görevlerin daha kolay üstesinden 
gelebileceklerdir. Özellikle akademik ortamlarda yaşanan örgütsel olayların araştırma 
görevlilerinin kariyerlerine, iş ve sosyal hayatlarına yansıyabileceği göz önünde 
tutulduğunda özyeterliği artırmaya yönelik uygulamaların yapılabilmesi gerekli 
görülmektedir. Çalışmamıza da konu olan örgütsel destek algısının araştırma görevlileri 
tarafından hissedilmesi, kazanılan akademik kariyerin devam ettirilebilmesinde kişinin 
yeteneklerinin farkında olması adına örgüt tarafından atılan önemli bir adım 
olabilecektir. Örneğin örgütte çalışan akademik ya da idari personelin sorunları 
çözmeye çalışması, fikirlere değer verdiğini göstermesi özyeterliği artırıcı yönde olumlu 
bir sonuç ortaya koyabilecektir. Bu ifadeleri destekler nitelikte çalışmamızda da 
örgütsel destek algısı ile özyeterlik arasındaki ilişkinin pozitif yönlü ve anlamlı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları 
özyeterliklerini artırmaktadır. Elde edilen bu sonuç literatürdeki diğer çalışmalarla 
paralellik göstermektedir (Maurer & Tarulli, 1996: 219; Maurer et al., 2002: 441, 
Maurer, 2001: 127-129; Özdemir, 2010’dan aktaran Derinbay, 2011: 36).  

Genel anlamda özyeterlik; kişinin stresli ve zorlu olaylarla başa çıkabileceğine 
yönelik yeterliklere sahip olduğuna inanması anlamına gelmektedir (Luszczynska, 
Scholz & Schwarzer, 2005b: 439). Dolayısıyla yüksek özyeterlik algısına sahip olan 
kişiler, yeni karşılaştıkları veya mücadele etmeleri gereken durumlardan kaçmamakta ve 
karalı bir şekilde faaliyetleri gerçekleştirmek istemektedirler; diğer taraftan düşük 
özyeterlik algısına sahip olanlar ise belirli görevleri yerine getirirken gerginlik, stres ve 
hoşnutsuzluk yaşamaktadırlar (Karabatak ve Turhan, 2017: 23). Bu ifadeler 
doğrultusunda özyeterliğin akademik ortamlarda araştırma görevlilerine yansıması da 
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oldukça olumlu olabilecektir. Örneğin araştırma görevlileri ödev hazırlama, sınavlara 
hazırlanma, akademik ve idari görevleri yerine getirme gibi gerçekleştirmeyi niyet 
ettikleri faaliyetleri bilinçli bir şekilde, isteyerek geciktirmeyecek, zamanında 
tamamlayabileceklerdir. Dolayısıyla akademik erteleme kavramıyla açıklanabilecek bu 
bilinçli geciktirme davranışı özyeterlik algısı ile azaltılabilecektir. Araştırmamızın 
sonuçları özyeterlik ile akademik erteleme arasındaki ilişki açısından 
değerlendirildiğinde de özyeterliğin akademik erteleme faktörleriyle negatif yönlü ve 
anlamlı bir ilişkisinin olduğu görülmektedir. Bu ilişki araştırma görevlilerinin öz 
yeterliliklerinin artmasının akademik ertelemelerini azaltacağı şeklinde yorumlanabilir. 
Literatür incelendiğinde elde ettiğimiz bu sonucun diğer çalışmaların sonuçlarıyla 
benzerlik gösterdiği ortaya çıkmaktadır (Hen & Goroshit, 2014: 117, Kassen et al., 
2010: 362, Klassen et al., 2008: 917, Van-Eerde, 2003: 1409, Steel, 2007: 65,  Haycock 
et al., 1998: 318, Ferrari et al., 1992: 495, Seo, 2008: 753).  

İlgili alan yazın incelendiğinde kişinin bireysel yeterliliği ile ilgili olan özyeterlik 
inancının çeşitli yönetsel uygulamalarla değiştirilmesinin veya geliştirilmesinin 
mümkün olabileceği; ayrıca olumlu örgütsel davranış yaklaşımları içerisinde yer alan 
özyeterlik inancının çalışanların performansları üzerinde etkili olabileceği 
görülmektedir (Karabatak ve Turhan, 2017: 3). Araştırmamızda elde ettiğimiz diğer bir 
sonuçta bu ifadeyi destekler niteliktedir. Elde edilen sonuca göre; özyeterlik algısının 
örgütsel destek algısı ile akademik erteleme davranışı arasındaki ilişkide tam bir aracılık 
rolü üstlenmiştir. Daha açık bir ifadeyle araştırma görevlilerinin algıladıkları örgütsel 
destek ile azaltılabilen akademik erteleme davranışlarının, sahip oldukları özyeterlik 
algısıyla da azaltılabileceğidir. Örgütsel destek algısı araştırma görevlilerinin özyeterlik 
algısını artırarak akademik erteleme davranışlarında bulunulmasını azaltmaktadır. 
Dolayısıyla akademik ortamlarda sağlanan desteğin çalışanların erteleme davranışlarını 
azaltabilmesi ve bunun için de özyeterlik algısını artırabilmesi gerekmektedir. Sonuç 
olarak örgütsel destek algısı, özyeterlik algısı aracılığıyla akademik erteleme davranışı 
üzerinde daha fazla etkili olabilecektir. Başka bir ifadeyle özyeterlik algısı, örgütsel 
destek algısının akademik erteleme davranışı üzerindeki etkisini artırabilir.  

Araştırmamız belirli sayıda araştırma görevlisini kapsadığından elde edilen 
sonuçlar bu örneklem ile sınırlı olmaktadır. Bu alanla ilgili olarak ileride yapılacak olan 
araştırmalarda farklı ve daha geniş bir örneklem ile çalışılması daha sağlıklı, daha güçlü 
ve genellenebilir sonuçlara ulaştırabilecektir.  Ayrıca örgütsel destek algısının akademik 
erteleme davranışı üzerindeki etkisini incelerken farklı değişkenlerinde bu ilişkiyi 
etkileyebileceği göz önünde bulundurularak farklı modeller analiz edilebilir. 
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Extensive Summary 

 
Procrastination behavior refers to leaving the work to be done at the last minute. 

Individuals are encountering this behavior so often that it may even be thought that the 
ones who says I never postpone things to do right away, lies or that they say it just to 
respond the social expectations. Considering the academic environment, this behavior is 
anticipated as an academic delay.  Academic procrastination similarly means that 
academic duties are delayed. Therefore, even if the procrastination behavior is not 
totally removed, minimizing it, can have positive consequences for both the 
organization and the employee. For this reason it may be necessary to establish a 
suitable business environment. Considering the related literature, it is thought that 
academic procrastination can be reduced by organizational support and self-efficacy 
perception. Because organizational support means that the employee feels he is been 
given value by the organization and self-efficacy refers to the self belief of the 
employee to do the assigned tasks. Accordingly, the purpose of this research is to 
examine the role of self-efficacy perception of the organizational support that 
employees perceive on academic procrastination behavior.   

Survey method was used in this study. The working group constitutes of 228 
research assistants at Ataturk University in the academic year 2015-2016. First of all, 
organizational support, self-efficacy and academic procrastination scales were subjected 
to explanatory and confirmatory factor analysis. In all of the scales; KMO, Barlett test 
results and Cronbach Alpha values are adequate.  

As a second step, correlation analysis was performed. As a result of analysis; 
correlation coefficients were found between organizational support and self-efficacy 
,314 (p<0,01) between organizational support and procrastination of academic studies -
,205 (p <0.01) between organizational support and procrastination of academic 
meetings -,246 (p<0,01), between self-efficacy and academic work procrastination -,527 
(p<0.01), between self-efficacy and procrastination of academic meetings -,392 
(p<0.01). This data can be interpreted as that researchers' organizational support 
perception will increase their self-efficacy and decrease the procrastination related to 
academic studies and academic meetings. Similarly, the increase of self-efficacy with 
variability medium can be said to reduce academic work procrastination and 
procrastination of academic meetings. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/procrastination
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In the third step the mediator of self-efficacy was removed from the model and the 
direct relationship between organizational support perception and academic 
procrastination was considered. It has been seen that the perception of organizational 
support predicts in a important and meaningful way the procrastination of academic 
studies (-,233; p=,002; T value=-3,112) and also academic meetings (-,256; p=,002; T 
Value=-3,149)  the fact that the effect is negative for both factor is showing that the 
increase of organizational support perception significantly reduces the academic 
procrastination. 

The research then utilized the structural equation analysis. All of the compliance 
measures for the structural equation model are within acceptable compliance limits 
(CMIN/DF=1,894; GFI=,880; AGFI=,846; CFI=,944; NFI=,889; TLI=,934; 
RMSEA=,063). According to the model, the organizational support perception 
significantly affects the self-efficacy of the research assistants (,320; p=,000; T 
Value=3,775). This shows that the increase of organizational support perception 
increases the self-efficacy of the employees. In addition, it has been seen that 
employees' perception of self-efficacy have significantly predicted both academic work 
(-,650; p=,000; T Value=-7,647) and academic meetings (-,515; p=,000; T Value=-
5,797) procrastination.  The fact that the effect is negative for both factor is showing 
that the increase in self-efficacy of research staff significantly reduces the academic 
procrastination. Self-efficacy, which is the mediator, was added, the effect of 
organizational support perceptions on academic procrastination factors (both academic 
studies procrastination and academic meetings procrastination) were not found to be 
significant in the relevant statistical importance levels (AÇE=-,025; p=,700; T=-385; 
ATE=-,091; p=229; T Value=-1,202). In other words, the direct effect of the 
organizational support perception on the academic procrastination factors is significant. 
On the other hand, when the mediator self-efficacy model is added, the direct effect of 
organizational support on the academic procrastination factors has ceased to exist. In a 
sense, a very important part of the total effect of organizational support perception on 
academic procrastination is an indirect effect. The bootstrap method has also been used 
to expose the mediator role. In the bootstrap method, the sample was increased by 1000 
and the model that the confidence interval set at 90% was chosen (Bias-corrected 
confidance intervals), and 1 was chosen as the bootfactor. According to the results of 
the bootstrap test, the influence of the mediator role of the self-efficacy on the effect of 
the role of organizational support on academic procrastination (p=,001) and academic 
meetings procrastination (p=,002) was significant.  

When the related literature is examined, it is seen that procrastination behaviors 
are very common and researches are usually done on students. However, unlike the 
literature, our researchers were accepted as students and they did not show much 
tendency for the procrastination behaviour. This result can be explained by avoiding 
confrontation according to a normal student with the results of procrastination behavior 
by having features such as perspective on life, life standards, experience, being more 
conscious. When the other results are evaluated, research assistants have moderate 
organizational support and self-efficacy perception. 

As a result of the literature research, it has seen that the feeling of being supported 
by the organization is accompanied by many positive behaviors. In our research, 
organizational support perception is considered as an element that can increase the self-
efficacy of employees and reduce academic procrastination behavior. In order to 
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investigate this, hypotheses were constructed and it was concluded that the 
organizational support perception is an important predictor of self-efficacy perception 
and academic procrastination behavior by the information obtained from the researchers 
who constitute our sample.  

Since our research covers a certain number of researchers, the results obtained are 
limited with this sample. Future research on this area will lead to a healthier, stronger 
and more generalized outcome if different and wider samples are used.  In addition, 
while analyzing the effect of organizational support perception on academic 
procrastination behavior, different models can be analyzed considering that this 
relationship may be affected by different variables. 
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Özet 
Finansal gelişme, ekonomik gelişmenin temel bir parçasıdır. Finansman ve 

büyüme arasındaki bağlantıyı kurmak için girişimciliğin ve inovasyonun finansmanı 
kritik öneme sahiptir. Ancak, gelişmekte olan piyasalarda girişimciler ve inovasyonlar 
için fon bulmada kısıtlar vardır. Çünkü bu ülkelerde, genel olarak, kredi açığı çok 
yüksek olup, sermaye kaynaklarına ihtiyaç duyan daha fazla sayıda küçük firma yer 
almaktadır. Bu makale gelişmekte olan piyasalardaki kredi açığının daraltılması için 
yeni metodolojilere odaklanmaktadır. Bu bağlamda, kalkınma sürecinde bankaların rolü 
ve kredilerin kullanılabilirliğini iyileştirmek için gerekli politika önlemleri, alternatif bir 
finansman biçimi olarak mikrofinans, geleneksel bankacılıktaki kredi kısıtlarına hitap 
eden finansal teknolojiler (FinTech) ve oyun değiştirme potansiyeline sahip yeni bir 
finansal aracılık çeşidi olarak kitlesel fonlama üzerinde durulacaktır. Ayrıca, gelişmekte 
olan piyasalarda özel sermaye pazarları (girişim sermayesi fonları ve iş melekleri) 
aracılığı ile yeni girişimler için dışsal finansman sağlanması üzerinde de durulmaktadır. 
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Abstract 
Financial development is an essential part of economic development. Financing 

of entrepreneurship and innovations is critically important to establish the link between 
finance and growth. However, there are limitations in finding funds for entrepreneurs 
and innovations in emerging markets. Because in these countries, in general, there is a 
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larger number of small firms that have a very high credit deficit and need capital 
resources. This article focuses on new methodologies for narrowing credit gap 
exposure in emerging markets. In this context, policy measures to improve the role of 
banks and availability of credits in the development process, microfinance as an 
alternative form of financing, financial technologies (FinTech) to address credit 
limitations in the traditional banking and  crowdfunding as a new type of financial 
intermediation will be focused on. In addition, the role of external financing through 
private equity markets (venture capital and angel business angels) is dealt with. 
Keywords: Emerging Markets, Entrepreneurial Finance, SMEs, Microfinance, 
Crowdfunding, Financial Technologies, Digital Finance, Venture Capital, Angel 
Investors. 

Received 20 July 2018; Received in revised from 31 October 2018; Accepted 5 
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1. Giriş 
Finansal gelişme, ekonomik büyüme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. İyi işleyen 

finansal sistemler, tasarrufları seferber etmeye, bilgi paylaşımını teşvik etmeye, kaynak 
tahsisini geliştirmeye ve risk yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu alanda 
yapılan son araştırmalar finans ve büyüme arasındaki ilişkinin muhtemelen doğrusal 
olmadığına işaret etmektedir. Çünkü finansal gelişmenin, ekonomik büyümeyi 
zincirleme bir döngüyü takip ederek önemli ölçüde arttırdığına dair önemli kanıtlar 
vardır; finansal gelişme tasarrufları teşvik eder, bu da reel yatırımları teşvik eder ve reel 
yatırımlar genişledikçe finansal olmayan sektörden gelen hizmetlere yönelik artan talebi 
karşılamak için finansal büyüme gerçekleşir. Girişimcilik ve inovasyon hem finansal 
gelişmeyi hem de ekonomik büyümeyi desteklemektedir (Rousseau ve Watchtel, 2017).   

Ekonomik büyüme esas olarak verimlilik artışından kaynaklanmaktadır. 
Verimlilik artışından kaynaklanan kazançları arttırmak, dönüşümcü girişimciliğe bağlı 
olan teknolojik değişimi gerektirir. Ancak, girişimcilik yeni kurulan şirketlerin dış 
sermayeye erişiminin olduğu bir ortamda gelişebilir. Bankalar bu süreçte kritik bir rol 
oynamaktadır. Bir ülkenin kalkınmasının ilk aşamalarında, bankalar genellikle dış 
sermaye için tek seçenektir. Diğer finansal aracılık biçimleri genellikle daha sofistike 
ekonomilerde ortaya çıkmaktadır. Ülkeler gelişimlerinin farklı aşamalarında ilerledikçe 
ve finansal sistemleri derinleştikçe ve genişledikçe, şirketler hisse senedi ve tahvil 
piyasaları da dahil olmak üzere daha geniş bir dizi dış finansman kaynağına erişebilir. 
Bu kaynaklar genellikle yeni kurulan şirketler için kolay erişilemez durumdadır. Bu 
yüzden de banka kredisi elde edemeyen, kuruluş aşamasındaki girişimci şirketler, 
genellikle arkadaşlarından ve ailelerinden gayri resmi olarak finansman elde ederler. Bu 
zorluklar, özellikle, gelişmekte olan ekonomilerde daha büyük engel teşkil 
etmektedirler. Gayri resmi kaynaklar yeni kurulan bir şirket için uygun maliyetli 
finansman sağlayabilirken, aile ve arkadaşlardan fon sağlama genellikle çok güvenli 
olmamaktadır ve resmi finansmana erişimin daha kolay olduğu ülkelerle 
karşılaştırıldığında daha düşük büyüme oranları ile ilişkilendirilebilmektedir (Chavis ve 
ark., 2012). 

Sermayeye erişimin olmaması, girişimcilerin önünde yeni bir iş kurma ve bunu 
büyütme konusundaki en büyük engellerden biridir. Bu tür şirketler, teminat olarak 
gösterilebilecek güçlü maddi varlıklara sahip değildirler. 135 ülkedeki 130.000'den fazla 
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şirketi kapsayan Dünya Bankası İşletme Anketlerine (World Bank Enterprise Survey, 
2016) göre, dünyadaki firma sahiplerinin %27'si büyümeye yönelik büyük bir kısıtlama 
olarak sermayeye erişimi rapor etmektedir. Birçok gelişmekte olan ekonomide dış 
sermayenin eksikliğini büyük bir sorun olarak rapor edenlerin oranı gelişmiş ülkelere 
göre önemli ölçüde yüksektir. Dahası, sermayeye erişim eksikliğinin şirketlerin ilk 
büyüme dönemlerinde, yani ilk üç yıl içinde daha da zor olduğuna dair kanıtlar vardır.  

İşletmelerin maddi varlıklarını teminat göstermeden geleneksel banka kredileri 
elde edememesi sorunu 1970'lerde ortaya çıkan bir finansman şekli olan mikrokredi için 
büyük ilgi uyandırmıştır. Mikrokredinin uluslararası bir hale gelmesi, bu finansman 
şeklinin ardındaki temel fikri –“sayısız milyonlarca fakir insanın içlerindeki girişimcilik 
kilidini açmak”- düşük gelirli ülkelerde yaşayan veya yüksek gelirli ekonomilerdeki 
marjinal gruplara ait olup olmadığına bakılmaksızın yansıtmaktadır. Bununla birlikte, 
mikro kredinin yoksulluğu azaltma derecesi tartışmalara konu olmaya devam 
etmektedir. Mikrokredinin geçimlerini sağlayan girişimcileri desteklemekten ziyade 
dönüşümcü girişimciliği ne ölçüde teşvik ettiği konusunda şüpheler vardır. Buna ek 
olarak, mikrokredi kuruluşlarının yüksek işlem maliyetlerine bağlı olarak daha büyük 
ölçeklere ulaşma ve daha anlamlı bir rol oynama potansiyelinin sorgulanması söz 
konusudur. Mikrokredi kurumları geleneksel bankalarla aynı kısıtlamalarla karşı karşıya 
kalırken, gittikçe artan sayıda mikrokredi kurumu iş modellerini iki farklı yolla 
değiştirmiştir. Birincisi, ürün yelpazesini, tasarruf ve sigortaya dönüşerek genişletmişler 
ve sadece mikrokredi borç veren kuruluşlardan mikrofinans kurumlarına 
dönüşmüşlerdir. İkincisi, dijital finansın hız kazanmış olması bu kurumların ağ 
etkilerinden ve ölçek ekonomisinden yararlanmalarına yol açarak harcama oranlarını 
giderek düşürmektedir. Finansal teknoloji ile ilgili bu inovasyonlar, mikrofinans 
kurumlarının, kuruluş aşamasındaki şirketlerin tipik olarak karşı karşıya kaldığı 
finansman açığını azaltılabileceği konusunda iyimserliğe yol açmıştır (Armendariz ve 
Morduch, 2005). 

Dijital finans alanındaki ilerlemeler diğer alanları da etkilemektedir. Örneğin, 
girişimciler para transferi hizmetlerinde teknolojik ilerlemeden ötürü denizaşırı 
ülkelerde olsa bile arkadaşlarından ve ailelerden gelen sermayeye daha kolay 
erişebilmektedirler. Aynı zamanda, finansal teknolojiye yapılan yatırımlar (fintech) 
sayesinde yeni finansal aracılık çeşitleri ortaya çıkmıştır. Kitle fonlaması piyasasında 
işlem tutarlarına göre tüketici kredileri birinci sıradayken, ticari krediler en büyük ikinci 
kategoridir (Report Linker, 2018). Son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ekonomilerde, kredi alanlar ve borç verenler arasında aracı olarak hizmet veren ve 
giderek artan sayıda internet platformu üzerinden verilen yatırımcılar arası (Peer-to-
peer, P2P) kredileri hızla artmıştır. Bu iş modelinde, bu platformlar, kredi 
başvurularının “büyük veriler” temelinde kredibilitesini inceler ve analiz eder, kredilere 
kredi notları atar ve kredi yatırımlarını bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerine 
tahsis eder.  

Bu makalede, girişimciliğin finansmanı ile ilgili yeni kredi aracılık biçimlerinin 
ortaya çıkması ve bunların girişimciliğin finansmanı ile ilgili kısıtlara olan etkilerinin 
incelenmesine yer verilecektir. Bankaların kalkınma sürecindeki rolü ve banka 
kredilerinin kullanılabilirliğini iyileştirmek için politika önlemleri tartışılacaktır. Daha 
sonra, mikrofinans kurumlarının, bireylerin ve mikro işletmelerin banka kredileri elde 
etmelerindeki zorluklarından ve yetersizliklerinden kaynaklanan alternatif bir kredi 
kaynağı olarak rolüne yer verilecektir. Ayrıca, dijital teknolojilerin hem geleneksel 
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bankacılıkta hem de mikrofinans alanında kredi kısıtlarını azaltmada oynayabileceği 
role değinilecektir. Son olarak, yeni ortaya çıkan finansal aracılık modeli olarak kitlesel 
fonlamaya ve kitlesel fonlamanın yaratabileceği değişikliklere odaklanılacaktır. 

2. Girişimcilik ve Finans 
Finansal sistemler ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki, Schumpeter’in 

1911’de ilk kez yayınlanan “Ekonomik Kalkınma Teorisi” isimli eserinden bu yana 
büyük ilgi görmektedir. Schumpeter (1911), gelişmemiş finansal sistemlerin büyümeyi 
iki kanalla engelleyebileceğini açıklamıştır; yatırımcıların kullanabilecekleri tasarruf 
miktarı sınırlı olabilmektedir ve bu kısıtlı kaynakları en verimli faaliyetlere yöneltmek 
için gerekli mali aracıların eksikliği söz konusudur. Finans ve büyüme literatürüne 
yapılan müteakip katkılar, finansal sistemin çeşitli işlevlerine ve ilave kanallarına 
odaklanmıştır. Tasarrufları biriktirmenin ve sermayeyi verimli kullanım alanlarına 
tahsis etmenin dışında, finansın bilgi üreterek, yatırımların izlenmesini ve şirket 
kontrolünü sağlayarak, ticareti kolaylaştırarak, riski çeşitlendirerek ve risk yönetimi ve 
mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırarak büyümeyi etkilediği düşünülmektedir (Beck 
ve Levine,2018). 

King ve Levine (1993), bankacılık sistemi büyüklüğünün gayrisafi yurtiçi hasılaya 
oranı olarak ölçülen finansal derinlik düzeylerinin ilerleyen dönemlerdeki ekonomik 
büyüme oranlarını tahmin edebilmede kullanılabileceğini bulmuşlardır. Daha sonra 
yapılan çalışmalar, King ve Levine’in yaklaşımına borsa derinliği gibi diğer temsili 
değişkenleri de dahil ederek rafine etmiş ve finanstan ekonomik büyümeye doğru olan 
nedenselliği doğrulamıştır (Levine ve Zervos, 1998).  

Diğer araştırmacılar finansal yapı ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği 
araştırmak için makro değişkenlere odaklanmak yerine, endüstri ve firma düzeyinde 
mikro veri kullanmışlardır. Claessens ve Laeven (2005) doğal olarak dışsal sermayeye 
daha bağımlı olan endüstrilerin, dışsal finansmanı aynı derecede kullanmayan sektörlere 
göre gelişmiş finansal sistemlerden daha fazla faydalanması gerektiğini savunan bir 
yaklaşım önermektedir. Yazarlar, ABD’deki endüstrilerden elde edilen verileri 
kullanarak, finansal gelişmenin hem mevcut işletmelerin genişletilmesi hem de yeni 
kuruluşların oluşturulması yoluyla endüstriyel büyümeyi önemli ölçüde etkilediğini 
bulmuşlardır. Demirgüҫ-Kunt (1996) finansal planlama modeli ile bireysel firmaların 
dış finansman ihtiyaçlarını doğrudan tahmin etmeyi amaçlamıştır. Finansal planlama 
modeli ile şirketlerin sadece birikmiş kazançları ve faaliyetlerinden elde ettikleri 
paraları kullanarak ne kadar hızlı büyüyebileceği hesaplanmıştır. Yazarlar, dışsal olarak 
finanse edilmeyen firmaların sahip olduğu büyüme oranından daha hızlı büyüyen 
firmalardaki büyümenin borsa likiditesi, bankacılık sisteminin büyüklüğü ve yasal 
sistemin algılanan kalitesi ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu ve diğer 
çalışmalar finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğunu gösterirken, bu ilişki muhtemelen doğrusal değildir. 

Tam tersine, bazı yazarlar finans sistemleri derinleşmeye devam ettikçe ve ülkeler 
daha zenginleştikçe, finans ve büyüme arasındaki bağlantının zayıflayabileceğini öne 
sürdüler. De Gregorio ve Guidotti'nin (1995) öne sürdüğü gibi, yüksek gelirli ülkeler 
finansal derinliğin artan yatırım verimliliğine katkıda bulunmadığı bir noktaya ulaşmış 
olabilirler. Gelişmiş ekonomilerde, kaynakların daha üretken sektörlerden uzaklaşarak 
finans sektörüne doğru giderek daha fazla yönlenebileceğini savunan diğer çalışmalar 
da mevcuttur. Dahası, büyüyen ve giderek karmaşıklaşan finansal sistemler, ekonomik 
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kırılma riskini artırarak finansal kırılganlığı artırabilir (Rousseau ve Wachtel, 2017). 
Ekonomik gelişmenin erken dönemlerinde finansal gelişme büyümeyi artırır, ancak bu 
etkiler daha yüksek finansal gelişme düzeylerinde zayıflar ve sonuçta olumsuzlaşır. 
Finans ve büyüme arasındaki muhtemel çan eğrisi şekilli ilişkiye rağmen, mevcut 
literatür, ülkelerin kalkınmakta olduğu sürece ekonomik gelişmenin finansal gelişme 
gerektirdiğini kabul etmektedir. 

Ayyagari ve ark. (2007), inovasyon ve teknolojik ilerlemenin hem firmaların hem 
de ekonomilerin büyümesinde önemli bir rol oynadıklarını göstermektedir. Ayyagari ve 
ark. (2007) doğrudan inovasyon konusunu ele almaktadır. Buna göre, inovasyon üç tür 
faaliyeti kapsamaktadır; yeni ürün gruplarının ve yeni teknolojilerin sunulması gibi 
temel yenilikler, firmanın genel organizasyonunu etkileyen faaliyetler ve lisans 
sözleşmeleri veya yabancı ortaklarla ortak girişimler yoluyla bilgi aktarımı yapan 
faaliyetler. Yazarlar, Dünya Bankası'nın 47 adet gelişmekte olan ekonomi için 
uyguladığı kurumsal anketlerden elde edilen verilerden yararlanarak, bir firmanın 
yatırım harcamalarının dışsal olarak finanse edilen oranı ve firma inovasyonu arasında 
pozitif bir ilişki bulmaktadırlar. Bunun tersine, firmaların büyük ölçüde iç fonlara, 
finansal kiralama düzenlemelerine, aile ve arkadaşlara ve diğer gayri resmi kaynaklara 
güvendiği ülkelerde, firmalar daha az yenilikçi olabilmektedirler. 

Bu durum, kişi başına düşen gelir ile ölçülen daha yüksek ekonomik refah 
düzeylerinin genel olarak şirketlerin yatırımlarını finanse etmede büyük rol oynayan 
bankalarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, ekonomik kalkınmanın ilk 
aşamalarında bulunan ülkelerdeki şirketler, birikmiş karları desteklemek için gayri 
resmi finans kaynaklarına daha fazla güvenme eğilimindedir. Bu erken aşamalarda, 
kredi kısıtlamaları genellikle çok ağırdır ve alternatif kaynaklar mevcut olmadıkça, 
yatırım faaliyeti kısıtlanmakta ve bu da ekonomik büyümeyi baltalamaktadır. 

Ekonomik refah ile firmaların yatırım harcamalarının dışsal olarak finanse edilme 
oranı arasında gevşek bir ilişki vardır ve bu da diğer faktörlerin rol oynadığını 
göstermektedir. Bunlardan biri de düzenlemelerdir. Avrupa genelinde üç milyondan 
fazla firmadan gelen verileri kullanarak, Klapper ve ark. (2010), muhasebe 
standartlarına ve mülkiyet hakları korumasına yüksek oranda uyumun, dış finansmana 
daha fazla erişim ile ilişkili olduğunu ve firmanın piyasaya girişi ve büyümesi üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğunu bulmuştur. Girişimlerin inovasyona katkısı 
düşünüldüğünde, Dünya Bankası'nın “İş Yapma” raporlarının, girişimcilik finansmanına 
ve dolayısıyla teknolojik ilerlemeye ve ekonomik büyümeye daha kolay erişimin ön 
koşulu olarak mali sektör reformlarını uzun süredir savunması da şaşırtıcı olmamaktadır 
(World Bank, 2017) 

2.1 Kredi Kısıtları ve Bankaların Rolü 
Yukarıdaki tartışmalar, gelişmekte olan ekonomilerin finansal sistemlerini sürekli 

olarak geliştiremedikleri takdirde gelişimsel durgunluk riski taşıdıklarını 
göstermektedir. Her ne kadar şirketlerin banka kredisine erişimi genellikle ülke 
ekonomisi geliştikçe artsa da gelişmekte olan ekonomilerde girişimcilere sunulan banka 
kredilerinin-gayrisafi milli hasılaya oranı oldukça düşüktür ve bu ülkelerde şirketler 
içsel olarak sağladıkları finansman kaynaklarına büyük ölçüde bağlı kalmaya 
eğilimlidirler.  
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Şekil 1 “Banka Kredilerinin GSMH’ya Oranı” 
Kaynak: World Bank Financial Sector Database, 2016 

Manyika ve ark. (2016), McKinsey Küresel Enstitüsü için hazırladıkları raporda, 
sunulabilen kredi miktarı ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ' 
lerin) ihtiyaç duyduğu fon miktarı arasındaki küresel açığı 2,2 trilyon dolar olarak 
tahmin etmektedir (Şekil 2). Toplamda 200 milyon KOBİ, bankalar tarafından hizmet 
dışı veya yetersiz hizmet görmektedir (Şekil 3). Bu sayı, mikro ve gayrı resmi 
işletmeleri içeriyor olsa da bu şirketlerin birçoğu, temel olarak iş yaratma ve büyüme 
motoru olma potansiyeline sahip resmi ekonomide faaliyet gösteren küçük ve orta 
ölçekli işletmelerdir. Bu şirketlerin bir kısmı kısa vadeli krediye erişim sağlayabilir, 
ancak özellikle girişimciler için kritik önem taşıyan orta ve uzun vadeli krediler çoğu 
zaman mevcut değildir.  

 
Şekil 2 “Kredi Açığı (milyar $)” 

Kaynak: Manyika ve ark. (2016), McKinsey Global Institute 
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Şekil 3. “Banka Kredilerinden Yararlanamayan KOBİ Sayısı (milyon)” 

Kaynak: Manyika ve ark. (2016), McKinsey Global Institute 
İşletmeler bankalardan borçlanma kabiliyetine sahip olsalar bile, diğer faktörler 

krediye erişimini kısıtlayabilir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, gelişmekte olan 
ekonomilerde de yeni kurulan firmaların sahiplerinin kişisel varlıklarını teminat olarak 
kullanma olasılığı eski firmaların sahiplerinin kişisel varlıklarını teminat olarak 
kullanma olasılığının neredeyse iki katıdır (Chavis ve diğerleri, 2012). Ancak, gerekli 
olan teminat, genellikle gelişmiş ekonomilerin iki katı veya üç katıdır. Bu da en çok 
genç firmaları etkilemektedir. Borç verme faiz oranları da daha yüksek olma 
eğilimindedir ve bu da şirketlerin bankalardan borç almalarını son derece maliyetli hale 
gelmektedir. Aynı zamanda, gelişmekte olan piyasalardaki borç verme ve mevduat faiz 
oranları arasındaki fark, gelişmiş ülkeler göre farklı risk profilleri ve rekabet 
dinamiklerinden dolayı daha geniş olmaktadır. 

Latin Amerika'daki KOBİ’lerin toplam kredi açığı 2016'da 620 milyar dolar 
olarak tahmin edilmiştir. Bu rakam, Şekil 2’deki diğer bölgelerden daha büyüktür. Bu 
miktarın yaklaşık %40'ı Brezilya'daki bankalardan yetersiz hizmet alan KOBİ’ lerden 
kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan Asya (Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Çin) 
şimdiye kadarki en yüksek sayıda, bankalardan yetersiz hizmet alan şirkete sahip olup, 
yalnızca Hindistan'da tahmini olarak 23 milyon kredi kısıdı olan şirket vardır. (Güney 
Asya’daki tüm kredi kısıdı olan şirketlerin üçte ikisinden fazlası). Bankalardan az 
hizmet alan şirketlerin sayısındaki bölgesel farklılıklar, büyük ölçüde, dünyanın her bir 
bölgesindeki KOBİ'lerin toplam sayısını yansıtmaktadır. Aslında, bankalardan hizmet 
alan toplam KOBİ'lerin payı bakımından bölgesel çok az farklılık vardır. Bu oran 
Güney Asya'da %48'den, Afrika'da %53'e kadar değişmektedir. Bölgeler içerisinde, 
varyasyon daha önemlidir: bazı Afrika ülkelerinde, KOBİ’lerin %70'inden fazlası eksik 
veya yetersiz hizmet almaktadır (Manyika ve ark.,2016). 

Gelişmekte olan ekonomilerin genel olarak mikro ve küçük ölçekli firmaların 
önemli ölçüde daha yüksek yoğunluk göstermesi şaşırtıcı değildir. Çünkü bu ülkelerin 
gelişmeleri, azgelişmiş finansal sistemlere sahip ülkelerde genellikle daha ağır olan 
kredi kısıtlamaları nedeniyle engellenmektedir. Dünya Bankası İşletme Anketlerinden 
elde edilen veriler ışığında, Chavis ve ark. (2012), gelişmekte olan ekonomilerdeki 
firmalardan kurulumlarının ilk iki yılı içerisinde yalnızca %18’nin bankaların sunduğu 
kredilerden yararlanabildiği, %30'dan fazlasının da gayri resmi yollardan finansal 
kaynak temin ettikleri ve geri kalan kısmının da diğer ticari kredi kaynakları 
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kullandıklarını belirtmektedirler. 10 yıldan uzun süredir ayakta kalabilen şirketler, kayıt 
dışı finansmanı daha seyrek kullanırlar. 

Firma yaşı ve fon kaynakları arasındaki ilişki Chavis ve ark. (2012) tarafından 
araştırılmıştır. Bu çalışma, daha güçlü hukuk kuralları ve daha iyi kredi bilgisine sahip 
ülkelerde, daha genç şirketlerin eski firmalara göre banka finansmanına daha kolay 
erişebildiğini göstermektedir. Bu bulguların Dünya Bankası’nın İş Yapma Raporlarında 
vurgulandığı gibi önemli politika sonuçları vardır. Kredi bilgisini geliştiren reformlar 
arasında, yeni bir kredi bürosu veya tescil kuruluşunun kurulması ile geçmişe ait 
verilerin raporlanması, borçluların yasalara göre verilere erişme haklarını garanti altına 
alınması, çevrimiçi kredi bilgilerinin sağlanması, perakende ve hizmet verilerinin 
raporlanması ve kredi puanlarının sağlanması yer almaktadır. Kredi bilgilerinin kredi 
raporlama hizmeti sağlayıcıları ile paylaşıldığı ülkeler genellikle daha yüksek özel 
krediler/GSYH oranına sahiptirler. Bu ülkelerde daha fazla firma banka kredilerine veya 
kredi limitlerine sahip olma eğilimindedir. Fakat genellikle daha az kredi başvurusu 
vardır (World Bank,2017). Bununla birlikte, kredi raporlama hizmeti sağlayıcılarının 
banka kredilerine erişimini hangi ölçüde sağlayabildiği, mevcut verilerin kapsamlılığına 
bağlıdır. Kredi raporlama hizmeti sağlayıcılarının bulunduğu birçok ülkede, perakende, 
küçük işletme, mikrofinans, kurumsal kredi kartları ve sigortalar dâhil olmak üzere 
geniş bir dizi kaynak ve sektörden gelen verileri kullanarak daha geniş bir ağ 
oluşturmak için çabalar devam etmektedir.  

2.2 Mikrokredi 
Kredi kısıtları, bir şirketin erken aşamalarında özellikle zorlayıcı olmaktadır. Bu 

durum özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, küçük firmaların yoğunluğunu 
açıklamaya yardımcı olur (Banerjee ve Duflo, 2005; Hsieh ve Olken, 2014). 
Mikrokredi, 1970'lerin ortalarında Grameen Bankası ve Bangladeş Rehabilitasyon 
Yardım Komitesinin (BRAC), ekonomik büyümenin önündeki engelin ve uzun süredir 
devam eden yoksulluğun nedeni olarak tanımlanan finansal kısıtlara yanıt olarak yeni 
kredi modelleri ile deney yapmaya başlaması ile ortaya çıktı. 1970'lerde ki mütevazı 
başlangıcından beri, modern mikro kredi dünya çapında 200 milyondan fazla 
borçlusuyla bir fenomen haline gelmiştir (Armendariz ve Morduch, 2005). 

Mikrokredi kurumları geleneksel bankalarla aynı kısıtlamalarla karşı karşıya 
kalırken, gittikçe artan sayıda mikrokredi kurumu iş modellerini iki farklı yolla 
değiştirmiştir. Birincisi, ürün yelpazesini, tasarruf ve sigortaya dönüşerek genişletmişler 
ve sadece mikrokredi borç veren kuruluşlardan mikrofinans kurumlarına 
dönüşmüşlerdir. İkincisi, dijital finansın hız kazanmış olması bu kurumların ağ 
etkilerinden ve ölçek ekonomisinden yararlanmalarına yol açarak harcama oranlarını 
giderek düşürmektedir. Mikrofinans kurumları, başlangıçta, para borç verenlere bir 
alternatif olarak yaratılmıştır.  Geleneksel borç verenler gibi mikrofinans kurumları da 
borçlularını yakından takip etme olanağına sahiptir. Ancak, farklı olarak, mikrofinans 
kuruluşları tipik olarak, birbirlerinin kredilerinden sorumlu bir grup borçlunun olması 
nedeni ile müşterileri ile yakın bir ilişki içerisindedirler (Banerjee ve Duflo, 2011). 
Banerjee (2013), mikrofinans kurumlarının kredi sağlamadaki temel prensiplerinden 
birinin nerdeyse hiç seçici olmamak olarak açıklamaktadır. Fakirlerin doğal girişimciler 
olduğu inancını yansıtarak, neredeyse herhangi bir yoksul kişinin bir mikrofinans 
kuruluşundan küçük bir kredi alabileceğini belirtmektedir.  

Kuruluşundan bu yana, mikrofinans hareketi farklı şekillerde gelişmiştir. 
Birincisi, mikrokredi öncelikli olarak ya da münhasıran, girişimcilik faaliyetlerini 
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finanse ederek yoksullukla mücadele için bir araç olarak düşünülürken, zamanla sosyal 
misyonuna kar edebilme amacı da eklenmiştir. Günümüzde, birçok mikrofinans kurumu 
neredeyse bağımsız bankalar olarak işlev görmektedir. Global olarak, bugün sayıları 
1100'den fazladır. Yaklaşık 23 milyar dolarlık yıllık kredi hacmiyle ve 2017 sonunda 89 
milyar dolarlık tahmini brüt kredi portföyüyle faaliyet göstermektedirler. İkinci olarak, 
mikrokredi kuruluşları kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan kâr amaçlı girişimlere 
dönüştükçe, tasarruf programlarına daha fazla önem vermişlerdir ve ellerinde biriken 
mevduatlar 2017 sonunda toplamda 38 milyar doları bulmuştur.  Benzer şekilde, önemli 
sayıda mikrofinans kuruluşu, müşterilerinin ve kendi bilançolarının yararına sigorta 
ürünleri ile çeşitliliklerini arttırmışlardır (Mix Market Platform, 2018). 

Son olarak, mikrofinans kurumlarının finansman yapısı, mikrofinans yatırım 
fonlarının önemli roller üstlenmesi ile derinden değişmiştir.  Bu fonların çeşitleri, 
misyonları, hedefleri, fon kaynakları ve hissedar türleri açısından önemli ölçüde farklı 
olan çeşitli araçları kapsamaktadır. Bu yatırım fonlarının sponsorları, kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar ve kalkınma ajanslarından ticari yatırımcılara kadar farklı 
yelpazelerde olabilmektedir. Ticari yatırımcılar, çoğunlukla özel şahıslar olmasına 
rağmen, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve yatırım fonları gibi kurumsal yatırımcılar 
da mikrofinans kurumlarına yatırım yapma konusunda ilgi göstermişlerdir (Banarjee ve 
ark. ,2014).  

2.3 Finansal Teknolojiler ve İnternet Tabanlı Pazar Kredileri 
Geniş anlamda, dijital finans, finansal hizmetlerin dijital altyapı üzerinden 

iletildiği bir sistemdir. Nakit ve geleneksel banka şubeleri kullanmak yerine bireyler ve 
işletmeler, cep telefonları, bilgisayarlar ve satış noktası cihazları aracılığıyla 
dijitalleştirilmiş bir ödeme altyapısına bağlanırlar. Son yıllarda, finansal teknolojiye 
(FinTech) yapılan yatırımlar dünya çapında büyümüştür. (Şekil 4). Bu da finansal 
hizmetlerini, sermayenin aracılığını ve girişimcilik finansmanının kullanılabilirliğini 
dönüştürebilen dijital çözümler geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Tüm ülkeler 
FinTech'ten faydalanabilirken, ekonomik gelişmenin çoğunlukla az gelişmiş finansal 
sistemler tarafından sınırlandırıldığı gelişmekte olan ekonomilerde finansal teknoloji 
yatırımlarından yararlanabilme potansiyeli daha da büyüktür. Dijital finans, bu ülkelerin 
finansal aracılıkta ilerlemesine yardımcı olabilirse, yeni teknolojilerin yıkıcı gücü, bu 
ülkelerde önemli bir ekonomik büyümeyi açığa çıkarabilir. 

 
Şekil 4 “Finansal Teknoloji Yatırımları (FinTech)” 

Kaynak: KPMG and CB Insights (2017) 
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Dijital finans, girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerine iki şekilde fayda 
sağlayabilir; bankalar ve mikrofinans kurumları aracılığıyla mevcut aracılık biçimlerini 
daha verimli ve daha az maliyetli hale getirerek ve yeni aracılık biçimleri geliştirerek. 
Bu iki mekanizma yakından iç içe geçmiştir. Dijital finansın anlamlı bir rol oynaması 
için geniş tabanlı finansal katılımı sağlayan mobil ve dijital teknolojiler bulunmalıdır. 
Gelişmekte olan ülkelerde cep telefonu kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Mobil ağlar 
artık bu ülkelerdeki insanların %90'ından fazlasına ulaşabilmektedir ve telefon sahipliği 
hala ağ kapsamının gerisinde kalıyor olsa da banka hesabına sahip insan sayısından 
daha fazla mobil abonelik sahibi insan vardır. McKinsey Küresel Enstitüsü için 
Manyika ve ark. (2016) tarafından yapılan çalışmada bu fark önemli olarak 
belirtilmektedir: 2014 yılında gelişmekte olan ülkelerdeki yetişkinlerin %80'i cep 
telefonlarını kullanırken, sadece %55'inin finansal bir hesabı vardır bu da iki milyardan 
fazla yetişkinin bankacılık hizmetlerine erişemediğini göstermektedir. Bazı bölgelerde, 
bu tutarsızlık daha da büyüktür. Afrika'da 4 kişiden sadece 1'inin bir banka hesabı 
varken, 10'da 8'inin cep telefonuna erişimi vardır.  

Mobil ve dijital teknolojiler, dijital cüzdanlara kolay erişim sağlayarak ödeme 
işlemlerini kolaylaştırır ve özellikle uzak bölgelerdeki kullanıcılar, önemli seyahat 
süresi ve maliyet tasarrufu sağlayabilir ve hırsızlık riskini azaltabilir. Aynı zamanda, bu 
teknolojiler daha geniş bir yelpazede dijital olarak sunulan finansal hizmetlere erişim 
sağlar. Bu hizmetler arasında tasarruf hesapları ve hane halklarının nakit ve diğer 
tasarruf şekilleri ile dijital banka hesaplarına geçişi söz konusu olduğunda, finansal 
aracıların bireylere ve şirketlere kredi sağlama kapasitesi artar.  

Finansal teknolojiler, bankalar, mikrofinans kurumları, sigortacılar ve varlık 
yöneticileri gibi geleneksel aracıların iş modellerinde devrim yaratırken, aynı zamanda 
veri yollarının eşit derecede kritik olduğu yeni finansal aracılık biçimlerini de 
beraberinde getirdi. Kitle fonlaması, büyük ölçüde sanat ve yaratıcı projeleri fonlayan 
sınırlı bir mekanizma olmaktan çıkarak, çok sayıda yatırımcıdan küçük miktarlarda 
sermayeyi biriktirmek için geniş tabanlı bir platforma dönüşerek bir patlama yaşadı. 
Kitle fonlamasının en çarpıcı özelliklerinden biri, sermaye tedarikçilerinin coğrafi 
dağılımı ve yatırımcılar ve girişimciler arasındaki mekânsal yakınlığın azaltılmış 
rolüdür. Kitle fonlaması, ödül ve bağış şeklindeki ödemelerle birlikte borç ve hisse 
senedi işlemlerini de içeren çeşitli biçimlerde gelir. Hacimce en büyük kitle fonlaması, 
küresel tüketici tabanına dayalı borç ve hisse senedi işlemlerinin yaklaşık %60'ını 
oluşturan internet üzerinden yatırımcılararası (aracısız veya yüzyüze) tüketici kredisidir 
(Peer-to-peer, P2P) (Report Linker, 2018). 

Özellikle Asya'da. P2P kredileri genellikle “paylaşım ekonomisinin” diğer 
biçimlerine benzetilir (Sundararajan, 2016). Araba sağlayan Uber Technologies ve 
konaklama sağlayan Airbnb gibi internet platformları da kendilerinin sunmadıkları bir 
ürün sağlamaktadırlar. İnternet tabanlı bir platform kullanarak, borç veren ve borç 
alanlar bir banka aracı olmaksızın doğrudan birbirleriyle anlaşırlar. Finansmanın 
demokratikleşmesi olarak kabul edilen bu kredi platformları geleneksel bir banka gibi 
borç verme ve mevduat faiz oranları arasındaki farktan değil, genellikle kredi puanlama 
işlemlerinden ve kredi düzenleme ücretlerinden kâr elde ederler. 

P2P platformları aracılığıyla tüketici kredisi sağlayan kredi verenler açıkça zarar 
edebileceklerini kabul etmektedirler. Çünkü paralarını geri alacaklarını ancak borçlular 
kredilerini geri ödediğinde bilebilmektedirler.  Bazı platformlar, potansiyel borç 
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verenlerin borç alanları seçmelerine izin verirken, bazıları da borç verenlerin kredi için 
onaylanan herkese borç vermelerini zorunlu kılar. İlk kredilendirme platformları 2000'li 
yılların ortalarında başlamıştır. Ancak tüketici P2P kredileri, bankaların daha sıkı ve 
düzenleyici kurallarla borç vermeye başlamaları nedeni ile birçok tüketici ve işletmenin 
kredi almasını zorlaştıran 2008’de ki küresel finansal krizden sonra gelişmeye 
başlamıştır. Aslında, işletmeler için P2P kredisi, kitle fonlamasının ikinci en önemli 
şeklidir ve saf tüketici kredisi aracıları olarak başlayan çeşitli platformlar, işletme 
kredilerine dönmüşlerdir. Çevrimiçi tüketici kredilerinde olduğu gibi, bazı platformlar 
geleneksel bankalarla iş birliği yapmaya başlamışlardır. Birçok benzerliğe rağmen, 
piyasada P2P tüketici kredileri ve işletmelere sağlanan internet tabanlı kredilendirme 
arasında da önemli farklılıklar vardır. Muhtemelen en önemli fark, borçluların kredi 
değerliliğine erişim yeteneğinde yatmaktadır. Tüketici kredilendirme platformları, 
sosyal medya ağı ve kredi başvuru sahibinin online başvuru formunu doldurma şekli 
gibi davranışsal veriler de dahil olmak üzere çok büyük miktarlarda geleneksel olmayan 
verileri kullanmaktadır. 

Bununla birlikte, finansal teknolojilerin yeni kurulan şirketlere verilecek tüketici 
kredileri için “büyük veri” yaklaşımını uygulaması, işletmenin kredi değerliliğinin 
incelenmesi ve vergi kayıtları, yasal düzenlemelere uyum ile ilgili hazır bilgiler az 
olduğu için zorludur. Kaynaklar çoğu zaman güncel değildir ve düşük kalitedir. Ancak, 
finansal teknolojilerin büyük veri analizine dayalı yaklaşımının işletme kredileri için 
daha az uygulanabilir olduğu göz önüne alındığında, kitle fonlamanın bu alandaki 
başlıca avantajı, daha iyi borçlanma oranlarından ziyade daha hızlı ve şeffaf bir 
uygulama sürecinin yer almasıdır. 

Gelişmekte olan ekonomilerde kitle fonlamasının piyasa potansiyelini tahmin 
etmek, önemli belirsizliğe tabidir. Diğer yandan hem internet tabanlı P2P kredilendirme 
hem de ödül tabanlı kitle fonlaması önemli avantajlara sahiptir. Bu yaklaşımlar, finansal 
hizmetlerdeki sistematik önyargıların coğrafyalara, sektörlere veya cinsiyete göre 
giderilmesine yardımcı olabilir; hızı, müşteri hizmetini ve sermayeyi sağlama 
kolaylığını arttırabilir, aracılık maliyetini düşürebilir, mevcut sermayenin havuzunu 
genişletebilir ve rekabeti arttırabilir. Öte yandan, kitle fonlaması, örneğin, ters seçim 
problemi, bilgisel dezavantajlar, denetim yetersizliği, likidite eksikliği, siber hırsızlık ve 
başarısızlıklardan kaynaklanan spesifik riskler ile birlikte gelir. Ayrıca, birçok yargı 
sisteminde ve düzenlemelerde bir eksiklik söz konusudur. Bazı ülkelerde, borç verme 
platformları bankacılık düzenlemelerine tabidir ve bu nedenle faaliyet göstermek için 
bir bankacılık lisansına ihtiyaç vardır. Diğer bazı ülkelerde, düzenleyiciler, örneğin, 
kayıt gerekliliklerine, iş davranışlarına, yönetişim ve raporlama gereksinimlerine ilişkin 
olarak bu tür platformlar için özel düzenlemeler yürürlüğe koymuştur. Bu yaklaşımlar, 
iki aşırı kutup arasında- borç temelli faaliyetler üzerinde doğrudan yasaklama ve tam 
düzenleme eksikliği- arasında sıkışmaktadır. Bireysel ülkelerde hukuksal 
düzenlemelerin nasıl evrimleştiği, gelecekte kitle fonlamasının oynayabileceği rol 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. 

2.4 Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel Sermaye Pazarları Aracılığı ile Dışsal 
Finansman Sağlanması 

2.4.1 Girişim Sermayesi 
Girişim sermayesi alanındaki mevcut araştırmaların çoğu ABD ve Avrupa 

pazarlarından elde edilen verilere dayanmaktadır. Fakat son dönemde Çin ve Hindistan 
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gibi ekonomiler başta olmak üzere gelişmekte olan piyasalarda girişim sermayesi 
yatırımları çok büyük bir artış göstermiştir. Örneğin, 2007 yılında gelişmekte olan 
piyasalar küresel girişim sermayesi yatırımlarının sadece %13'ünü çekerken, 2015’de 
payları neredeyse iki katı artarak %24'e yükselmiştir (World Economic Forum,2015). 
Çin ve Hindistan, Avrupa'daki diğer girişimci şirketlerden daha fazla girişim sermayesi 
çekmiştir. Bu finansman biçimi için rekabet arttığından, girişim sermayecileri diğer 
gelişmekte olan ekonomilerde de yatırım fırsatlarına odaklanmaya başlamışlardır. 
Dünyanın en kalabalık iki ekonomisinde girişim sermayesi yatırımlarının artması, e-
ticaret ve internet'in yayılmasıyla yakından ilişkilidir. Çin ve Hindistan'da, değeri 1 
milyon dolardan daha fazla olduğu için “unicorn” olarak tabir edilen firmalar e-ticaret 
ve tüketici internet sektörlerinde yoğunlaşmaktadırlar. 

1990'ların sonları ile 2000'lerin ortaları arasında, Güneydoğu Asya, Rusya ve 
Latin Amerika gibi bölgelerde yaşanan ekonomik krizler, yükselen piyasalara yatırım 
yapan girişim sermayesi yatırımlarının neredeyse ortadan kaybolmasına neden 
olmuştur.  Ancak o zamandan beri, risk veya girişim sermayesi yatırımları, yükselen 
piyasaların dünya ekonomisinin büyüme motoru haline gelmesiyle yükselmiştir. 2014–
15 döneminde risk sermayesi kapitalistleri, Amerika Birleşik Devletleri dışında kalan 
gelişmiş ülkelerdeki girişimlere yatırılan toplam girişim sermayesi miktarından önemli 
ölçüde daha fazlasını (81 milyar dolar) gelişmekte olan piyasalara yatırmışlardır. Risk 
sermayesindeki bu büyümenin bir sonucu olarak, gelişmekte olan piyasalar, bu iki yılda 
küresel girişim sermayesinin dörtte birinden fazla bir kısmını emmişlerdir (Şekil 5). 

 
Şekil 5. “Küresel Girişim Sermayesi Yatırımları” 

Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2016 

2.4.2 Melek Yatırımcılar ve Melek Ağları 
Geleneksel olarak, girişimlerin öz kaynakla finansmanı ile ilgili kurumsal pazar, 

1950'lerde ABD'de sınırlı ortaklık fonları aracılığıyla kurulan girişim sermayesi fonları 
ile ortaya çıkmıştır. Melek yatırımcılar ise ABD’de girişim sermayesi fonlarının belirli 
bir olgunluğa eriştiği 1980’lerde gelişmeye başlamış olan kurumsal olmayan bir girişim 
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finansman modelidir. Bu finansman modelinde, çoğu zaman kendileri eski bir girişimci 
olan melek yatırımcılar başkalarının yeni girişimlerine kendi paralarını yatırmaktadırlar. 
Günümüzde sayıları giderek artan melek ağları ise erken evrede yüksek büyüme 
potansiyeline sahip girişimlerde birlikte yatırım yapan melek yatırımcıların ağlarıdır 
(Croce ve ark., 2016). Melek yatırımcı ağları yatırımcılara hisse senedi sağlar, yönetim 
desteği ve ağ erişimi imkanları sunar. Bunlar grup olarak, bireysel melek 
yatırımcılardan daha yüksek miktarda finansman sağlayabilirler (Gürünlü, 2018).  

Melek yatırımcılar genellikle erken aşama finansmanı ve tohum sermayesi sağlar. 
Bu tür girişimcilik finansmanı sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, diğer 
gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan pazarlarda da hız kazanmıştır. Avrupa İş 
Melekleri Birliği (European Trade Association for Business Angels, EBAN) tarafından 
2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 2013 yılında 468 işletme meleği ağı vardır. 
1999 yılında ise işletme meleği ağlarının sayısı 75’dir. Bu ağların% 50’den fazlası, en 
büyük beş Avrupa ekonomisinde (Almanya,Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya) 
faaliyet göstermektedir. Bu ağlardaki iş melekleri, 2013 yılında, girişim sermayesi 
fonlarının erken aşama girişimlerine yatırım yaptıklarının iki katından daha fazla, 5,5 
milyar € (7,4 milyar $) yatırım yapmışlardır. 

3. Sonuç  
Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında ayrılmaz ilişki vardır. Bir ülkenin 

sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etme potansiyeli, teknolojik değişim ve 
dönüşümcü girişimciliğin bir işlevi olan daha üretken olma yeteneğine bağlıdır. 
Bununla birlikte, girişimciliğin sadece girişimlerin dışsal finansmana erişebileceği bir 
ortamda gelişebilmesi nedeniyle, ülkelerin finansal sistemlerini sürekli olarak 
geliştirmeleri zorunludur. Bankalar bu bağlamda özellikle önemli bir roller 
oynamaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerdeki çok sayıda küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler, özellikle de çok az maddi varlığa sahip ve esasen kredi geçmişi olmayan 
daha genç şirketler yeterli teminat bulamadıklarından bankalardan dışsal finansman 
hizmeti alamamaktadırlar. Küresel kredi açığı 2,2 trilyon dolar olarak tahmin 
edildiğinde (Manyika ve ark. 2016), kredi kısıtlamaları hafifletilirse ekonomik büyüme 
önemli ölçüde hızlanabilecektir. Bu alandaki çabalar özellikle kredi bilgilerinin 
bulunabilirliğinin iyileştirilmesi ve güvenli işlemlere ve yasal haklara ilişkin reformların 
hayata geçirilmesine odaklanmıştır. Yoksullara ve mikro girişimlere verilen banka 
kredilerinin yetersizliği mikrofinans kurumlarının ortaya çıkmasını teşvik etmiştir. 
Mikrofinansman küresel bir fenomen haline gelmiştir, ancak mikro kredinin 
girişimciliği teşvik ederek yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olma konusundaki temel 
amacına ne ölçüde ulaştığı açık değildir. Mikrofinans kurumları dönüşümsel 
girişimciliği teşvik etmek yerine geçim sağlamaya dayalı girişimciliğe destek vermeleri 
halinde, kendilerinden beklendiği gibi ekonomik büyümeye katkıda bulunamayabilirler. 
Son olarak, mikrofinans kurumları geleneksel bankalara benzer kısıtlara sahiptirler. 
Çünkü bunlar esas olarak manüel süreçlere ve nakde dayandıkları için yüksek işlem 
maliyetlerine sahip olmaktadırlar ve bu da daha büyük ölçeklere ulaşma kabiliyetlerini 
sınırlamaktadır.  Bu tartışma bizi yeni finansal aracılık biçimleri olarak dijital 
finansmana ve kitlesel fonlamasına ve bunların girişimci firmaların dışsal finansmanı 
üzerindeki potansiyel etkilerine götürmektedir. Dijital finansın çok daha fazla müşteriye 
önemli ölçüde daha düşük maliyetlerle ulaşma potansiyeline sahip olması nedeni ile 
finansal teknoloji kurumlarının ve geleneksel bankaların borç verme kapasitelerinin, 



 
 

M. Gürünlü 10/4 (2018) 286-303 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

299 

müşterilerin tasarruf hesapları da dâhil olmak üzere daha geniş bir finansal hizmet 
yelpazesi sunularak arttırılması gerektiği savunulmaktadır. 

Herhangi bir dijital işlem, borç verenlerin kredi puanlama sistemlerini 
iyileştirmelerine izin veren bir veri izi bırakır. Bu özellik, pek çok gelişmekte olan 
ekonomide önemli bir ivme kazanan yeni internet tabanlı P2P platformları için olduğu 
kadar geleneksel bankalar için de önemlidir. Giderek, bankalar finansal teknoloji 
firmalarıyla daha fazla iş birliği yapmakta, finansal borçlanmayı artırabilecek çevrimiçi 
borç verenler aracılığıyla kredi sağlamaktadırlar. Böylelikle, teminatlarının az oluşu 
nedeni ile bankalardan yeteri kadar hizmet alamayan firmalar da finansal sisteme dahil 
olabilmektedirler.  Ancak, bu iş birlikleri derinleştikçe, daha fazla kredi hacmine yol 
açtıkça, bu işlemleri inceleyen düzenlemelerin de artması muhtemeldir. 
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Extensive Summary 
Introduction 
Financial development is an integral part of the economic growth process. 

Efficiently operating financial systems optimize resource allocation in an economy. 
Economic growth is mainly due to the increase in productivity. Increasing earnings 
resulting from increased productivity requires technological change due to innovative 
entrepreneurship. At this stage, access to external sources of capital from banks is very 
important in developing economies where other sources of external funding such as 
equity and bond markets are not so developed. These resources are often not easily 
reachable by newly start-up companies. Therefore, entrepreneurial companies that are 
not able to obtain bank credits can usually receive informal financing which is not 
secure. These challenges, in particular, are major obstacles to developing economies.  

Insufficient reach to capital is the primary obstacle to starting a new business. 
Such companies do not have strong tangible assets that can be presented as guarantees 
to the lenders. World Bank Enterprise Survey (2016) reports that in many developing 
economies, the percentage of those start-up companies which report insufficient access 
to external financing as a major problem is much higher than in developed countries. 
Moreover, this is even more difficult during the first three years of the company's 
growth. 

Microcredit institutions have changed their business models in two different ways. 
First, they have simply turned into microfinance institutions from microcredit lenders. 
Secondly, the acceleration of digital finance has led to a decrease in expenditure rates 
by leading them to benefit from network effects and economies of scale. These 
innovations in financial technology have led to optimism that microfinance institutions 
can reduce the funding gap typically faced by companies in the establishment phase 
(Armendariz and Morduch, 2005). 

Advances in financial technologies also affect other areas. For example, new 
financial intermediation types have emerged. While consumer loans are in the first place 
in the crowdfunding market according to transaction amounts, commercial loans are the 
second largest category (Report Linker, 2018). In recent years, in both developed and 
developing economies, peer-to-peer (P2P) loans have been rapidly increasing due to the 
increasing number of internet platforms that serve as intermediaries between lenders 
and credit takers. In this business model, these internet platforms examine the big data 
related to loan applications, give ratings to loans, and distribute loans to a portfolio of 
investors. 

http://www.orcid.org/0000-0001-6790-4256
mailto:gurunlu.meltem@gmail.com


 
 

M. Gürünlü 10/4 (2018) 286-303 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

303 

This article will focus on the new forms of credit intermediation related to the 
financing of entrepreneurship and their impact on constraints related to the financing of 
entrepreneurship. The role of microfinance institutions and digital technologies in 
reducing credit constraints will be discussed. Finally, as an emerging model of financial 
intermediation, the focus will be on crowdfunding and changes to be made by 
crowdfunding. In addition, the role of external financing through private equity markets 
(venture capital and angel business angels) is dealt with. 

Methodology 
As the methodology, an in-depth literature survey was conducted. 

Findings & Discussion 
There is an inseparable relationship between financial development and economic 

growth. The potential for a country to maintain sustainable economic growth depends 
on its capability of technological change and innovative entrepreneurship. It is 
imperative that countries develop their financial systems continuously, as 
entrepreneurship can only develop in an environment where entrepreneurs can access 
external financing. Numerous small or medium scale and young enterprises in emerging 
economies, especially those companies with very few assets, cannot obtain sufficient 
financing from banks because they cannot find sufficient collateral. When the global 
credit deficit is estimated to be 2.2 trillion dollars (Manyika et al. 2016), economic 
growth will accelerate significantly if credit availabilities are improved.  Improving the 
quality of credit information and implementing reforms on safe transactions and legal 
rights are major concerns. The inadequacy of bank loans to small-sized enterprises has 
increased the need for microfinance institutions. Microfinance has become globally 
important but it is unclear to what extent microcredit reaches its main objective in 
helping to reduce poverty by promoting entrepreneurship. Microfinance institutions 
may not be able to contribute to economic growth, as expected, if they support 
entrepreneurship based on supporting lives instead of promoting innovative 
entrepreneurship.  

Finally, microfinance institutions have similar limitations to conventional banks. 
Because they are mainly based on manual processes and cash, they have high costs, 
which limit their capability to reach larger scales. This controversy leads us to new 
forms of financial intermediation such as digital financing and crowdfunding and their 
effects on financing of entrepreneurial and innovative companies. Since digital finance 
can reach more customers at significantly lower transaction costs, it is argued that the 
lending capacities of financial technology institutions and traditional banks should be 
increased by offering a wider range of financial services. 

Any digital transaction leaves a data trace that allows lenders to improve their 
credit scoring systems. This feature is important for traditional banks, as well as for new 
internet-based P2P (peer-to-peer) platforms, which have gained significant momentum 
in many emerging economies. Increasingly, banks cooperate more with financial 
technology companies and provide loans through online lenders that can increase 
financial debt. In this way, firms that are not able to receive sufficient services from 
banks due to their low collaterals may be included in the financial system. However, as 
these collaborations deepen and as they lead to more credit volume, regulations that 
examine these processes are likely to increase. 
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Özet 
Hızla gelişen rekabetin etkisiyle işletmeler varlığını sürdürebilmek için değişirken bu 

değişimin yanında sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek gelecek nesillerin de yaşam 
haklarını korumak için sorumluluk üstlenmişlerdir. Sadece kar elde etmeyi düşünen 
işletmeler zamanla piyasadan silinirken; tüm paydaşlarını ve yaşadıkları dünyayı düşünen 
ve koruyan işletmeler ise örnek işletmeler olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Çalışmamızın 
amacı Toplumsal Pazarlama (TP) kavramını ele alarak, turizm sektöründe bir “Toplumsal 
Pazarlama Ölçeği” geliştirmek ve literatürde var olan eksikliği gidermektir. Bu alanda 
çalışma yapmak isteyen turizm araştırmacılarına uyarlanabilir bir ölçek geliştirilmiştir. 
Literatür taraması ile oluşturulan madde havuzu uzman görüşüyle düzenlenerek deneme 
ölçeği oluşturulmuştur. Sadece otel yöneticileri ile görüşülerek yapılan anketlerin 
sonuçlarına göre, açımlayıcı (keşfedici) ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Güvenilirlik ve geçerlilik katsayıları oldukça yüksek çıkmıştır. Faktör analizi sonunda ölçek 
34 madde olarak son halini almıştır. Modelimizi geliştirirken KSS faktöründe Archie 
Carroll’ın dört parçalı KSS piramidi modeli kullanılmıştır. Ancak çalışmanın sonunda 
“beklenen sorumluluk” olarak yer alan etik sorumluluk boyutu turizm sektöründe 
geliştirilen modelimizin dışında kalmıştır. Ayrıca TP kavramı genellikle yerli literatürde 
sosyal pazarlama ile eş anlamlı kullanılmakta ve birçok kaynakta aynı imiş gibi ifade 
edilmektedir. Çalışmamızda bu iki kavramın aynı olmadığını da vurgulayarak 
araştırmacılara da farkındalık yaratılmak istenilmiştir. Çalışmamızın bir başka sonucu da 
otel yöneticilerinin yakındığı ve gözlemlediğimiz husus, bazı yerel yönetimlerin çevresel 
sürdürülebilirlikle özellikle geri dönüşüm alanındaki çalışmaları ile ilgili yetersiz oldukları 
ve acilen tutumlarını değiştirmelerinde fayda olacağıdır.  
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Abstract 
With the impact of the rapidly developing competition, while the enterprises change 

in order to survive, they act with the awareness of social responsibility and take 
responsibility for the protection of the rights of future generations.Only companies that 
think about making profit are deleted from the market in time; The enterprises that think 
and protect all of their stakeholders and the world they live in have continued to exist as 
exemplary enterprises. Taking into account the concept of Societal Marketing (SM), the aim 
of our study is to develop a "Societal Marketing Scale" in the tourism sector and to make a 
shortage in the literature. This scale was developed to be adaptable to tourism researchers 
who wanted to work. The items pool created by the literature review was organized with 
expert opinion and a trial scale was created. According to the results of the surveys 
conducted only with the hotel managers, an explanatory and confirmatory factor analysis 
was performed. Reliability and validity coefficients were quite high. At the end of the factor 
analysis, the scale was finalized as 34 items. When developing our model, we used Archie 
Carroll's four-part CSR pyramid model in the CSR factor. However, at the end of the study, 
the dimension of ethical responsibility which is regarded as "expected responsibility" is out 
of our model developed in the tourism sector. In addition, the concept of societal marketing 
is generally used synonymously with social marketing in domestic literature and expressed 
in many sources as the same way. Emphasizing that these two concepts are not the same in 
our work, it is also desired to create awareness among the researchers. Another 
consequence of our work is that hotel managers are close and observing that some local 
governments are inadequate for environmental sustainability, especially for recycling, and 
urgently change their attitude. 

Keywords: Societal Marketing, Corporate Social Responsibility, Corporate Sustainability, 
Tourism Marketing, Scale Development 
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1. Giriş 
İşletmeler, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeteneklerini korurken 

veya geliştirirken, aynı zamanda tüketicilerin ve işletmelerin bugünkü ihtiyaçlarını 
karşılamalıdır (Kotler & Armstrong, Principles of Marketing, 2013). Sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket eden işletmeler, ihtiyaçları karşılarken doğrudan ya da dolaylı olarak 
topluma, doğaya zarar vermemelidir. Baş ve Kalyoncuoğlu’nun yeşil pazarlama ile ilgili 
yazdığı bir makalenin sonucunda belirttikleri gibi:  “Dünyamızın geleceğini güvence 
altına almak bizlere düşen en büyük görevdir” (Baş & Kalyoncuoğlu, 2003, s. 86). 

Literatürde pazarlama tanımlarının yıllara göre gelişimi üzerine çalışmalar 
mevcuttur. Pazarlama tanımı 2007 yılında Amerikan Pazarlama Birliği tarafından şu 
şekilde geliştirilmiştir: "Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü 
için değer ifade eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir 
faaliyet, bir dizi kurum ve süreçtir". 2007 yılı pazarlama tanımının diğer pazarlama 
tanımlarına kıyasla “pazarlamayı bir faaliyet olarak vurgulaması” ve “pazarlamaya 
makro çerçeveden bakarak kapsam ve sınırlılıklarını genişletmesi” bu tanımın en önemli 
özellikleridir (Üner, 2009, s. 13,24). Pazarlama, makro çerçevede değerlendirilen bir 
faaliyet ise toplumsal pazarlama kavramını da makro açıdan düşünmemiz 
gerekmektedir. Amerikan Pazarlama Birliği (AMA)’ne göre (2013) “pazarlama; 
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müşteriler, örgüt, paydaşlar ve genelde toplum için değer ifade eden malları, hizmetleri 
ve hatta fikirleri üretme, duyurma, teslim ve mübadele faaliyeti, kurumlar seti ve 
süreçleridir” (American Marketing Assocation, 2013). Armstrong ve Kotler (2013) ise 
pazarlamayı, işletmelerin müşteriler için değer yaratma süreci ve müşterilerden değer 
elde etmek için güçlü müşteri ilişkileri kurdukları bir süreç olarak tanımlamıştır (Kotler 
& Armstrong, 2013, s. 4,5).  

Son yıllarda teknolojik dönüşümlerle, küreselleşmenin etkisiyle, pazardaki işletme 
sayılarının artmasıyla birlikte rekabet de hızla gelişmiştir (Erdoğan Tarakçı & Göktaş, 
2018, s. 15). Rekabetin artmasıyla işletmelerin faaliyetleri artarken; bununla birlikte 
toplum üzerindeki sorumlulukları da artmıştır. 

Pazarlama anlayışının gelişiminde son durak toplumsal pazarlama anlayışıdır. 
Kotler ve Zaltman’a (1971) göre sosyal fikirlerin ve nedenlerin pazarlanmasını dikkate 
alarak topluma fayda sağlamaları istenirken, sosyal pazarlama kavramı ortaya 
konmuştur. Bu kavrama “yeniden yapılanmalar” ile birlikte pazarlama teknolojilerinin 
daha açık sosyal yönelimi benimsenerek nihayet toplumsal pazarlama kavramı ortaya 
çıkmıştır (Crane & Desmond, 2002).  

1970’li yılların başlangıcından itibaren işletmelerin kârlılık, müşteri tatmini gibi 
sorumluluklarının yanında sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalara da katkı 
sağlaması gerektiği vurgulanmaya başlanmıştır. İşletmelerin sadece ekonomik bir varlık 
olmadıkları, ayrıca sosyal birer kurum oldukları ve varlıklarını devam ettirmeleri için 
toplumu desteklemeleri gerektiği belirtilmiştir. İşletmeler ile toplum arasındaki bu bağı 
kurma görevi ise pazarlama fonksiyonu tarafından oluşturulmakta ve sürdürülmektedir. 
Şimdilik, işletmelerin sadece küçük bir kısmı toplumsal odaklı pazarlama kavramına 
adapte olup onu kullanarak dikkate değer bir satış ve kar elde etmektedirler (Kotler, 
2000).   

Yerli literatürde sosyal pazarlamanın (social marketing) en çok karıştırıldığı 
kavram, toplumsal pazarlama (societal marketing) kavramıdır. Andreasen (Andreasen, 
1994, s. 110) için sosyal pazarlama, ticari pazarlama teknolojilerinin, hedef kitlelerin 
gönüllü davranışlarını etkilemek için programlarını, kişisel refahlarını ve parçası 
oldukları toplumu geliştirmek için uyarlamasıdır. Tanımda değinilen en önemli iki 
durum; sosyal pazarlamanın amacının toplumun refahı olması ve sosyal pazarlamanın 
odak noktasının gönüllü davranışları etkilemeye yönelik olmasıdır. Sosyal pazarlamayı 
ticari pazarlamadan ayıran en önemli fark ise sosyal pazarlamanın nihai amacının 
toplumun refahı olmasıdır.  

 
Toplumsal pazarlama ise, faaliyetlerinde hem kar etme hem de aynı anda 

toplumsal faydayı önemsemektedir. Toplumsal pazarlamada sosyal sorumluluk olmazsa 
olmaz bir unsurdur. Yani belirli bir düşünce ve ideali temsil eder. Sosyal pazarlama ise 
daha çok bir ‘tekniği’ belirtirken sosyal sorumluluk faaliyetleri sosyal pazarlamada 
olmazsa olmaz bir düşünce değildir, zorunluluk arz etmez (Ayvaz İ. ve Torlak, 2017, s. 
250-252). Toplumsal pazarlama kavramı, pazarlama stratejisinin müşterilere hem 
tüketicinin hem de toplumun refahını koruyacak veya geliştirecek şekilde değer vermesi 
gerektiğini düşünmektedir. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeteneklerini 
korurken veya geliştirirken, aynı zamanda tüketicilerin ve işletmelerin bugünkü 
ihtiyaçlarını karşılayan ve refahını koruyan; sürdürülebilir pazarlama, sosyal ve çevresel 
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sorumluluk pazarlaması olarak da adlandırılan bir kavramdır (Kotler & Armstrong, 
Principles of Marketing, 2013). 

Toplumsal pazarlama kavramı, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal 
sürdürülebilirlik kavramlarının “kesişim kümesi”dir.  Toplumsal pazarlama 
uygulamaları için ne sürdürülebilirlik tek başına yeterlidir, ne de kurumsal sosyal 
sorumluluk. İki kavramın da birlikte uygulanması gerekmektedir. Bir kurumun tek 
seferde yaptığı sosyal sorumluluk uygulaması toplumsal pazarlama açısından yeterli 
değildir, çünkü sürdürülebilir olmayan sosyal sorumluluk çabaları toplumsal pazarlama 
kavramının içerisinde yer almamaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı 
Dünya İş Konseyi (WBCSD) kurumsal sosyal sorumluluğu, “ekonomik 

kalkınmayı desteklerken aynı zamanda işgücünün, ailelerin ve toplumun yaşam 
kalitesini de arttırmayı sürdüren bir taahhüttür” olarak tanımlamaktadır 
(https://www.wbcsd.org, 1998). Avrupa Birliği Komisyonunun 2011 bildirisinde KSS 
hakkında: “KSS, işletmelerin toplum üzerindeki etkileri bakımından yerine getirmeleri 
gereken sorumluluklardır. Yürürlükteki mevzuata ve toplu sözleşmelere saygı 
göstermek, bu sorumluluğu yerine getirmenin bir önkoşuludur (European Commission, 
2011)” AB,  Carroll’ın KSS modelindeki yasal sorumluluk alt boyutunu vurgulamıştır.  
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’ne göre, “ KSS, işletmelerin yasal 
zorunluluklar sebebiyle değil gönüllülük esasıyla stratejik olarak yaptığı uzun vadeli 
yatırımlardır” (kssd.org, 2018) tanımıyla Carroll’ın modelindeki gönüllü sorumluluk 
(hayırseverlik - philanthropy) ve ekonomik sorumluluk kavramlarına vurgu yapmıştır. 

Bowen KSS’yi “toplumun amaç ve değerleri ile uyumlu olan faaliyetleri izlemek 
ve bunlarla ilgili kararları alabilmek için gerekli politikaları takip etme zorunluluğu” 
şeklinde tanımlayarak Carroll modelindeki etik ve yasal alt boyutları ele almıştır 
(Bowen, 1953). 

Kotler’e göre ise “kurumsal sosyal sorumluluk bir kurumun halk sağlığını, 
güvenliğini, çevreyi ya da toplumun refahını iyileştirmeyi amaçlayan bir davranış 
değiştirme kampanyasının gelişimini ve/veya uygulamaya konmasını desteklediği bir 
araçtır” (Kotler, 2000, s. 113) şeklinde belirterek Kotler, KSS’yi toplumsal pazarlama 
uygulamalarından daha çok sosyal pazarlamanın bir aracı olarak belirtmiştir. 

İşletmeler, KSS anlayışının etkisiyle sadece ekonomik boyutta kazanımlar elde 
etmemektedirler. Ekonomik kazanımların yanında KSS’nin kazanımları, işletmelerin 
toplumsal saygınlığına, kurumsal imajına ve marka değerine de yansımaktadır. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı literatürde klasik ve modern yaklaşım 
olarak iki görüşe sahiptir. Klasik yaklaşımın en önemli savunucusu olan Milton 
Friedman, KSS’de işletmelerin yalnızca ekonomik sorumluluğa sahip olduğunu ileri 
sürmekte, bu yaklaşımda kar elde etme ön planda yer almakta, insana ve toplum 
değerlerine önem verilmemektedir. Modern yaklaşımı savunanlar ise KSS’de işletmeleri 
sosyo-ekonomik varlıklar olarak görerek tüm toplumsal problemlerde işletmelerin 
çözümde yer alması gerekliliğini ileri sürmektedirler (Akbaş, 2010, s. 20,21). 

İşletmeler marka imajlarını yükseltmek amacıyla, tüketicilerin marka bağlılığını 
arttırabilmek ve güvenlerini artırmak için sosyal sorumluluk ile ilgili faaliyetlerini 
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“amaca yönelik pazarlama” yöntemini kullanarak da sağlayabilmektedir (Göktaş & 
Üner, 2016, s. 2). 
 

Literatür incelendiğinde KSS modelleri adı altında farklı kaynaklarda birçok 
modelin sıralandığı görülmektedir. Konuyla ilgili temel alınan başlıca yaklaşımlar,  

• Preston ve Post’un (1975) Kamu Sorumluluğu Yaklaşımı  
• Carroll’un (1979) Dört Parçalı Sosyal Sorumluluk Modeli 
• Sethi’nin (1979) Tepkici, Savunmacı ve Duyarlı Şirket Sınıflandırması 
• Wartick ve Cochran’ın (1985) Kurumsal Sosyal Performans Modeli 
• Frederick’in (1986) CSR1 ve CSR4 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli 
• Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli 
• Wood’un Sosyal Performans Modeli 
• Quasi ve Q’Brien’ın (2000) İki Boyutlu Modeli 
• Kotler ve Lee’nin (2006) Kurumsal Sosyal Girişim Yaklaşımı’dır. 
Literatürde birçok Kurumsal Sosyal Sorumluluk modeli olmasına rağmen, 

uygulamamızda toplumsal pazarlama ölçeğini geliştirirken modern yaklaşım 
savunucularından Archie Carroll’ın (1979) Dört Parçalı Sosyal Sorumluluk Modelini 
ele aldık. Çünkü, Carroll, 1979-2018 yılları arasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ağırlıklı çalışmış ve bu konuyu en fazla çalışanlar arasında yer almaktadır. En fazla bu 
konuda atıf alan bilim adamlarından biri olması ve toplumsal pazarlama alanında 
yapılan çalışmalarda henüz Carroll’ın modeli ile bir ölçek geliştirme çalışması 
yapılmadığı için Archie Carroll’ın dört parçalı sosyal sorumluluk modelinden 
yararlanılması uygun görülmüştür. 

Carroll, işletmelerin toplumsal sorumluluğunu “belli bir zamanda toplumun 
işletmeden ekonomik, yasal, etik ve gönüllü beklentileri” nin bütünü olarak 
tanımlamıştır (Carroll, 1979, 500). Kurumsal sosyal sorumluluk, örgütler açısından 
ekonomik faaliyetlerin ötesindedir ve gönüllülük esaslı daha iyi toplum ve temiz bir 
çevreye katkı sağlama rolüne sahiptir. (Carroll, 1999, s. 268-295). Carroll, kurumsal 
sosyal sorumluluğu dört alt boyuta ayırmıştır: Ekonomik boyut, yasal boyut, etik boyut 
ve gönüllülük boyutudur. Carroll’ın oluşturduğu sosyal sorumluluk piramidi bu dört alt 
boyuttan oluşmaktadır (Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility 
Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, 1991, s. 4). Carroll’a 
göre ekonomik sorumluluk ve yasal sorumluluk gerekli iken; etik sorumluluk beklenen; 
gönüllü (hayırseverlik) sorumluluk ise arzu edilen sorumluluklardır (Schwartz & 
Carroll, 2003, s. 504).  
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Şekil 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi  

(Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders, 1991, s. 34-42) 

Ekonomik sorumluluklar: Hisse başına kazançların maksimize edilmesiyle tutarlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi; mümkün olduğunca kârlı olmaya kararlı olmak; güçlü bir 
rekabet pozisyonunu sürdürmek ve yüksek düzeyde çalışma verimliliği sağlamak 
önemlidir. (Carroll, 1991, s. 40). İşletmelerin ekonomik sorumluluklarını yerine 
getirmesindeki başarısı, gelirlerine, maliyet verimliliğine, yatırımlarına, pazarlama 
stratejilerine, operasyonlarına ve uzun vadeli finansmanın artırılmasına odaklanarak 
etkin bir finans yönetiminin varlığına bağlıdır. Günümüzün küresel rekabet iş ortamında 
işletmelerin varlığını sürdürebilmeleri ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri için, 
ekonomik performans ve sürdürülebilirlik en önemli konular haline gelmiştir. Finansal 
alanda başarılı olamayan işletmeler pazardan çekilmek zorunda kalırlar. Bu yüzden 
ekonomik sorumluluk işletmelerin karşılaması gereken temel gerekliliktir (Carroll, 
2016, s. 3) 

Yasal Sorumluluklar: Başarılı bir firmanın yasal yükümlülüklerini yerine 
getirmesi; en azından asgari yasal gereklilikleri karşılayarak buna göre mal ve hizmet 
sunması; yasalara saygılı bir kurumsal vatandaş olması; buna tutarlı faaliyetlerde 
bulunması ve paydaşlara karşı tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir 
(Carroll, 1991, s. 40). Toplum, işletmelerin ticari faaliyetlerini yasal gereklilikler 
çerçevesinde yerine getirmesini beklemektedir (Carroll, 1979, s. 500). Toplum 
işletmeleri ticari varlık olarak görmenin yanında, faaliyet göstermesi beklenen asgari 
temel kurallarını da oluşturdu. Bu temel kurallar, yasaları ve düzenlemeleri içermekte 
ve yasa koyucular tarafından belirlenen adil iş uygulamalarına dair temel kavramları 
ifade etmelerinden dolayı toplumun “kodlanmış etik” hakkındaki görüşünü yansıtır. 
İşletmelerin, faaliyette bulunma koşulu olarak bu yasa ve yönetmeliklere uymaları 
beklenmektedir (Carroll, 2016, s. 3) 

Ahlaki (Etik) Sorumluluklar: Toplumsal ahlak ve etik normları beklentilerle 
tutarlı bir şekilde gerçekleştirmek; toplum tarafından benimsenen ahlaki normları 
tanımak ve bunlara saygı duymak; kurumsal hedeflere ulaşabilmek amacıyla etik 
normları korumak; iyi bir kurumsal vatandaşlığın ahlaki olarak beklenen şeyi yapmak 
olarak tanımlamak ve son olarak kurumsal bütünlükle birlikte etik davranışların, 
yasalara ve yönetmeliklere tamamen uymanın ötesine geçtiğini bilmek önemlidir 
(Carroll, 1991, s. 41). Bununla birlikte, deneyim ve ampirik kanıtlar, uzun vadede “iyi 
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ahlakın iyi bir iş” olduğunu ortaya koymaktadır. İlk olarak, ahlaki davranış, müşterinin, 
çalışanların, tedarikçilerin ve distribütörlerin ilgisini çekerek işletmenin itibarını 
güçlendirir ve geliştirir. İkinci olarak da etik faaliyetler para cezalarının ve davaların 
maliyetini en aza indirir; böylece günümüzün küresel iletişim çağında anlık 
yayılabilecek kötü reklamlara mahal vermez (Lantos, 2001, s. 606). İşletmelerin 
“gerekli” olan ekonomik ve yasal sorumlulukları gibi bunların yanında etik sorumluluğu 
da mevcuttur ve “beklenen sorumluluk”tur (Carroll, 1979, s. 500). Etik sorumluluk, 
işletmelerin amaçlarına ulaşırken bu amaç doğrultusunda toplumun hiçbir alanda 
refahını bozmadan amaçlarını gerçekleştirmelerini konu alır (Lantos, 2001, s. 606). 

Gönüllü Sorumluluklar (Hayırseverlik): Toplumun hayırseverlik beklentileri ile 
tutarlı olmak; sanatsal ve kültürel faaliyetlere yardımcı olmak; yöneticilerin ve 
çalışanların gönüllülük ve hayırseverlik etkinliklerine katılmaları; özel ve kamuya ait 
müesseselere yardım sağlamak kurumsal sosyal sorumluluğun gönüllü sorumluluk 
kapsamında önemlidir. Burada asıl önemli olan, bir topluluğun "yaşam kalitesini" 
artıran projeleri gönüllü olarak desteklemektir (Carroll, The Pyramid of Corporate 
Social Responsibility Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, 
1991, s. 41). İş dünyası ile toplum arasındaki sosyal sözleşme incelendiğinde, tipik 
olarak, vatandaşların işletmelerin iyi bir şirket olmasını beklediği görülmektedir. 
Toplumun algıladığı hayırseverlik sorumluluklarını yerine getirmek için, işletmeler 
farklı katkılarda bulunmaya çalışırlar: Örneğin, parasal kaynakların arzı, ürün ve hizmet  
bağışları, çalışanlar ve yönetim tarafından gönüllülük, toplum gelişimi ve toplumu 
oluşturan paydaş gruplarına katkı sağlamak (Carroll, 2016, s. 4). 

Carroll’ın kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili yayınları literatürde incelenmiş ve 
aşağıda tablo halinde geçmişten günümüze Carroll’ın tüm çalışmaları listelenmiştir. 
Geliştirilen ölçekte Carroll’ın dört tabakalı piramidinden faydalanılarak yola çıkılmıştır.  

Tablo 1: Literatür taraması Archie CARROLL’ın KSS çalışmaları (tarafımızdan 
derlenmiştir) 

Yayın 
Yılı Çalışma Adı Yayın Yeri 

1974 Kurumsal Sosyal Sorumluluk: 
Yönetimsel Etki Ve Çıkarımlar 

Journal Of Business 
Research 

1979 Kurumsal Performansın 
 Üç Boyutlu Bir Kavramsal Modeli Academy Of Management 

1983 Kurumsal Sosyal Sorumlulukta 
 Doküman Geliştirme Ve Uygulama Academy Of Management 

1984 Kurumsal Sorumluluk: 
 Ekonomik Ve Sosyal Hedefleri Eşleştirme 

Sloan Management 
Review 

1984 
İşletme Kapandığında Kamu Sorunlarını 

 Yönetmek: Sosyal Sorumluluk Ve Yönetim 
Faaliyetleri 

California Management 
Review 

1991 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramiti: 
Örgütsel Ahlak Yönetimi Üzerine… Business Horizons 

1994 Ortak Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
 Programları Çalışır Mı? 

Business And Society 
Review 

1994 Yönetim Araştırmalarında Sosyal Konular, 
 Uzman Görüşleri, Analizi Ve Yorumu 

Business And Society 
Review 
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1996 KSS Yönelimlerinin Geriye Dönük 
 Bir İncelemesi: Yönelimler Değişti Mi? Journal Of Business Ethics 

1998 Kurumsal Vatandaşlığın Dört Biçimi Business And Society 
Review 

1999 KSS Ve Paydaş Düşüncesi: 
 Max B. E. Clarkson'un Çalışması Ve Etkisi 

Business And Society 
Review 

1999 KSS: Tanımlayıcı Bir Yapının Evrimi Business And Society  

1999 
İade: Büyük Siyahi İşletmelerin 

 Hayırsever Motivasyonları, Yönelimleri 
 Ve Faaliyetlerinin İncelenmesi 

Journal Of Business Ethics 

2000 Yeni Milenyumda İşletmeler İçin Etik Sorunlar: 
 KSS Ve Yönetim Ahlakı Modelleri Business Ethics Quarterly 

2000 Kurumsal Sosyal Performans Ölçümü İle İlgili 
Anahtar Soruların Bir Yorumu Ve Özeti Business And Society  

2003 Kurumsal Sosyal Sorumluluk: 
 Üç Alanlı Yaklaşım Business Ethics Quarterly 

2003 Strateji Olarak Hayırseverlik: 
Kurumsal Hayırseverlik " Evde Başlarsa" Business And Society  

2004 Küresel Paydaşlarla Ahlaki Yönetim: 
 Bir Mevcut Ve Gelecek Meydan Okuması Academy Of Management 

2006 21.Yüzyılın Etik Konusu Olan 
 Hayırseverlik Bir Görevdir. 

Mcclatchy-Tribune 
Business News 

2008 Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Geçmişi: 
Kavramlar Ve Uygulamalar Chapter 

2010 
Kurumsal Sosyal Sorumlulukla İlgili İş Olayı: 

 Kavramların, Araştırmaların Ve 
 Uygulamaların Gözden Geçirilmesi 

International Journal Of 
 Management Reviews 

2012 Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yolculuğu: 
 Geçmişe Ve İleriye Bakış 

5.Th Annual Conference-
Berlin 

2013 Kurumsal Sorumluluk Samanlığında 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk İğnesi 

Business And Professional 
Ethics Journal 

2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk:  
Rakip Ve Tamamlayıcı Çerçevelerin Merkezi Organizational Dynamics 

2016 Carroll'ın KSS Piramiti: Tekrar Kontrol Etmek 
International Journal Of 

Corporate Social 
Responsibility 

2017 
KSS'deki Gelişmeleri Yakalamak: 

 Gelişmiş Ülkelerin Gelişmekte Olan 
 Ülkelere Karşı Perspektifleri 

Business Ethics: A 
European Review 

2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
 Raporlandırılmasının Kurumsallaştırılması Business And Society  

2.2. Kurumsal Sürdürülebilirlik Kavramı  
Toplumsal pazarlama kavramının bir diğer unsuru ise kurumsal sürdürülebilirlik 

kavramıdır.  Kurumsal Sürdürülebilirlik kavramı sürdürülebilir kalkınma ve üçlü kar 
hanesi kavramlarının varlığı ile ortaya çıkmıştır. Gladwin, Kennely ve Krause 1995’te 
sürdürülebilirlik kavramını üç alt boyut ile çalışırken, üçlü kar hanesi kavramı 
(Elkington) 1997 yılında öne sürülmüştür.  Gladwin, Kennely ve Krause sürdürülebilir 
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kalkınmanın boyutlarını üç farklı kategoriye ayırmıştır: Ekonomik boyut, sosyal boyut 
ve çevresel boyuttur. Sürdürülebilir kalkınmayı ise sosyal boyutu ön plana çıkartarak şu 
şekilde tanımlamışlardır: Sürdürülebilir kalkınma, insani gelişmenin; kapsayıcı, birleşik, 
adil, duyarlı ve güvenilir olarak gerçekleştirilmesi sürecidir”. (Gladwin, Kennelly, & 
Krause, 1995). 1990’ların başlarından itibaren sürdürülebilir kalkınma sadece çevresel 
sorumluluk olarak algılanmış olsa da günümüzde bu kavram tüm kurumlarda tanımda 
olduğu gibi çevresel, ekonomik ve sosyal sorumluluk olarak ele alınmıştır.  (Besler, 
2009, s. 4). 

Elkington tarafından ileri sürülen Üçlü Kar Hanesi kavramı ise sürdürülebilir 
kalkınmanın ortaya çıkışında etkili olmuştur. Üçlü Kar Hanesi’ne göre sadece ekonomik 
sürdürülebilirlik kısa vadede etkilidir, tek başına uzun vadede yeterli değildir. Kurumsal 
çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sürdürülebilirlik performansı her zaman başarılı bir 
ekonomik performansa dayanmakta iken, ekonomik sürdürülebilirlik performansının 
başarılı olması ise sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik performansına 
bağlı olmaktadır. Üçlü kar hanesi ya da işgücü-yeryüzü-kar yaklaşımı, örgüte daha 
büyük verimlilik yanında ayrıca kurumsal performansı da geliştirmeyi amaçlar. Ancak 
bu yaklaşımın işletmelere sürdürülebilirlik konusunda önemli sorumluluklar yüklediği 
ihmal edilmemelidir. Çünkü bir ülkede ekonomik büyüme ve kalkınmanın belirleyicisi 
işletmelerdir (Besler, 2009, s. 3-14).   

“Triple Bottom Line” (TBL) olarak literatüre giren “Üçlü Kar Hanesi ya da Üçlü 
Bilanço” kavramı şu soruyu gündeme getirmektedir, “taban çizgisi-bottom line” nedir? 
“Ekonomik taban çizgisi” terimi içinde kodlanmış bazı örtük anlamlar vardır (kabul 
edilebilir minimum performans kavramı veya şirketin başarısı veya başarısızlığı ile 
yakından ilişkili olan temel bir gösterge); bununla birlikte, çevre veya toplum için “alt 
çizgi” tanımlamak çok daha zordur. Üç “çizgi” bu nedenle eşit ilgi düzeyine sahip 
değildir. Sosyal ve çevresel “alt çizgiler” mevcut olsa bile, aralarında bir çatışma 
olduğunda yasal dayanaklara göre seçim yapılması gerektiğinde şirketin hayatta kalması 
önemli olduğundan ekonomik taban çizgisi tercih edilecektir (Elkington, 2004, s. 1-15).  

Sürdürülebilirlik kavramının dünyada gelişimine bakacak olursak, dünya nüfusu 
arttıkça, işletmeler büyümekte ve sayıları hızla artmaktadır, dolayısıyla çevre üzerine 
olumsuz etkileri de çoğalmakta, gelecek nesillere korunmuş bir dünya bırakma 
olasılığımız da azalmaktadır. İşletmelerin doğal çevre üzerindeki etkileri 10 maddeye 
indirgenmiştir (Buchholtz & Carroll, 2008) : İklim değişiklikleri (Küresel Isınma), 
Enerji, Su, Biyo-Çeşitlilik Ve Toprak Kullanımı, Kimyasallar, Zehirli Maddeler Ve 
Ağır Metaller, Hava Kirliliği, Atık Yönetimi, Ozon Tabakasının Delinmesi (Ozon 
Tükenmesi), Okyanuslar ve Balıkçılık, Ormanları Tahrip Etme 

Çevreyle ilgili endişeler 1972'de Stockholm'de düzenlenen BM İnsan Çevre 
Konferansı'nda dile getirilmiş, ancak 1950'ler ve 1960'lardaki etkileyici ekonomik 
büyümeye ve sosyal konulardaki ilerlemelere rağmen, ekolojik ve biyolojik korunmanın 
ihmal edilmesi de bir başarısızlık örneği olmuştur. Yoksulluk, açlık, barınma, sağlık, 
okuryazarlık vb. sorunlar ile birlikte hükümetlerin sorunları ve giderek artan çevre 
sorunları ile başa çıkma çabaları, 1983 yılında Norveç'in eski başbakanı Gro Harlem 
Brundtland başkanlığında kurulan Dünya Çevre Komisyonu'nun da gelişmesine zemin 
hazırlayan 1987 tarihli Brundtland Raporu olarak bilinen “Ortak Geleceğimiz” 
raporunda sürdürülebilir kalkınma (SK) kavramını gündeme getirmiştir. Brundtland 
Raporunda sürdürülebilir kalkınmanın yoksunluğunda patlak veren problemler, sosyal 
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ve ekonomik problemler, çevresel problemler olmak üzere iki gurupta sınıflandırılarak 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 2 : Sürdürülebilir Kalkınmanın Yoksunluğunda Patlak Veren Problemler 
(Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987) 

       Sosyal ve Ekonomik Problemler Çevresel Problemler 
Açlık ve yoksulluğun artması Çölleşme 
Okuryazarlığın gelişmemesi Ormanların tahrip edilmesi 
Güvenli su ve barınak eksikliği Asit yağmurları 
Yakıt eksikliği Sera gazı salınımı ve küresel ısınma 
Zengin ve fakirin gelirlerinin artışı arasındaki 
fark Ozon tabakasında açılan delik 

 Zehirli maddeler ve besin zinciri 

Günümüzde şişe su endüstrilerine bakıldığında, şişelenmiş su işletmelerinin 
uygun, lezzetli ve sağlıklı bir ürün sunduğu düşünülmektedir. Genellikle 
ambalajlarında, bozulmamış göllerin ve karla kaplı dağların “yeşil” görüntülerini 
önermektedirler ve sağlıklı olmayı vurgulamaktadırlar. Oysa milyarlarca plastik şişeyi 
yapmak, doldurmak ve nakletmek büyük miktarlarda karbondioksit emisyonları 
üreterek küresel ısınmaya büyük ölçüde katkıda bulmaktadır. Ayrıca, plastik şişeler 
önemli bir geri dönüşüm ve katı atık bertaraf problemi oluşturmaktadır. Böylelikle, kısa 
vadeli tüketici isteklerini yerine getirirken, şişelenmiş su endüstrisi, toplumun uzun 
vadeli çıkarlarına karşı çalışan çevresel sorunlara neden olabilir. İşte toplumsal 
pazarlama da, bu çelişki içerisinde ticari amaçlarını gerçekleştirirken işletmelerin hem 
sosyal sorumluluk görevini hem de sürdürülebilirlik görevini eş zamanlı yerine 
getirmesini beklemektedir.  

1972’de Stockholm'de düzenlenen BM İnsan Çevre Konferansı itibari ile 
pazarlama literatüründe “yeşil pazarlama” kavramı yer almaya başlamıştır. Yeşil 
pazarlama (gren marketing), 1980 yıllarından çok daha önce literatürde yerini önemli 
bir kavramdır. 1975 yılında AMA’nın düzenlediği "Ecological Marketing- Ekolojik 
Pazarlama" temalı seminerinde “yeşil pazarlama” kavramı ilk kez gündeme getirilerek 
tartışılmış, farkındalık yaratılmış ve literatürde yerini almıştır. Akademik çevrenin ve 
bürokratların da yönlendirmesiyle seminerde, "Yeşil Pazarlama" kavramı “pazarlama 
faaliyetlerinin çevre kirliliği, enerji tüketimi ve diğer tükenebilir kaynakların 
tüketiminin olumlu ve olumsuz yanlarını inceleyen bir bilim dalı” olarak tanımlanmıştır 
(Baş & Kalyoncuoğlu, 2003, s. 76). 

1987 Raporunda, WCED (Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu), kalkınmanın 
sürdürülebilir hale gelmesini (nüfus ve insan kaynakları, endüstri, gıda güvenliği, türler 
ve ekosistemler, kentsel sorunlar, “toplumun tüm bireylerinin yararlanacağı doğal 
kaynaklar” ın yönetilmesi, enerji, çatışma ve çevresel yozlaşma) sağlamak için kritik 
olan sekiz kilit unsuru işaret etmiştir. WCED raporu, “sürdürülebilir kalkınma” 
teriminin yayılmasından ve yerelden küresel düzeye kadar geniş bir yelpazedeki kurum 
ve inisiyatiflerden sorumlu olmuştur. WCED, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan 
seçimlerin zor olabileceğini ve siyasi irade gerektirdiğini gözlemlemiştir. 

Kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesi için dikkate alınması gereken çeşitli 
bağlantılara işaret ederek bir sistem yaklaşımı yansıtmıştır. Örneğin; birçok kalkınma 
eğilimi çevreyi ve yoksulları zayıflatmaktadır. Çevresel krizler, kalkınma krizleri ve 
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enerji krizleri birbirine bağlıdır. Nüfus büyüme tahminleri ve endüstriyel üretim 
büyüme tahminleri biyosfer üzerinde büyük etki yaratacaktır. Yeni teknolojiler yeni 
risklere eşittir. Çevresel bozulma, yoksulluğa neden olmaktadır (örneğin, ağaçların 
tahrip edilip ormanların yok edilmesi, toprak kaybı ve sel oluşumuna, dolayısıyla 
mahsullerin yok olmasına sebep olarak mültecilerin oluşumuna zemin hazırlamaktadır). 
Ayrıca yoksulluk çevresel bozulmaya da zemin hazırlamaktadır (kirliliğin kontrolündeki 
eksiklikler, hassas toprakların kullanımı, ormanlık araziyi yakarak tarla açma) (Norton, 
2012). 

 WCED'in içinde bulunulan nesilde ve nesiller arası eşitlik ilkeleri üzerine kurulu 
sürdürülebilir kalkınma (SK) tanımı şöyledir: “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilme yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmektir”. 
Sürdürülebilir kalkınma için öncelikler ve sistem koşullarına odaklanan Brundtland 
Raporunun bazı önemli sonuçları şunlardır: 

• Ekonomik büyümeyle yoksulluğun azaltılması sonucu fakirlerin adil paylarını 
almasını sağlamak; 

• Zengin ülkelerin yaşam tarzlarını Dünya'nın ekolojik kapasitesine uyarlaması; 
• Nüfus artışının ekosistemin üretken potansiyeli ile uyumlu olması. 
Sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için WCED ayrıca, büyümenin kalitesini 

değiştirme; iş, gıda, enerji, su ve sanitasyon (sağlığa uygun bir duruma getirme) için 
gerekli ihtiyaçları karşılama; sürdürülebilir bir nüfus düzeyi sağlama; kaynakların 
temelini koruma ve geliştirme; çevreyi ve ekonomiyi birlikte düşünerek karar verme 
durumlarının da merkezi sonuç raporlarına katkı sağlayacağını belirtmiştir. Ancak bu 
sorunların üstesinden gelmek kolay değildir. Örneğin,  dünyanın birçok yerinde hızlı, 
küresel nüfus artışıyla beraber gelir eşitsizliği bulunmaktadır. 1975-2000 döneminde, 
yüksek gelirli OECD ülkeleri kişi başına düşen gelirin yüzde 73,4 oranında arttığı; öte 
yandan, Sahra-altı Afrika'da kişi başına düşen gelirlerinde yüzde 10'un üzerinde bir 
düşüş görüldüğü tespit edildi. Dolayısıyla, küresel ortalama gelir istikrarlı bir şekilde 
artarken, dünyanın bazı bölgeleri fakirleşirken, Japonya, ABD ve Avrupa’nın yüksek 
gelirli ülkeler ise en büyük artışı yaşadı. Ekonomik büyüme çoğu kez yoksulluğun 
azaltılmasına yönelik çözüm olarak savunulmakta, son 50 yılda yoksulluğun ve sosyal 
sorunların altta yatan kalıcılığını aydınlatmaya yardımcı olmaktadır. Ancak yoksulluğu 
çözmek için yalnızca ekonomik büyümeye güvenmek doğru değildir; aynı zamanda 
enerji ve doğal kaynakların artan tüketimi nedeniyle ekolojik hasar artmaktadır. 
Yoksulluğa çözümün küresel ekonomik büyümeyi en üst düzeye çıkarmak olduğu 
argümanı bu nedenle hem ekonomik hem de ekolojik açıdan çok verimsizdir (Norton, 
2012, s. 64-70).  

Meadows ve arkadaşlarına göre taleplerinin sürekli artmasıyla birlikte 
kaynakların, nüfusun ve çevrenin zarar görmesi, büyümenin kaynak limitleri tarafından 
durdurulduğu bir geleceği ortaya koymaktadır. Küresel ısınma gibi ciddi hasarlar sadece 
yaşam standartlarında değil, aynı zamanda gezegende yaşanabilecek bir felakete yol 
açmaktadır. Yenilenebilir olmayan kaynakların daha bol olduğu varsayılsa bile, 
teknolojik ilerleme üzerinde olumlu varsayımlar yapılsa bile bu varsayımların hepsi 
sadece zaman alır ve olası felaket durumunu geciktirir, sürdürülebilir bir çözüme yol 
açmaz. 
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Şekil 2: Büyüme sınırlarında kullanılan senaryo (yıllara göre nüfus-kıt 

kaynaklar ve insan refahı- ekolojik ayakizi ilişkisi senaryosu)  
(Meadows, Meadows, & Randers, 2004) 

Sürdürülebilir bir gelecek vizyonunun mümkün olabileceği, aşağıda yer alan 
senaryo tablosunda gösterilmektedir. Bu senaryo, kişi sayısına ve tüketilen kaynaklara 
ilişkin sınırlamaların yanı sıra kaynak, tarım ve kirlilik kontrol teknolojilerine yüksek 
yatırım olduğu varsayımını da içerir. 

  
Şekil 3: Büyüme sınırlarında kullanılan senaryo (yıllara göre kıt kaynaklar 

nüfusa göre etkin kullanıldığı zaman durum ve insan refahı- ekolojik ayak izi 
ilişkisi senaryosu) (Meadows, Meadows, & Randers, 2004) 

Özetle 1972’de Meadows ve arkadaşlarının öne sürdüğü “büyümenin sınırları” 
kitabında, dünya nüfusunun hızla artması, sanayileşmenin artışı, çevre kirliliğinin 
kontrolsüz artışı ve doğal kaynakların tükenmesi durumlarında günümüzdeki büyüme 
oranı devam ederse, gezegenimizde ekonomik büyüme gelecek asırda (tabloya göre 
2100 yılında) sınıra dayanacaktır. Bu büyümenin yönünü değiştirme ve gelecekte uzun 
süre devam edebilecek ekolojik ve ekonomik bir denge kurma olanağı vardır (Meadows, 
Meadows, & Randers, 2004). Yani, Meadows ve arkadaşlarına göre özellikle beş temel 
etmenin (nüfus, tarımsal üretim, endüstrileşme, çevre kirlenmesi ve yenilenemeyen 
doğal kaynaklar) tüketimi sürekli büyüme ve karşılıklı etkileşimlerinin denetim altına 
alınmadığı takdirde insan sistemini Dünya’nın sınırlarına doğru götüreceğini, bu süreç 
içerisinde onun taşıma kapasitesini doyuma ulaştıracağını kavramamız gerekmektedir. 
İnsanlık, tehlikenin farkında olmalı ve doğa ile uyum içersinde yaşamanın yöntemlerini 
bulmalıdır (Peccei, 1978). Bu da ancak sürdürülebilirlik kalkınma ile elde edilebilecek 
bir sonuçtur. Çünkü 1970’lerde 2100 tahmini yapılırken küresel ısınmadan 
bahsedilemez, ancak şu anda ciddi önlemler alınmadığı takdirde şiddetli bir yok oluş 
senaryosuna doğru gidilmektedir.  

Norton’un Japonya’da STK’larla işbirliği içerisinde sürdürülebilirlik ile ilgili 
yaptığı çalışmada sürdürülebilirliği çevre, ekonomi, toplum ve sağlık olmak üzere dört 
alt boyutta incelemiş ve en önemli sürdürülebilirlik konularını önem derecesine göre 
belirtmiştir: (Norton, 2012, s. 73). İklim değişikliği (4); nüfus artışı (3); gelir eşitsizliği 
(3): kentleşme (2); çatışma / güvenlik (2); ulusal borç (2); fosil yakıt bağımlılığı (1); 
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açlık (1); yoksulluk (1); eğitim / okur yazarlık (1); yüksek tüketim / üretim / atık 
toplumu (1); materyalist toplum (1); gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
eşitsizlik (1); türlerin yok olması (1). 

2000 yılında ele alınan Milenyum Kalkınma Hedefleri olarak adlandırılan 
Sürdürülebilir Kalkınma konuları ise şunlardır (harburg21.de; tr.undp.org, 2018):  

1-aşırı yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak, 2 - evrensel ilköğretim, 3 - cinsiyet 
eşitsizliği ve kadınları güçlendirmek, 4 - çocuk ölümlerini azaltmak; - Anne sağlığını 
geliştirmek, 6 - HIV ve AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele etmek, 7 - çevresel 
sürdürülebilirliği sağlamak, 8-kalkınma için küresel ortaklık. 

Brundtland Raporundan bu yana özetle, sürdürülebilir kalkınmayı uygulamak için 
atılan adımları değerlendirince, başlıca uluslararası gelişmeler arasında 1992 Rio ve 
2002 Johannesburg Zirveleri, Gündem 21 ve Binyıl Kalkınma Hedefleri yer alıyor. 
Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili “yerel düşün küresel davran” sloganı, sorunların 
küresel boyutta olmasına rağmen, yerel olarak çözebileceğimiz anlamında 
kullanılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili aynı zamanda çevrenin insanlığın 
yarısını yoksulluk içinde bırakacak şekilde korunamayacağı üzerinde durulmuştur. 
Ayrıca tükenmiş bir gezegende uzun vadeli bir gelişme olmayacağı kanısına varılmıştır. 
Sürdürülebilir Kalkınma konusuna önemli uluslararası bir bakış, 2002 yılında 
Johannesburg'daki Dünya Zirvesi'nde yapılmıştır. Zirvenin en önemli başarısı, 
sürdürülebilir kalkınma için iyi prensipler oluşturan Dünya Şartı'nı kabul etmekti. Şart, 
sürdürülebilir kalkınma hedefini tam insani gelişme ve ekolojik koruma olarak ifade 
etmektedir. İnsanlığın çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel, ahlaki ve manevi 
problemleri ve özlemlerinin birbirine bağlı olduğunu kabul eder ve bütünsel düşünme 
ve işbirlikçi, bütünleşik problem çözme ihtiyacını doğrulamaktadır. İlkeler şu dört ana 
temaya ayrılmıştır: Toplum için saygı ve bakım; ekolojik bütünlük; sosyal ve ekonomik 
adalet; demokrasi, şiddetsiz yaşam ve barış (Dresner, 2002, s. 200).  

Ford Motor Company CEO’su “İyi bir şirketle, mükemmel bir şirket arasında fark 
vardır. İyi bir şirket; mükemmel hizmet ve ürünler sunan şirkettir. Mükemmel bir şirket, 
mükemmel hizmet ve ürünler sunar, ama aynı zamanda dünyayı daha iyi bir yer yapmak 
için çalışır” diyerek günümüzde sürdürülebilirlik anlayışının işletmelerin en önemli 
misyonlarından biri olduğunu vurgulamaktadır (Önce & Üner, 2015, s. 426). 

Çalışmamızda kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ele alırken genel kabul görmüş 
üç alt boyut kullanılmıştır: Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar. 

3. Araştırmanın Amacı  
Toplumsal Pazarlama alanında şu anda genel kabul görmüş herhangi bir ölçek 

uygulaması olmadığı için literatüre katkı sağlamak amacıyla bu ölçek geliştirilmiştir. 
Ölçek turizm alanında geliştirilmiş olup  Carroll’ın piramit modelinden faydalanılmıştır. 
Ayrıca toplumsal pazarlama ile ilgili Türkiye’de çok fazla çalışma yapılmadığı için 
farkındalık yaratılması amacıyla literatüre katkı sağlamak istenmiştir. Araştırmacılar, 
güvenilirliği ve geçerliliği ispatlanmış olan bu “toplumsal pazarlama ölçeği”ni  
uyarlayarak sektörün farklı alt kollarında da toplumsal pazarlama uygulamalarını 
ölçebilirler. Hatta ileride farklı sektörler için de uyarlanabilir düzeyde çalışmalar 
yapılabilir. Sektörlerde toplumsal pazarlama uygulamaları yapılsa bile bunun 
ölçülebilirliği ve değerlendirme sürecinde herhangi bir ölçek yer almadığı için zorluklar 
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yaşanmaktadır. Bu yüzden katkı sağlamak amacıyla toplumsal pazarlama ölçek 
geliştirme sürecine gidilerek sektör olarak da “turizm” seçilmiştir.  

Bunun yanında araştırmanın ilk amacı literatürdeki eksikliği baz alarak bir model 
geliştirmek olsa da diğer amacı da yerli literatürde toplumsal pazarlamanın sosyal 
pazarlama imiş gibi ifade edilmemesi gerektiğini, iki kavramın da farklı kavramlar 
olduğuna işaret ederek bu kapsamda araştırmacılara farkındalık yaratmaktır. 

4. Araştırma Evreni ve Örneklemi 
TUROB 2018 verilerine göre Türkiye’de turizm işletme belgeli toplam 4894 tane 

otel bulunmaktadır (TUROB, 2018). Örneklem büyüklüğünü etkileyen önemli 
faktörlerden birisi “kabul edilen örnekleme hatası” dır.  Bu oran azalırsa örneklem 
büyüklüğü de artacaktır. Yani eğer araştırmacı daha hassas sonuçlar isterse örneklem 
büyüklüğünü bir o kadar artırması gerekmektedir. Yani 0,03 örneklem hatası için 
gereken örneklem büyüklüğü 0,05 örneklem hatası için gereken örneklemden daha 
büyük olacaktır (Yılmaz, 2007). 0,05 anlamlılık düzeyinde, + - 0,05 örnekleme 
hatasında (d), p değeri 0,8 ve q değeri 0,2, anakütle 2500 - 5000 aralığında olduğunda 
örneklem büyüklüğü 224 ila 234 arasında olmalıdır (Yazıcıoğlu Y. v., 2011). 
Yazıcıoğlu’na göre örneklem sayısının 224 olması yeterli görülmüştür.  

Örneklem sayısının belirlenmesinde literatürde iki temel yaklaşım bulunmaktadır. 
Birincisi “örneklem sayısı yaklaşımı”, diğeri ise “birey-madde oranı yaklaşımı” dır. 
Örneklem sayısı yaklaşımı sekiz yaklaşımdan oluşmaktadır. Gorsuch (1983) ve Kline 
(1979) ‘ın örneklem sayısının 100’den az olmamasını belirten 100 kuralı; Hatcher 
(1994)’ın örneklem sayısının değişken sayısından beş kat fazla olmasını ve 100’den 
küçük olmamasını vurgulayan beş kat kuralı; Hutcheson ve Sofroniou (1999)’ nun 
birbiriyle yüksek ilişkili değişkenler olduğunda uygulanabilen 150-300 arası örneklem 
sayısının belirlendiği 150 kuralı; Guilford (1954)’un faktör analizi için örneklem 
sayısının en az 200 olması gerektiğini belirten 200 kuralı; Cattell (1978)’ in minimum 
arzulanan örneklem sayısının (N) 250 olması gerektiğini vurguladığı 250 kuralı; 
Norusis (2005) ‘in arzulanan örneklem sayısının (N) en az 300 olması gerektiğini 
vurguladığı 300 kuralı; Lawley ve Maxwell (1971)’in ki-kare testini desteklemek için 
N’in değişken sayısından 51 fazla olması gerektiğini vurgulayan anlamlılık kuralı; 
Comrey ve Lee (1992) ‘nin N için 100 örneklemin zayıf, 200 örneklemin uygun, 300 
örneklemin iyi, 500 örneklemin çok iyi, 1000 veya daha fazla örneklem sayısının ise 
mükemmel sonuca ulaştırdığını iddia ettikleri 500 kuralıdır (Aksu, Eser, & Güzeller, 
2017, s. 25,26).  

 Birey-madde oranı yaklaşımında ise beş temel kural ile örneklem büyüklükleri 
tespit edilmektedir: Hair, Anderson, Tatham ve Black (1995)’e göre örneklem sayısının 
madde sayısından 20 kat fazla olması gerektiğini vurgulayan 20:1 kuralı; kullanılan 
ölçekte her madde için en az 10 örneklemin olması gerektiğini vurgulayan 10 kuralı; 
madde sayısının beş katı örnekleme sahip olması gerektiğini vurgulayan beş kuralı; her 
bir faktör için  ilgili faktörde yer alan madde sayısı en az 3, en çok altı ise örneklem 
sayısı madde sayısından üç- altı katı aralığında olması gerektiğini vurgulayan üç-altı 
kuralı;  değişken sayısının en az iki katı kadar örneklem olması  ve 100’den fazla olması 
gerektiğini vurgulayan iki kuralıdır (Aksu, Eser, & Güzeller, 2017, s. 26). 

Örneklem çalışması belirlenirken yukarıdaki yaklaşımlar dikkate alınarak maddi 
ve zaman kısıtlarımız doğrultusunda, uygun örneklem büyüklüğü olan 242 sayısına 
ulaşılmıştır. Deneme ölçeğimiz Türkiye’de 480 adet otelin yöneticisine mail olarak 
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atılmıştır. Ardından otellerin web sitelerinden elde edilip info@... Maillerine gönderilen 
deneme ölçeğimizin otel yöneticilerine iletilip iletilmediği kontrol edilmiştir. Otel 
yöneticilerine telefonda bilgi vererek ve hatta rica ederek ölçeğin doldurulması 
sağlanmıştır. Mail üzerinde doldurulan anketler ortalama yanıtlanma süresi 10-15 
dakika aralığındadır. Mail ortamında ve telefonla ulaşılan oteller de çabalarımıza 
rağmen sadece 145 otelden geri dönüş yapılmıştır. Otellerin çoğu çalışmanın çok zaman 
aldığını ve yoğunluk sebebiyle zaman ayıramayacaklarını belirtirken; diğer grup oteller 
prensip olarak bilimsel çalışmalara katılmadıklarını ve kendi grup şirketlerinde sadece 
bu tarz çalışmalara katılabildiklerini; başka bir grup da çalışmaya bakmadan uygulama 
yapmayı reddetmeyi tercih etmiştir. Bu durum çalışmayı zorlaştıran önemli bir etkendir. 
Örneklem sayısı yeterli olmadığı için zaman ve maddi kısıdımız doğrultusunda daha 
önce mail atılmayan toplam 100 adet otel tesadüfi olarak belirlenerek randevu 
alınmıştır. Yüz yüze görüşerek 80 maddelik anketimiz uygulanmıştır. Görüşmeler 
yaklaşık 35-60 dakika aralığında sürmüştür. Mail ortamında yanıtlama süresine göre 
daha uzun sürmesinin sebebi bazı maddelerde otel yöneticilerinin karşılaştıkları 
sorunları vurgulamaları; uygulayamadıkları bazı yöntemlerin özellikle sürdürülebilirlik 
ile ilgili yöntemlerin maddi problemlerden ve ilgili belediyelerden kaynaklandığını ( 
yenilenebilir enerji kaynakların (güneş paneli) kullanımı için uzun vadeli yatırım 
maliyetinin yüksekliği, geri dönüşüm için çöplerin ayrıştırılmaması, otellerdeki atık 
yağın belediye veya belediyenin anlaştığı firma tarafından alınmaması, çöp varillerinin 
çok uzakta yer alması, geri dönüşüm çöp kutuları olmasına rağmen yemek ve geri 
dönüşüm çöplerinin aynı çöp kamyonunda toplanması, yemek artıklarının hayvan 
barınağı için toplanmaması vb. ) belirtmelerinden dolayıdır. Toplam 245 adet otel 
yöneticisine ulaşılmıştır. Ancak bu otel yöneticilerinden bazıları yurtdışındaki otel 
zincirlerine de çalışmayı gönderdiği için çalışma sonuçlarını etkilememesi adına iki adet 
Miami-ABD, bir adet de Melbourne-Avustralya’ya ait çalışma deneme örnekleminden 
çıkarılmıştır. Sonuç olarak  toplam 242 otel üzerinde deneme çalışması yapılmıştır. 

5. Araştırma Yöntemi ve Bulgular 
Yöntem olarak nicel veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi kullanılarak 

literatür taraması yapılmıştır. Toplumsal pazarlama kavramı için hangi soru 
maddelerinin değerlendirileceği belirlenmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve 
Kurumsal Sürdürülebilirlik kavramlarının kesişimini oluşturan Toplumsal Pazarlama 
kavramı ile ilgili ölçeği oluşturan maddeler tespit edilmiştir.  

Maddelerin tasarlama aşamasında, maddelerin sade ve anlaşılırlığına, bir 
maddenin birden fazla yargıya sahip olmamasına dikkat edilmelidir (Karakoç, 2014). 
Maddelerimizi hazırlarken sade ve anlaşılır olmalarına dikkat edilmiştir. Ölçüm şekli 
için beşli Likert tipi ölçek formatı hazırlanmıştır. Literatürden yararlanılarak toplam 174 
adet madde havuzu oluşturulmuştur. Ardından havuzdaki tüm maddeler uzman 
görüşüne sunularak maddelerin tekrarı, aynı anlama gelen maddelerin varlığı, sadeliği, 
gerekliliği, özgünlüğü ve anlaşılırlığı göz önüne alınarak bazı maddeler değiştirilmiş ve 
sonuç olarak soru havuzu 80 maddeye düşürülmüştür.  Uzmanlar arasında pazarlama, 
yönetim ve turizm alanında çalışan akademisyen ve otel yöneticileri mevcuttur. Uzman 
görüşü ardından 80 madde Türk Dili alanında çalışan uzmana kontrol ettirilerek son 
halini almıştır. Uzmanların görüşleri ile kapsam geçerliliği ve görünüm geçerliği 
değerlendirilmiştir (Taşkın & Akat, 2010).  

mailto:info@...
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Örnekleme sunulmak için hazır hale gelen 80 maddelik ölçek, deneme örneklem 
grubuna uygulanmıştır. Deneme uygulaması ölçeğin performansını gösterir. Yani 
maddelerin örneklem tarafından anlaşılabilme derecesini ve ölçeğimizin ne derecede 
uygun olduğunu gösterir. Örneklemimiz hedef kitleyi temsil etmektedir. Bu 80 
maddelik çalışma sadece otellerin yönetici pozisyonunda çalışanlara uygulanmıştır. 
Araştırmada olasılığa dayalı örneklem türünden “basit tesadüfi örnekleme yöntemi” 
uygulanmıştır. “Yalın örnekleme” veya “yansız örnekleme” olarak da adlandırılan basit 
tesadüfi örnekleme yönteminde evrendeki tüm elemanların eşit seçilme şansı vardır 
(Yazıcıoğlu, 2004).  

                  Otel Müdürü 28,1 
Ön Büro-Resepsiyon Bölüm Müdürü 27,79 

Housekeeping Bölüm Müdürü 2,89 
Yiyecek- İçecek Ve Mutfak Bölüm Müdürü 6,61 

Teknik Servis Bölüm Müdürü 2,07 
Personel Ve İnsan Kaynakları Bölüm Müdürü 4,13 

Muhasebe Bölüm Müdürü 2,48 
Satın Alma Bölüm Müdürü 2,48 

Satış-Pazarlama Bölüm Müdürü 11,16 
Bilgi İşlem Bölüm Müdürü 1,24 
Güvenlik Bölüm Müdürü 1,24 

Sağlık Kulübü&Spa Bölüm Müdürü 0,83 
Diğer 11,98 

Tablo 3: Çalışma Yapılan Otellerde Anketi Yanıtlayan Yöneticilerin Dağılımlarına 
Göre Yüzdelik Dilimleri 

 
Oteller üç yıldızın altında, üç yıldızlı, dört yıldızlı ve beş yıldızlı olarak kategorize 

edilmiştir. Yanıtların %24, 38’i üç yıldızın altında; %16,12’si üç yıldızlı, %24,79’u dört 
yıldızlı; %34,71’i ise beş yıldızlı otellerin yöneticilerine aittir. 

 
 Şekil 4. Çalışmadaki Otellerin Yıldız Sayılarına Göre Katılım Yüzdeleri 
Konaklama ihtiyacı açısından incelendiğinde%59,92’si merkezi otel, %11,98 ‘i 

dağ-spor oteli, %9,92 ‘si kıyı oteli, % 2,07’sini tatil köyleri, %0,83’ünü kaplıca-kür 
termal otelleri ve % 15,29’u ise diğer otellerden oluşmaktadır. 
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Şekil 5: Çalışmadaki Otellerin Konaklama İhtiyacı Açısından Türlerine Göre 

Yüzdelik Dilimleri 
Taslak uygulamasının ardından, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak 

taslağa son hali verilmiştir. Deneme örneklemine uygulanan ölçeğin uygunluğunu tespit 
etmek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi, veride yer alan faktörlerin teorik 
olarak yorumlanabilip yorumlanmadığını ölçmek; ölçeği oluşturan soru maddelerinin 
sayısını azaltmak; çok fazla değişkeni anlamlı gruplara ayırabilmek; veri dönüştürme; 
hipotez testi, eşleştirme ve ölçekleme çalışmaları için kullanılmaktadır (Aksu, Eser, & 
Güzeller, 2017, s. 3-5).  

Çalışmamızda Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Kurumsal Sürdürülebilirlik 
(KS) olmak üzere iki ana faktörümüz bulunmaktadır. KSS’ nin ekonomik sorumluluk, 
yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve gönüllü sorumluluk olmak üzere dört alt boyutu 
vardır. KS’nin ise ekonomik boyut, sosyal boyut ve çevresel boyut olmak üzere üç alt 
boyutu mevcuttur.  

Önce açımlayıcı faktör analizi, ardından da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Açımlayıcı faktör analizi yapılırken SPSS istatistik programının 21. sürümü 
kullanılmıştır.  İlk başta verilerin faktör analizine uygun olup olmadığının 
değerlendirilmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett küresellik testi 
incelenmiştir. Veri matrisinin faktör analizi için uygun olabilmesi için KMO testi değeri 
0 ile 1 aralığında olmalıdır. KMO değeri, herhangi bir değişkenin diğer değişkenler 
tarafından hatasız tahmin edilmesi halinde 1’e eşit olur. 0,8 üstü değerler mükemmel 
sayılabilir (Büyüköztürk, 2002, s. 470-480). Barlett testi ile korelasyon matrisinin birim 
matrise eşitliği sınanmaktadır. Korelasyon katsayılarının sıfır olduğuna dair boş hipotez 
test edilirken değişkenler arasındaki korelasyonun yeterli olup olmadığı konusunda bilgi 
edinilir. Bu değer % 95 güven aralığında ve 0,05’ten küçük olması beklenmektedir. 
Elde edilen ki-kare değerinin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu ve verilerin çok değişkenli 
normal dağılıma sahip olduğu düşünülmektedir (Aksu, Eser, & Güzeller, 2017, s. 
46,47).  

Verilerin faktör analizi için uygun olmasına dikkat edilmiştir. KMO değerimiz 
0,934 çıkmıştır. Bu yüzden faktörler mükemmele yakın dağılmıştır diyebiliriz.  Veri 
matrisimiz uygundur. Barlett küresellik testi ise değişkenler arası ilişki olup olmadığını 
kısmi korelasyon ile test eder. Ki-kare istatistiği anlamlı ise veri matrisi uygundur. 
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Faktör analizi yapılırken ayrıca maddelerin yer aldıkları faktördeki yük değerleri sınırı 
0,35 olarak ele alınmıştır, yani maddelerin faktör yük değerleri 0,35’ten küçük 
olmamalıdır, bu değerden daha küçük olan maddeler elenecektir. Bu değer faktör 
yüklerinde mutlak değerdir ve 0,50 sınır olarak belirlenmiştir (Wang, 2016, s. 40).   

Faktörleştirme metodu olarak temel bileşenler yöntemi kullanılmıştır. Temel 
bileşenler yönteminde her bir bileşenle verilerden en yüksek varyans değerine ulaşılır.  
Rotasyon (döndürme) işleminde ise (orthogonal) dik döndürme yöntemlerinden varimax 
seçilmiştir. Amaç model geliştirme olduğunda, bağımsız faktörler elde edebilmek için 
genelde kabul edilen varimax rotasyonudur. 350 kişilik bir örneklemde 0.3 üzeri yükler 
anlamlı kabul edilebilirken, örneklem sayısı 200’e düştüğünde bu rakam 0.4’e, 120 
civarında 0.5’e ve 85’e düştüğünde ise 0.6’ya çıkar.  (Yaşlıoğlu, 2017, s. 74-85). 
Değişkenlerde kayıp veri ortaya çıkarsa bunlar analizden çıkarılır ve yerine ortalama 
değer atanır, hangi katsayıdan sonraki değerin atanacağına karar verilir.  

İlk başta hiç faktör atamadan (serbest bırakılarak) 80 maddenin faktör tanımı 
yapılmıştır. Faktörlere ayırmadan serbest bırakıldığında KMO değeri 0,934 çıkmıştır. 
Toplam açıklanan varyansın kare değerlerinin dönüştürmelerinin kümülatif değeri % 
69,036 ’dır.  

Tablo 4: KMO ve Barlett Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin    0,934 
Örneklem Yeterlilik Ölçüsü     
Yaklaşık Ki Kare   15375,6 
Bartlett Küresellik Testi df 3160 
  sig 0,000 

İki faktör (KSS ve KS) belirlendiğinde belirlendiğinde KMO değeri 0,934; toplam 
açıklanan varyansın kare değerlerinin dönüştürmelerinin kümülatif değeri ise % 
44,698’dir.  

Son olarak 7 faktör (KSS ve KS’nin alt boyutları toplamı) belirlenerek 80 madde 
denetlenmiştir. KMO değeri 0, 934; toplam açıklanan varyansın kare değerlerin 
döndürmelerinin kümülatif değeri ise % 57,871’dir.  80 madde alt boyutlarına göre 
ayrılmış; hem birinci faktörde hem de ikinci faktörde çıkan maddeler belirlenmiştir. 
Aynı anda iki faktörde yer alan maddeler (ör. bir maddenin hem ekonomik sorumlulukta 
hem de sosyal boyutta yer alması durumu) elendiği gibi, maddenin farklı boyutlar 
arasındaki farkın 0,1’den küçük olması halinde de maddeler ölçekten elenmiştir. Bu 
şekilde faktör analizinde döndürme işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 80 madde, 34 maddeye indirilmiştir. 
Açımlayıcı faktör analizi yapıldıktan sonra Cronbach Alfa ile güvenilirlik testi 
yapılmıştır. KSS faktörlerinin Cronbach alfa değeri 0,908 iken KS faktörlerinin 
Cronbach alfa değeri 0,894 ‘tür. Açımlayıcı faktör analizi toplam (KSS + KS) Cronbach 
alfa değeri ise 0,939’dur. Ölçek denememiz yüksek güvenilirlik seviyesinde çıkmıştır. 
Sosyal bilim araştırmalarında 0.70 veya daha yüksek bir güvenilirlik katsayısı “kabul 
edilebilir” güvenilirlik katsayısı olarak belirlenmiştir (UCLA Institute for Digital 
Research and Education, 2018). 
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Açımlayıcı faktör analizi ile KSS altında yer alan dört boyut üç boyuta inmiştir.  

Etik sorumluluk boyutu elenmiştir. Yani Carroll’ın piramidinde yer alan “beklenen” 
sorumluluk çeşidi olan etik sorumluluk ölçekte artık yer almamaktadır. KS’nin altında 
yer alan üç boyuttan ikisi maddelerin az kalması ancak gerekliliği sebebiyle 
çıkartılmayarak iki boyut birleştirilerek sosyal boyut ve ekonomik boyut, sosyo-
ekonomik boyut halini almıştır. Yani KS’nin altındaki üç boyut hala varken sayısal 
olarak iki boyuta indirilerek işlem yapılmıştır. Öyleyse ölçeğimizde artık yedi alt boyut 
yerine beş alt boyut yer almaktadır. Bunlar KSS altında yer alan üç boyut: Ekonomik 
sorumluluk, Yasal Sorumluluk ve Gönüllü Sorumluluktur.  KS’nin altında yer alan iki 
boyut ise Sosyo-ekonomik boyut ve Çevresel boyuttur.  

Açımlayıcı faktör analizi ardından yüksek güvenilirlikte çıkan ölçek denememizin 
doğrulayıcı faktör analizi ile geçerliliği ölçülmüştür. Yapısal eşitlik modelini tespit 
etmek amacıyla LİSREL programı kullanılarak ölçeğin geçerliliği tespit edilmiştir. 
Yapısal eşitlik modellemesi, değişkenler arasında önceden belirlenen ilişki örüntüsünün 
veri tarafından doğrulanıp doğrulanmadığını ortaya koyan çok değişkenli kapsamlı bir 
istatistiktir. YEM, kovaryans analizi, örtük değişken analizi ve doğrulayıcı faktör analizi 
adlarıyla da anılmaktadır. 1970’li yıllarda Jöreskog tarafından geliştirilen LİSREL 
(LIneer Stuructural RELations), modeldeki gözlenen ve örtük değişkenler arasındaki 
doğrusal ya da doğrusal olmayan ilişkileri, ölçme hatalarını ve hatalar arasındaki ilişki 
yapısını inceler (Aksu, Eser, & Güzeller, 2017, s. 62).  

YEM uygulamalarında örneklem büyüklüğü seçilirken bazı araştırmacılar 100 ‘ün 
altındaki örneklem sayısını küçük, 100-200 arasındaki örneklem sayısını orta, 200’ün 
üzerindeki örneklem sayısını ise geniş olarak nitelendirirlerken; bazı araştırmacılar ise 
ölçme modellerine ilişkin hatanın minimum olması için örneklem büyüklüğünün en az 
150 olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Kline ise YEM’de örneklem hacminin en az 
200 olması gerektiği ifade etmektedir. “CFI, mevcut modelin uyumu ile gizil 
değişkenler arası korelasyonu ve kovaryansı yok sayan sıfır hipotez modelinin uyumunu 
karşılaştırır. 1'e yaklaştıkça uyum iyiliğinin arttığını gösterir, daha yüksek CFI'ya sahip 
model daha güçlü uyum içindedir. NFI, varsayılan modelin kullanılmasıyla iyileşen 
uygunluk miktarını belirler. 0.90 üzerinde olması gerekir. RMS, RMSR veya RMR, 0'a 
yaklaştıkça test edilen modelin daha iyi uyum iyiliği gösterdiği anlaşılır (UPK15 
deu.edu.tr, 2018). Munro’ya göre geliştirilen uyum indekslerinden GFI ise, 0.64-0.93 
arasında değişmektedir”. RMSEA değeri kabul edilebilir olması için 0.90 kabul 
edilebilir değerdir. “Uyum indekslerinden hangilerinin sonucunun standart kabul 
edileceğine dair bir görüş birliği yoktur”. (Cantürk, 2014, s. 201) RMSEA, model 
uyumu için kullanılan bir değerdir.  Alt sınır sıfırdır. RMSEA değerinin  0 ile 0,05 
arasında yer alması modelin çok güçlü bir uyuma sahip olduğunu; 0,05 ile 0,08  
arasında olması modelin güçlü bir uyuma sahip olduğunu ve modelin kabul edilebilir 
olduğunu;  0,08 ile 0,10 arasında olması model uyumunun düşük (vasat) olduğunu; 
0,10’ dan yüksek olan değerlerde modelin uyumlu olmadığı ve kabul edilemez olduğu 

Tablo 5: Güvenirlilik Testi Sonucu 

Cronbach Alpha N 

0,939 34 
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belirtilmiştir (Schermelleh-Engel & Moosbrugger, 2003, s. 34-41). Gözlenen 
değişkenlerin örtük değişkenleri açıklama oranına ilişkin standardize edilmiş yol 
haritasının değerlendirilmesinde, elde edilen değerlerin mutlak değeri ele alınmalıdır. 
Bu değer 0,10’dan büyük olmalıdır.  Şayet 0,10’dan küçük ise “küçük etki”; 0,11-0,49 
aralığında ise “orta etki”; ve 0,50’ten büyük ise “büyük etki” anlamına gelir (Kline, 
2005).  

LisrelWin32 programı kullanılarak yapılan geçerlilik çalışmasında 236 örneklem 
ele alınmıştır. RMSEA değeri 0,074 <0,08 çıkarken; Ki-kare değeri 1186,36 ve 
(serbestlik derecesi) df değeri 522 tespit edilmiştir. CMIN/df değeri ise 2,27 olarak 
tespit edilmiştir. CMIN/df değeri < 3 olması sonucu güçlü kılar ancak uygulamalarda 
CMIN/df < 5 değeri de kabul edilmekte ve geçerli olduğunu göstermektedir.  
Uygulamamızda CMIN/df değerimiz 2,27 <3 ‘tür, yani sonucumuz güçlüdür.  P değeri 
< 0,05 olmalıdır. Uygulamamızda p değerimiz 0,00000 çıkmıştır. RFI değerimiz 0,94; 
GFI değerimiz 0,77; NFI değerimiz 0,94 ve CFI değerimiz ise 0,97 olarak tespit 
edilmiştir. 

 Şekil 4 ‘te görüldüğü gibi örtük değişkenler arası ilişkilere ait t değerleri (P< 
0,05) bu yolların istatistiksel olarak da anlamlı olduğunu göstermektedir. Standardize 
edilmiş yol katsayılarının çoğunluğunun büyük etkiye, diğerlerinin ise orta etkiye sahip 
olduğu söylenebilir. Şekilde t değerleri incelendiğinde ise elde edilen değerlerin 
tamamının 1,96’dan büyük olduğu tespit edilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli programı 
olan LİSREL’de t- tablosu değerlerine göre uyum indeksleri şekil 4’teki modelimizde 
belirtilmiş ve modelin geçerliliği de ispat edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli LİSREL 
uygulamamız sonucunda elde edilen değerler şekil 6’da program çıktısı olarak 
belirtilmiştir. 
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Şekil 6: Toplumsal Pazarlama Modeli 
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Aşağıdaki tabloda 34 maddeden oluşan toplumsal pazarlama ölçeğimizin 
maddeleri yer almaktadır. 

Tablo 6: Toplumsal Pazarlama Ölçeği Maddeleri 

          TOPLUMSAL PAZARLAMA ÖLÇEĞİ 
                                   MADDELER 
 

Boyut /Alt Boyut 

1.İşletmemizde mal ve hizmetlerin fiyatlarını aşırı 
arttırmamaya özen gösteririz. 

Kurumsal Sosyal  
Sorumluluk 

 
A.Ekonomik 

    Sorumluluk 

2.İşletme olarak istihdam yaratmaya önem veriyoruz. 

3.Tedarikçi ilişkilerini geliştirmeyi önemsiyoruz. 

4. Çalışanlarımızın ücretlerini eksiksiz ödüyoruz. B.Yasal Sorumluluk  
5. “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 
hükümlerine uymayı esas alıyoruz. 
6. “İş Kanunu” hükümlerine uymayı temel alıyoruz. 

7. Yasalara uygun faaliyette bulunmayı esas alıyoruz. 
8. Tüm ödemelerimizi (vergi ve diğer ödemeler) zamanında 
ödemeyi önemsiyoruz. 
9. Çalışanlarımızın ücretlerini zamanında ödüyoruz. 
10. İşletmemizde meydana gelebilecek riskleri ve tehlikeleri 
önceden belirleyerek önlem almaya gayret ediyoruz. 
11.Yoksullara yardım etmeyi önemsiyoruz. C.Gönüllü 

Sorumluluk 12. Toplum sağlığını geliştiren çalışma ve uygulamaları 
destekliyoruz. 
13.Kültür ve sanat etkinliklerine katkı vermeye gayret 
ediyoruz. 
14. Bilim ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye gayret 
ediyoruz. 
15. Çalışanlarımızı gönüllü olarak sivil toplum kuruluşları ya 
da kamuda ( huzurevi, çocuk esirgeme kurumu, lösev vb.) 
hizmet vermeye teşvik ederiz. 
16. Sokak hayvanlarının ve barınaktaki hayvanların 
beslenmesine destek veriyoruz. 
17. Hayırseverlik amacıyla devamlı tercih ettiğimiz tedarikçi 
firmayı/markayı değiştirebiliriz. 
18.İşletme olarak kadın girişimcileri destekleriz. 
19. Yerel yönetimlerle işbirliğini önemli buluyoruz. 
20. Uzun vadeli ekonomik performansı arttırmayı esas 
alıyoruz. 

Kurumsal 
Sürdürülebilirlik 

A.Sosyo- Ekonomik 
Boyut 

21. Sürdürülebilir kârlılığı önemsiyoruz. 
22. Uzun vadede maliyet tasarrufu sağlamayı esas alıyoruz. 
23. Tüketicinin farkında olmadığı yeni ihtiyaçlar yaratmak için 
yatırım yapmayı önemsiyoruz. 
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24. Tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet 
üretmeyi esas alıyoruz. 
25. Çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini sağlıyoruz. 
26. Paydaşlar (hissedarlar, çalışanlar, tüketiciler, rakipler, 
toplum, devlet ) ile uzun vadeli ilişkileri önemsiyoruz. 
27. Çalışanlarımızın kuruma bağlılığını önemsiyoruz. 
28. Çalışanlarımızın motivasyonunu arttıracak faaliyetler 
planlıyoruz. 
29.Yeşil çatı (çatıların çimlendirilmesi vb.) uygulamalarını 
destekliyoruz. 

B. Çevresel Boyut 
 
 

30.Çevre sağlığı açısından yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanmayı önemsiyoruz. 
31.Isıtma sisteminde termal enerjiyi kullanmayı tercih 
ediyoruz. 
32.Yağmur suyu depolama sistemi ile su tasarrufu sağlamayı 
değerli buluyoruz.  
33.Su arıtma sistemlerinin kullanımını önemli buluyoruz. 
34.Doğaya, insana zarar vermeyen ve doğada çözülebilen 
deterjan ve temizlik malzemeleri kullanmayı önemsiyoruz. 

 

6. Sonuç 
Hızla değişen rekabet koşullarında ancak kendini yenileyebilen firmalar ayakta 

kalabileceklerdir. Varlığını sürdürebilen firmaların kendi koşulları ile beraber toplumun 
refah seviyesini de yükseltmesi hem ekonomik hem sosyal hem de çevresel 
sürdürülebilirlik kapsamında ele alınması gereken yegâne durumlardandır.  

Sosyal sorumluluk uygulamaları ile beraber sürdürülebilirlik uygulamaları ile hem 
toplumun refah seviyesini arttıran hem de kurumsal itibarını yükselten firmalar rekabet 
avantajı sağlayacak ve uzun vadede kazançlı çıkacaklardır.   Toplumsal pazarlama 
yaklaşımının olmazsa olmazları olan KSS ve KS faktörlerinin uygulanması ile ilgili 
çalıştığımız otellerde bu konuda farkındalık yaratılmıştır. Ayrıca yerli literatürümüzde 
toplumsal pazarlama ve sosyal pazarlama yaklaşımın anlamlarının farklı olmasına 
rağmen aynı imiş gibi kullanılmasını engellemek ve araştırmacılara farkındalık 
yaratılmaya çalışılmıştır. Literatürde toplumsal pazarlama modeli yoksunluğunu 
gözeterek Carroll’ın KSS modelinden yararlanılıp turizm sektöründe yaptığımız 
çalışmayla bir toplumsal pazarlama ölçeği oluşturulmuştur.  

 Turizm sektöründe çalışanlar ya da yöneticiler üzerinde; turizm sektörünün farklı 
alt kollarında toplumsal pazarlama anlayışının ne denli kullanıldığının ölçülmesi 
bakımından literatüre ve sektöre yol gösterici uyum indeksi güçlü bir model 
geliştirilmiştir. Modelimizde Carroll’ın 4 alt boyuta sahip olan (ekonomik sorumluluk, 
yasal sorumluluk, etik sorumluluk ve gönüllü sorumluluk) KSS modeli ele alınmıştır. 
Tespit edilen önemli bir nokta Carroll’ın modelinde beklenen sorumluluk olarak yer 
alan “etik sorumluluk” alt boyutu açımlayıcı (keşfedici) faktör analizinde elenen bir 
boyut olmuştur. Bu da Türkiye’de turizm sektöründeki uygulamaların öncelikle yasal, 
ekonomik ve gönüllü sorumluluk arz ettiğini etik sorumluluğun tüm alt boyutlar 
arasında önceliklendirilmediğini göstermektedir.  
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Kurumsal Sürdürülebilirlik çalışmalarında gözlemlenen bir diğer unsur da sosyo-
ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilir olmaya çalışan otellerin çalışmalarını 
destekleyecek ve onların çalışmalarını kolaylaştıracak olan en önemli husus, yerel 
yönetimlerin de bu konuda ciddi kararlar alması gerekliliğidir. Özellikle ilçe 
belediyelerinin geri dönüşüm ve hayvan barınakları konusunda ciddi yeniliklere gitmesi 
gerekmektedir.  
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Extensive Summary 

Businesses must meet the needs of consumers and businesses while maintaining 
or improving their capabilities to meet the needs of future generations (Kotler & 
Armstrong, Principles of Marketing, 2013). 

Businesses acting with a sense of social responsibility should not harm society or 
nature directly or indirectly while meeting their needs. As a result of an article written 
by Baş and Kalyoncuoğlu on green marketing: “ the most important task for us is save 
our world”(Baş & Kalyoncuoğlu, 2003, p. 86). 

The definition of marketing was developed by the American Marketing 
Association in 2007 as follows: "Marketing is an activity, a set of institutions and 
processes for the development, communication, delivery and exchange of value-adding 
proposals for customers, buyers, stakeholders and society as a whole." The 2007 
marketing definition is the most important feature of this definition "to emphasize 
marketing as an activity" and "to broaden its scope and limitations by looking at the 
market in a macro context" compared to other marketing definitions (Üner, 2009, s. 
13,24). If marketing is an activity that is evaluated in a macro framework, we should not 
think about the concept of social marketing from a macro point of view. According to 
the American Marketing Association (AMA) (2013) marketing; services, and even ideas 
that value society, the organization, stakeholders and society in general  (American 
Marketing Assocation, 2013).  

The last stop in the development of marketing understanding is social marketing. 
According to Kotler and Zaltman (1971), the concept of social marketing has been 
introduced when it is desired to benefit from collecting social ideas and marketing of 
causes.  With this concept of "restructuring", the more explicit social orientation of 
marketing technologies has been adopted and finally the concept of social marketing has 
emerged (Crane & Desmond, 2002). 

In domestic literature, the most common concept of social marketing is the 
concept of societal marketing. According to Andreasen (Andreasen, 1994, s. 110), 
social marketing is a way for commercial marketing technologies to adapt their 
programs to influence the voluntary behavior of target groups to improve their personal 
well-being and their communities. The two most important cases mentioned in the 
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definition are; the purpose of social marketing is to be social welfare and the focal point 
of social marketing is to influence voluntary behavior.. 

The concept of societal marketing considers that the marketing strategy should 
value customers in ways that protect or improve both consumer and community 
prosperity. While maintaining or developing their skills to meet the needs of future 
generations, it is also necessary to meet the needs of today's consumers and businesses 
and to protect their prosperity; sustainable marketing is a concept that is also called 
social and environmental responsibility marketing (Kotler & Armstrong, Principles of 
Marketing, 2013). 

The concept of societal marketing is the "intersection" of the concepts of 
corporate social responsibility and corporate sustainability. Sustainability alone is not 
enough for societal marketing practices, nor is it corporate societal responsibility. Both 
concepts need to be applied together.  

As a method, the literature survey was conducted using the questionnaire method 
of quantitative data collection methods.It has been determined which questions will be 
assessed for the concept of societal marketing.The scales related to the concept of 
Societal Marketing, which form the intersection of Corporate Social Responsibility and 
Corporate Sustainability, have been identified. A five-point Likert-type scale format 
was prepared for the measurement type. Scope validity and appearance validity were 
evaluated with the opinions of experts.  

A simple random sampling method was applied to the sample based on 
probability in the research. The pool of substances downloaded from 174 to 80 items 
with expert opinions was applied to the trial sample. After the draft application, the final 
form of the draft was given by analyzing the validity and reliability of your scale. Factor 
analysis was performed to determine the appropriateness of the scale applied to the trial 
sample.  

We have two main factors in our work: Corporate Social Responsibility (CSR) 
and Corporate Sustainability (CS). CSR has four sub-dimensions: economic 
responsibility, legal responsibility, ethical responsibility and voluntary responsibility. 
KS has three sub-dimensions: economic dimension, social dimension and 
environmental dimension. 

First, exploratory factor analysis followed by confirmatory factor analysis. The 
21st version of the SPSS statistical program was used when exploratory factor analysis 
was performed. (KMO) coefficient and the Barlett sphericity test. Our KMO value is 
0.934. We can say that the factors are scattered close to perfection. Our data matrix is 
suitable. When factor analysis is carried out, the limit values of the load factor at which 
the substances are included are treated as 0,35. This value is an absolute value at factor 
loads and is set at 0.50 limit (Wang, 2016, s. 40).   
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The basic component method is used as the factorization method. As a result of 
exploratory factor analysis, 80 items were reduced to 34 items. The exploratory factor 
analysis total (CSR + CS) Cronbach alpha value is 0.939. The scale was untested at a 
high level of reliability. The ethical responsibility dimension has been eliminated. In 
other words, ethical responsibility, which is a type of "expected" responsibility in 
Carroll's pyramid, is no longer on the scale. 

Validity was assessed by confirmatory factor analysis followed by exploratory 
factor analysis. In order to determine the structural equation model, the validity of the 
scale was determined using the LISREL program. 

In the validity study using the LisrelWin32 program, 236 samples were 
considered. The RMSEA value was 0.074 <0.08 while the CMIN / df value was 2.27. A 
result of CMIN / df <3 is stronger, but in practice CMIN / dF <5 is also accepted and 
valid. In our application, our CMIN / df value is 2,27 <3 ', which means we are strong. 
The P value should be <0.05. In our application, our p value has increased by 0.00000. 
Our RFI value is 0.94; Our GFI value is 0.77; The NFI value was 0.94 and the CFI 
value was 0.97. When we examine the t values in our model, it is determined that the 
total values obtained are higher than 1.96. 

On the employees or managers in the tourism sector; a strong model of the 
literature and sector leading alignment index has been developed in terms of measuring 
the extent to which the societal marketing understanding is being used in different sub-
sectors of the tourism sector. In our model, the CSR model of Carroll's four sub-
dimensions (economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility and 
voluntary responsibility) is addressed. An important point identified was the "ethical 
responsibility" sub-dimension, which is expected to be the responsibility of Carroll's 
model, as a factor in the analysis of explanatory factor. These laws are primarily 
practices in the tourism sector in Turkey also shows whether prioritized economic and 
ethical responsibility among all sub-dimensions of responsibility that supply volunteers. 

Awareness has been created in this area at the places where we work on the 
application of CSR and CS factors, which are indispensable to the societal marketing 
approach. In addition, despite the different meanings of societal marketing and social 
marketing approach in domestic literature, it has been tried to prevent the use of the 
same entrepreneurship and to raise awareness among researchers.. In the literature, 
societal marketing scale has been established with the work we have done in the tourism 
sector by taking advantage of Carroll's CSR model considering the lack of societal 
marketing model. 

Another element that is observed in Corporate Sustainability studies is the support 
of the socio-economic and environmental sustainability of hotels and the fact that local 
governments have to make serious decisions in this regard as the most important thing 
that will facilitate their work. Particularly, the district municipalities must go through 
significant innovations in recycling and animal shelters. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, kayak merkezlerine gelen ziyaretçilerin hizmet kalitesi 

algılamalarını incelemek ve kayak merkezi hizmet kalitesinin; müşteri memnuniyeti ve 
tavsiye etme niyeti üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Araştırmada ayrıca müşteri 
memnuniyetinin; hizmet kalitesi ile tavsiye etme niyeti arasındaki aracılık etkisi de 
incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından istatistik tutulduğu belirlenen 
kayak merkezlerine (Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz, Erciyes, Davraz, 
Sarıkamış, Zigana) gelen ziyaretçiler oluşturmaktadır. Toplamda 1011 kullanılabilir 
anket formu analize tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler, 
yapısal eşitlik modeli uygulamaları kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonuçları 
incelendiğinde, kayak merkezi hizmet kalitesi kapsamında yer alan, toplamda sekiz 
boyuttan dört tanesinin (turist bilgilendirme hizmetleri, konaklama, ekipman kiralama 
dükkânları ve kayak alan/pist ve hizmetleri) müşteri memnuniyetini pozitif yönde 
etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte kayak merkezi hizmet kalitesinin, kayak 
dersleri ile kayak alan/pist ve hizmetleri boyutlarının, tavsiye etme niyetini pozitif 
yönde etkilediği belirlenirken; diğer boyutların tavsiye etme niyeti üzerinde böyle bir 
etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca müşteri memnuniyeti; kayak merkezi hizmet 
kalitesi ile tavsiye etme niyeti arasında aracılık etkisi göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Turizm, kayak merkezi, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, 
tavsiye etme niyeti 
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Abstract 
The purpose of this research is to investigate the visitors’ perceptions of service 

quality who comes to the ski centers and to examine the impact of ski centers service 
quality on customer satisfaction and intention to recommend. Additionally, customer 
satisfaction’s the role of mediation the relationship between service quality of ski 
centers and intention to recommend are examined. A self administered questionnaire 
was used as a data collection instrument. Ski centers visitors (Palandöken, Uludağ, 
Kartalkaya, Ilgaz, Erciyes, Davraz, Sarıkamış, Zigana) which have statistics obtained 
by Provincial Directorates of Culture and Tourism are comprise the target population 
of this study. A total of 1011 questionnaires was analyzed. The hypotheses in the 
research model were tested using structural equation modelling. The structural model 
results indicate that four of total eight dimensions (tourist information services, 
accommodation, equipment rental shops and ski areas/slopes and services) have a 
positive influence on customer satisfaction. The research results indicate that two 
dimensions within the scope of service quality which are ski lessons and ski 
areas/slopes and services have a positive influence on intention to recommend, however 
the other dimensions have not similar influence on intention to recommend. 
Furthermore, the study revealed that customer satisfaction mediates the relationship 
between service quality of ski centers and intention to recommend. 
Keywords: Tourism, ski center, service quality, customer satisfaction, intention to 
recommend 
Received 20 September 2018; Received in revised from 6 November 2018; Accepted 15 
November 2018 

1. Giriş 
Turizm sektörünün, ülkeler genelinde sosyal, kültürel, ekonomik, politik, sağlık 

ve çevre gibi birçok alanda etkileşim meydana getirdiği bilinmektedir. Bununla birlikte 
birçok ülke, turizm sektöründen, önemli bir ekonomik gelir elde etmektedir. Bu nedenle 
turizm sektörü, gelişmiş ekonomilerde baskın bir rol oynamaktadır (Rodrigues ve diğ., 
2014, s. 345). 

Turizm, Türkiye ekonomisi için önemli sektörlerden birisidir. Dünya Turizm 
Örgütü’nün verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’ye 37,6 milyon turist gelmiş ve 
Türkiye, 22,4 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir. Turist sayısı ve elde edilen gelir, 
Türkiye’nin uygulamış olduğu deniz-kum-güneş turizmi politikasından etkilenmektedir. 
Akdeniz çanağında bulunan Türkiye’nin rekabet içerisinde olduğu diğer ülkelerin de 
deniz-kum-güneş turizmine yönelik politikalarının olması ve turizmin yılın tamamına 
yayılabilen bir sektör haline gelebilmesi açısından turizmde alternatif çeşitlilik 
sunulması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi noktasında ise Türkiye, kış turizmi 
açısından yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet sağlayabilecek önemli potansiyele 
sahiptir. Özellikle, 2011 yılında Erzurum’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış 
Oyunları (Universiade), 2017 yılında düzenlenen Avrupa Gençlik Kış Oyunları 
Festivali (EYOF-European Youth Olympic Festival) gibi uluslararası organizasyonlar, 
Türkiye’nin kış sporları noktasında önemli yatırımlar yaptığını ve bu alanda daha fazla 
turist çekebilmeyi amaçladığını göstermektedir. 
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Kayak turizmine yönelik önemin bu denli yüksek olması, kayak turizmi alanında 
çeşitli araştırmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle Türkiye’de kayak 
turizmi ile ilgili yapılmış başlıca araştırmalar incelendiğinde, çalışmaların genellikle tek 
bir destinasyon (kayak merkezi) ile sınırlı kalmış olması ve daha çok o bölgenin 
tanıtımına yönelik yapılmış olması kayak turizmi alanındaki çalışmaların geliştirilmeye 
açık olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çalışmada belirlenen kayak merkezlerinin, 
ziyaretçiler tarafından en fazla tercih edilen destinasyonlardan meydana gelmesi, elde 
edilecek sonuçların önemini ortaya koyabilecektir.  

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1.  Hizmet Kalitesi 
Bitner ve Hubbert (1994, s. 77) hizmet kalitesini; bir organizasyon veya sunulan 

hizmetin, kaliteli/kalitesiz oluşuyla ilgili müşterilerin genel izlenimleri olarak ifade 
etmektedir. Hizmet kalitesi, hem somut hem de soyut değerlendirmeler ile ifade 
edilebilir. Somut hizmetler içerisinde, dizayn, malzeme, simge/sembol, ambiyans ve 
park gibi hizmetler yer alırken; soyut hizmetler içerisinde, çalışanların tutum ve 
davranışları, güvenirlik, yanıt verebilirlik, iletişim ve güvence gibi hizmetler yer 
almaktadır (Moon ve diğerleri, 2013, s. 50). 

Hizmet kalitesi kavramı, müşteri sadakatinin oluşumunda bağımsız bir değişken 
olarak farklı modellerle (Murray ve Howat, 2002; Wakefield ve Blodgett, 1994), 
literatürde yaygın bir biçimde kullanılmıştır (Barlas ve diğ., 2010, s. 290). Hizmet 
kalitesi, turizmde rekabet avantajını oluşturmak ve ürün farklılaştırılması noktasında 
kilit bir kavram olarak ifade edilmektedir (Hudson ve Shephard, 1998, s. 62). Pazarlama 
ve tüketici davranışları çalışmalarının kapsamlı bir konsepti olan hizmet kalitesi, 
araştırmalarının amaçlarını gerçekleştirmek için farklı bilim insanları tarafından çeşitli 
şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin, Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985) hizmet 
kalitesini, hizmetlere yönelik müşteri beklentileri ile performans değerlendirmelerinin 
karşılaştırılması olarak ifade etmektedir. Yani, tüketici beklenti ve algılarının 
karşılaştırılarak değerlendirilmesidir (Tosun vd., 2015, s. 223). Türkiye’ye gelen 
yabancı ziyaretçilerin konaklama işletmelerindeki hizmet kalitesi algılamalarını 
SERVQUAL ölçeği kullanarak ölçen Ertürk (2017), araştırmaya katılan turistlerin 
bekledikleri hizmet kalitesi ile algıladıkları hizmet kalitesi arasında turistlerin 
milliyetlerine göre anlamlı bir farklılaşma tespit etmiştir. Benzeri çalışmalar, tüketici 
beklenti ve algılarının karşılaştırılabilmesi bakımından önem arz etmektedir.  

Algılanan hizmet kalitesi, Zeithaml ve Bitner (2003) tarafından, küresel bir yargı 
veya bir hizmetin üstünlüğü ile ilgili tutumlar olarak ifade edilmektedir. Literatürde 
hizmet kalitesine yönelik farklı modeller kullanılmasına rağmen en yaygın olanı 
Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988) tarafından geliştirilen SERVQUAL hizmet 
kalitesi modelidir (Kouthouris ve Alexandris, 2005, s. 102). Hizmet kalitesini ölçmek 
için kullanılan ve beş boyuttan oluşan SERVQUAL modeli, müşterinin deneyim öncesi 
beklentileri ile deneyim sonrası algıları arasındaki farkı ölçmektedir. SERVQUAL 
skoru ise, 22 ölçme ifadesi kullanılarak ölçülen, müşteri beklenti ve algıları arasındaki 
aritmetik farklılıklardan meydana gelmektedir (Oh, 1999, s. 68). 

Spor alanında bazı sınırlılıklarla karşılaşılmasına rağmen, hizmet kalitesinin 
ölçülmesinde metodolojik bir araç olarak birçok çalışmada (Alexandris ve diğ., 2004; 
Kim ve Kim, 1995; Ko ve Pastore, 2004; Murray ve Howat, 2002) Parasuraman ve 
diğerleri (1988) tarafından geliştirilen SERVQUAL modeli kullanılmıştır (Miragaia ve 
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Martins, 2015, s. 315). Fakat bu modelin spor, eğlence ve rekreatif faaliyetlerde 
uygulanabilir olduğu tartışılmaktadır (Alexandris ve diğ., 2004; Kim ve Kim, 1995; 
Kouthouris ve Alexandris, 2005). Çünkü modelde yer alan ifadelerin spor, eğlence ve 
rekreatif faaliyetlerdeki çalışmalarda kapsam ve ölçülmek istenen nitelikler bakımından 
yetersiz kaldığı ve ifadelerin bu alanlar için tekrardan ele alınması gerektiği ifade 
edilmektedir.  

Literatür taraması sonucunda elde edilen bulgulara göre, kayak merkezlerindeki 
hizmet kalitesini ölçmeye yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan ölçekler; Parasuraman 
ve diğerleri (1988) tarafından geliştirilen “SERVQUAL hizmet kalitesi ölçeği”, Brady 
ve Cronin (2001) tarafından geliştirilen “hizmet kalitesi ölçeği”, Hudson ve Shephard 
(1998) tarafından geliştirilen “hizmet kalitesi ölçeği” ve yerli çalışmalarda kullanıldığı 
tespit edilen Gençer ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen “kayak merkezlerine 
yönelik hizmet kalitesi ölçeği” olarak belirlenmiştir.  

2.2.  Müşteri Memnuniyeti 
Müşteri memnuniyeti, müşterilerin davranışsal niyetleri üzerindeki potansiyel 

etkileri nedeniyle literatürde dikkat çeken konulardan birisi olmuştur. Hunt (1977) 
tarafından memnuniyet, bir duygunun değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Rust 
ve Oliver (1994)’e göre ise memnuniyet, tüketicinin, bir hizmetin bulundurulması veya 
kullanılmasının, olumlu duygular oluşturduğuna inanma derecesini yansıtmaktadır 
(Cronin ve diğ., 2000, s. 204). Turist memnuniyeti, çeşitli düzeylerde çalışılmış, 
karmaşık, değerlendirme sürecinde de karmaşık yapıya sahip bir olgudur (Chan ve diğ., 
2015, s. 19). 

Pazarlama açısından bakıldığında Kotler ve diğ., (2003, s. 353), iyi bir şekilde 
düzenlenmiş iç programların personel memnuniyeti sağlayacağını, personel 
memnuniyetinin de müşteri memnuniyetine dönüşeceğini savunmaktadır. Doğru 
insanlar ile doğru yerde olağanüstü hizmetler sunmak, işletmeler arasında rekabet 
avantajı sağlamak veya korumak ile işi tamamen kaybetmek arasında bir fark 
oluşturabilir (Dickson ve Huyton, 2008, s. 201). Müşteri memnuniyeti, destinasyon 
rekabetçiliğini geliştirerek, destinasyonları tekrar ziyaret etme davranışını sağladığından 
dolayı spor turizmi alanındaki en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Genel olarak 
müşteri memnuniyeti, Oliver (1997) tarafından tüketici davranışları alanında 
araştırılmıştır. Spor turizmi alanında ise, gelecekteki müşteri davranışlarını 
belirleyebilmek için müşteri memnuniyeti araştırılmıştır (Hallmann ve diğ., 2014, s. 
332).  

Kış turizmi özelinde müşteri memnuniyetine yönelik yapılan çalışmalara 
(Alexandris ve diğ., 2006; Faullant ve diğ., 2008) bakıldığında, kayak merkezlerindeki 
müşteri memnuniyeti ve aidiyeti, müşteri memnuniyeti ve sadakati arasında güçlü 
ilişkiler olduğu tespit edilmiştir (Barlas ve diğ., 2010, s. 291).   

2.3.  Tavsiye Etme Niyeti 
Colgate ve Lang (2001)’e göre müşteriler, geçmiş hizmet deneyimlerine bağlı 

olarak, hizmet işletmelerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik tutum geliştirmektedir. 
Müşterilerin olumlu davranışsal niyetleri, onların bağlayıcı sadakatini ifade etmektedir. 
Olumlu davranışsal niyetlere yönelik bu özel göstergeler, işletmeyi başkalarına tavsiye 
etme ve olumlu ağızdan ağza iletişim ile ilişkilendirilmektedir (Jin ve diğ., 2013, s. 
852). 
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Turizm alan yazınında, müşteri memnuniyeti ile olumlu ağızdan ağza pazarlama 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmektedir (Beeho ve Prentice, 1997; Hallowell, 
1996; Ross, 1993). Dolayısıyla, müşteri memnuniyetinin tavsiye etme niyetini doğrudan 
etkilediği yapılan çalışmalarda (Brown ve diğ., 2005; Fornell ve diğ., 1996; Oh, 1999; 
Ranaweera ve Prabhu, 2003; Wirtz ve Chew, 2002) ifade edilmiştir. Hizmet 
kalitesinden memnun kalan müşteriler, motive olmakta ve başkalarının da aynı 
deneyime sahip olmalarını teşvik etmek için tavsiye etme niyeti sergilemektedir. 
Olumlu ağızdan ağza iletişimin düzeyi yükseldikçe, tüketicilerin satın alma/ziyaret etme 
önerisi alma olasılıklarının da yüksek olduğu yapılan çalışmalarda (Heckman ve 
Guskey, 1998; Mittal ve diğ., 1999; Wirtz ve Chew, 2002) ortaya konulmuştur 
(Hutchinson ve diğ., 2009, s. 302). 

3. Yöntem 
3.1.  Araştırmanın Amacı ve Hipotezler 
Bu araştırmanın temel amacı, kayak merkezi hizmet kalitesine yönelik ziyaretçi 

algılarını belirlemek, belirlenen bu algıların müşteri memnuniyeti ve tavsiye etme niyeti 
üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı ise, müşteri 
memnuniyetinin tavsiye etme niyeti üzerindeki etkisini tespit etmektir.  

Araştırmanın amaçlarına ve belirlenen hipotezlerin test edilmesine yönelik 
geliştirilen ve test edilen model, Şekil 1.’de yer almaktadır.  

Hizmet kalitesi kavramı, müşteri sadakatinin oluşumunda bağımsız bir değişken 
olarak farklı modellerle (Murray ve Howat, 2002; Wakefield ve Blodgett, 1994), 
literatürde yaygın bir biçimde kullanılmıştır (Barlas ve diğ., 2010, s. 290). Yapılan 
araştırmalar (Hall ve diğ., 2016; Rodrigues ve diğ., 2014; Yoon ve diğ., 2010; Yuan ve 
Jang, 2008; Zabkar ve diğ., 2010), hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetinin bir öncülü 
olarak görmektedir ve gelişmiş hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetini arttırdığı ifade 
edilmektedir (Ahrholdt ve diğ., 2016, s. 4). Dolayısıyla, H1 nolu hipotez aşağıda 
belirtildiği gibi geliştirilmiştir.  
H1: Kayak merkezi hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi 
vardır. 

Literatürde yapılan araştırmalarda (Baker ve Crompton, 2000; Barlas ve diğ., 
2010; Moon ve diğ., 2013; Hall ve diğ., 2016; Su ve diğ., 2016; Theodorakis ve diğ., 
2013) hizmet kalitesinin, müşterilerin tekrar satın alma veya ziyaret etme niyetleri ile 
işletmeyi başkalarına tavsiye etme niyetleri arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla, bu ilişkiye yönelik aşağıda belirtilen H2 hipotezi geliştirilmiştir.   
H2: Kayak merkezi hizmet kalitesinin, tavsiye etme niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır. 

Yüksek kalitede mal ve hizmet sunumunun, müşteri memnuniyeti ve kârlılığı 
arttımasıyla ilgili yapılan çalışmalarda (Baker ve Crompton, 2000; Reichheld ve Sasser, 
1990; Rust ve diğ., 1995; Stahl ve diğ., 2003) araştırmacılar; müşteri memnuniyetinin, 
olumlu ağızdan ağza pazarlama, çapraz satış, tekrar satın alma niyeti ve düşük fiyat 
hassasiyeti konuları ile ilişkili olduğunu belirlemiştir. Literatürde yer alan bu genel 
öngörü doğrultusunda, müşteri memnuniyeti ile tavsiye etme niyeti arasındaki ilişkiyi 
içeren H3 hipotezi geliştirilmiş ve aşağıda belirtilmiştir.  
H3: Müşteri memnuniyetinin, tavsiye etme niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır. 
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Kayak merkezi hizmet kalitesinin; tavsiye etme niyeti üzerindeki doğrudan 
etkisinin (H2 numaralı hipotez) yanı sıra; müşteri memnuniyeti aracılığı ile tavsiye etme 
niyeti üzerindeki etkisi de araştırma kapsamında test edilmiştir. Hizmet kalitesinin, 
müşteri memnuniyetinin bir öncülü; tavsiye etme niyetinin ise müşteri memnuniyetin 
bir sonucu olduğu düşünüldüğünde, “hizmet kalitesi-müşteri memnuniyeti-tavsiye etme 
niyeti” biçiminde bir nedensellik dizilişi önerilebilir. Özetle, hizmet kalitesinin, tavsiye 
etme niyeti üzerinde, müşteri memnuniyeti aracılığıyla bir etkiye sahip olduğu ifade 
edilmektedir. Bu sonuçlardan hareketle, ilişkiyi incelemek üzere aşağıda belirtilen H4 
hipotezi geliştirilmiştir.  
H4: Müşteri memnuniyeti, kayak merkezi hizmet kalitesi ile tavsiye etme niyeti 
arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir. 

Sonuç olarak; hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve tavsiye etme niyeti 
arasındaki ilişkileri ve müşteri memnuniyetinin aracılık etkisini göstermek için Şekil 
1.’de belirtilen araştırma modeli geliştirilmiştir.  

 

Şekil 1. Araştırma modeli 

3.2.  Evren ve Örneklem Seçimi 
Araştırmanın evrenini, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından istatistik 

tutulduğu belirlenen kayak merkezlerine (Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz, 
Erciyes, Davraz, Sarıkamış, Zigana) gelen ziyaretçiler oluşturmaktadır. Türkiye’deki 
kayak merkezlerine gelen ziyaretçi sayılarına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun tutmuş olduğu herhangi 
bir istatistiğe rastlanılmamıştır.  

Tavsiye 
Etme Niyeti 

Müşteri 
Memnuniyeti 

Kayak Merkezi 
Hizmet Kalitesi 

Turist Bilgilendirme 
Hizmetleri 

Konaklama 

Restoran ve Barlar 

Ekipman Kiralama 
Dükkânları 

Kayak Dersleri 

Medikal Hizmetler 

Alışveriş/Hediyelik 
Eşya Dükkânları 

Kayak Alan/Pist ve 
Hizmetleri 

H1 

H2 

H3 

H4 
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Türkiye Kayak Federasyonu verileri incelendiğinde, Türkiye’de aktif olarak kayak 
yapılabilen 26 adet kayak merkezi olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, araştırma evreni 
oluşturulurken Türkiye’deki kayak merkezlerinin tamamından ziyaretçiler dâhil edilmek 
istenmiştir. Ancak Türkiye’deki bazı kayak merkezlerinin, ziyaretçi sayılarının yetersiz 
olması, sezonun çok kısa seyretmesi, yeni açılan tesisler olmasından kaynaklı tadilat 
çalışmalarının yürütülmesi, tesis alt ve üst yapı yatırımlarının, tesisteki mekanik 
imkânların yetersiz olması ve tesis kapasitelerinin düşük olması, kayak sporu dışında 
ağırlıklı olarak diğer doğa temelli spor faaliyetleri için kullanılması gibi sebeplerden 
dolayı araştırma evrenine; Erzurum-Palandöken, Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya, 
Isparta-Davraz, Kastamonu-Çankırı-Ilgaz, Kayseri-Erciyes, Gümüşhane-Zigana ve 
Kars-Sarıkamış kayak merkezlerindeki ziyaretçiler dâhil edilmiştir. Bununla birlikte, 
her bir kayak merkezine gelen ziyaretçi sayılarına ulaşabilmek için kayak merkezlerinin 
bulundukları ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile iletişim sağlanmıştır. İlgili 
müdürlükler ile yapılan görüşmeler neticesinde, ziyaretçi sayılarına yönelik 
istatistiklerin sadece sekiz kayak merkezi (Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz, 
Erciyes, Davraz, Sarıkamış ve Zigana) için tutulduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 1.’de araştırma evreninin oluşturulduğu kayak merkezlerine 2016 yılında 
gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayıları yer almaktadır. Tabloda belirtildiği gibi 2016 
yılında ilgili kayak merkezlerini toplam 306.417 kişi ziyaret etmiştir. 

Tablo 1. Araştırma evreninin oluşturulduğu kayak merkezlerine yönelik ziyaretçi 
sayıları (2016 yılı)* 

Sıra Kayak 
Merkezi 

Bulunduğu İl Yerli 
Ziyaretçi 

Yabancı 
Ziyaretçi 

Toplam 
Ziyaretçi 

1 Palandöken Erzurum 136.526 12.438 148.964 
2 Uludağ Bursa 51.293 4.582 55.875 
3 Kartalkaya  Bolu 30.822 324 31.146 
4 Ilgaz Kastamonu-Çankırı 27.355 105 27.460 
5 Erciyes Kayseri 11.462 608 12.070 
6 Davraz Isparta 11.613 391 12.004 
7 Sarıkamış Kars 10.100 366 10.466 
8 Zigana Gümüşhane 8.103 329 8.432 

Toplam 287.274 19.143 306.417 

Kaynak: *İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinden elde edilen istatistikler kullanılmıştır.  

Araştırma evreninin geniş olması nedeniyle, tüm kayak merkezi ziyaretçilerine 
ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden, maliyet ve zaman gerekçelerine dayanılarak bir 
örneklem belirlenmesi gerekmektedir. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde ise 
Yamane (2001), örneklem formülü kullanılmıştır (Yamane, 2001: 116). Bu formüle 
göre araştırma evreni 306.417 olarak kabul edildiğinde, araştırma örneklemi de % 95 
güven seviyesinde 384 olarak hesaplanmaktadır. 

Araştırma evrenine yönelik bir liste olmadığından araştırma örneklemi seçilirken, 
olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ve 
amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme birlikte kullanılmıştır. 
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3.3.  Veri Toplama Araçları 
Araştırmada, veri toplama tekniği olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ziyaretçilerin 
kişisel bilgilerine yönelik altı soru yer almaktadır. Bu sorular; ziyaretçilerin cinsiyeti, 
yaşı, medeni durumu, eğitim düzeyi, mesleği ve yıllık hane halkı gelirini tespit etmeye 
yönelik sorulardır.  

İkinci bölümde, kayak merkezlerine gelen ziyaretçilerin, hizmet kalitesine yönelik 
algılamalarının belirlenebilmesi amacıyla, Hudson ve Shephard (1998) tarafından 12 
boyut ve 97 nitelik olarak geliştirilen ve Scorgie (2008) tarafından bazı niteliklerin 
birleştirilmesi (ortalama puanın üzerinde önem puanına sahip olanlar) ile 9 boyut 58 
ifadeye düşürülen ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin kullanılmasına karar verilme 
aşamasında, ilgili ölçeğin, alanda kullanılan diğer ölçeklere kıyasla daha kapsayıcı 
olması en önemli etkendir. Kayak merkezi hizmet kalitesi ölçeğinde bulunan 9 boyut ve 
58 ifade incelenerek, pilot çalışma uygulanmıştır. Pilot çalışma sonucunda yapılan 
güvenirlik ve geçerlik çalışmalarından sonra nihai olarak 8 boyut ve 51 ifadeden oluşan 
kayak merkezi hizmet kalitesi ölçeğinin kullanılması kararlaştırılmıştır. Araştırmada 
kullanılan ölçekte 8 boyut (turist bilgilendirme hizmetleri (5 ifade), konaklama (9 
ifade), restoran ve barlar (9 ifade), ekipman kiralama dükkanları (6 ifade), kayak 
dersleri (4 ifade), medikal hizmetler (3 ifade), alışveriş/hediyelik eşya dükkanları (5 
ifade), kayak alan/pist ve hizmetleri (10 ifade) olmak üzere toplam 51 ifade yer 
almaktadır. Ankette yer alan ifadeler, “Kesinlikle katılmıyorum” ifadesinden 
“Kesinlikle katılıyorum” ifadesine doğru derecelendirilen beşli likert tipi ölçek olarak 
hazırlanmıştır.  

Anketin üçüncü bölümünde, kayak merkezlerine gelen ziyaretçilerin memnuniyet 
düzeylerinin ölçülebilmesi için Oliver (1980, 1997) tarafından geliştirilen ve Hellier ve 
diğ., (2003), Jin ve diğ., (2015) tarafından kullanılan “müşteri memnuniyet ölçeği” 
uyarlanarak kullanılmıştır. Müşteri memnuniyet düzeylerinin ölçülmesinde; “Bütün 
faktörler göz önüne alındığında, bu kayak merkezine gelme kararımdan dolayı 
mutluyum”, “Genel olarak, bu kayak merkezinden çok memnun kaldım” ve “Kayak 
merkezindeki tüm deneyimlerim düşünüldüğünde, bu tesise gelme tercihim akıllıcaydı” 
sorularından oluşan ifadeler kullanılmıştır. Beşli likert tipi ölçek (1=Kesinlikle 
Katılmıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum) kullanılarak, ziyaretçilerin ilgili ifadelere 
cevap vermeleri istenmiştir.  

Dördüncü ve son bölümde ise, kayak merkezlerine gelen ziyaretçilerin, tavsiye 
etme niyetlerinin ölçülebilmesi için Zeithaml ve diğ., (1996) tarafından geliştirilen ve 
kayak merkezlerinde de uygulanmış (Alexandris ve diğ., 2002; Caruana, 2002; Faullant 
ve diğ., 2008; Hudson ve Shephard, 1998) çok maddeli ölçek uyarlanarak kullanılmıştır. 
Ölçekte yer alan ifadeler, davranışsal niyetler kapsamındaki “tavsiye etme niyeti”, 
“tekrar ziyaret etme niyeti” ve “fiyat duyarlılığı” na yönelik üç boyutu kapsamaktadır. 
Fakat bu araştırmada, kayak merkezi ziyaretçilerinin, tavsiye etme niyetleri 
ölçüleceğinden dolayı, sadece bu boyuta yönelik ifadeler kullanılmıştır. Tavsiye etme 
niyeti kapsamında, “Kayak merkezi hakkında çevremdeki kişilere olumlu şeyler 
söyleyeceğim”, “Kayak merkezi ile ilgili tavsiyelerimi soran kişilere, bu tesisi 
önereceğim” ve “Arkadaşlarımı ve akrabalarımı bu kayak merkezini ziyaret etmesi için 
teşvik edeceğim” ifadeleri yer almaktadır. Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi 
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beşli likert tipi ölçek (1=Kesinlikle Katılmıyorum ve 5=Kesinlikle Katılıyorum) 
kullanılarak, ziyaretçilerin ilgili ifadelere cevap vermeleri istenmiştir. 

3.4.  Verilerin Analizi 
Araştırma kapsamında toplanan veriler, SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) ve AMOS (Analysis of Moment 
Structures) (Moment Yapılar için Analizler) istatistik paket programları kullanılarak 
analiz edilmiştir. Veri analizine yönelik uygulanan aşamalar sırasıyla aşağıda ifade 
edilmiştir. 

İlk olarak elde edilen veriler sınıflandırılmış, ardından uç değerlere sahip veya 
hatalı veri girişi olup olmadığı kontrol edilmiştir (Baloglu ve Usakli, 2017) . Uç 
değerlerin tespit edilmesinde Mahalanobis mesafesi hesaplanmış ve uç değer içeren 
ifade olmadığı görülmüştür. Yapısal eşitlik modeli (YEM) uygulamaları, normal 
dağılım yaklaşımını temel aldığı için araştırmada kullanılan ölçeklere yönelik 
çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) katsayıları incelenmiştir. Bu araştırmada, 
ilgili değişkenlerin çarpıklık değerlerinin -0,964 ile -0,187; basıklık değerlerinin ise -
0,938 ile 0,484 arasında değiştiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, verilerin normal dağılımı 
ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edilmiştir. 

Kayak merkezlerine gelen ziyaretçilerin hizmet kalitesine yönelik algılamalarını 
incelemek ve hizmet kalitesi boyutlarını belirlemek için kayak merkezi hizmet kalitesi 
ölçeği üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu şekilde kayak merkezi hizmet 
kalitesi ölçeğine ait yapı güvenirliği, birleşme geçerliği ve ayırt edici geçerlik de analiz 
edilmiştir. 

Yapısal eşitlik modeli (YEM) uygulamasında, Anderson ve Gerbing (1988) 
tarafından önerilen iki aşamalı yaklaşım temel alınmıştır. Bu yaklaşım, ölçme modeli ve 
yapısal modelden meydana gelmektedir. Bu nedenle araştırmada, öncelikle “ölçme 
modeli” daha sonra da “yapısal model” test edilmiştir. Ölçme modelinin test edilmesi 
ile birlikte ölçme modelinde yer alan bütün faktörlerin (kayak merkezi hizmet kalitesi, 
müşteri memnuniyeti, tavsiye etme niyeti) yapı güvenirliği, birleşme ve ayırt edici 
geçerlikleri incelenmiştir. Ayrıca Cronbach Alfa içsel tutarlılık katsayıları da 
hesaplanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde, En Çok Olabilirlik (maximum likelihood) 
yöntemi ile yol analizleri (yapısal model) oluşturulmuş ve hipotezlere ait ilişkiler 
açıklanmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçların güvenirliğini arttırmak amacıyla, yapısal 
model testinde 5000 örneklemli Bootstrap yöntemi kullanılmış ve bu şekilde % 95 
yanlılık düzeltmeli güven aralıklarına (bias corrected confidence intervals) bakılmıştır 
(Usakli ve Kucukergin, 2018; Uşaklı, 2016).  

Müşteri memnuniyetinin aracılık etkisini test edebilmek için MacKinnon ve diğ., 
(2002) tarafından önerildiği üzere, bağımsız değişkenin (kayak merkezi hizmet kalitesi 
algılamaları) bağımlı değişken (tavsiye etme niyeti) üzerindeki doğrudan, dolaylı ve 
toplam etkileri birarada incelenmiştir. Daha önce yapısal modelde kullanıldığı gibi, 
aracılık etkisi analizinde de En Çok Olabilirlik (maximum likelihood) yöntemi, 5000 
örneklemli Bootstrap ve % 95 yanlılık düzeltmeli güven aralıkları ile yol analizi 
oluşturulmuştur. Aracılık etkisinin varlığının ve türünün tespit edilmesinde ise Zhao ve 
diğ., (2010) tarafından geliştirilen aracılık sınıflandırması temel alınmıştır.  
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4. Bulgular 
Çalışmanın bulgular kısmında öncelikle araştırmaya katılan ziyaretçilerin 

demografik bilgilerine yer verilmiştir. Sonrasında ise sırasıyla; ölçme modeli, yapısal 
model ve müşteri memnuniyetinin aracılık etkisi sonuçları verilmiştir.  

4.1.  Demografik Bilgilere Yönelik Bulgular 
Araştırmaya katılan ziyaretçilerin demografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 

2’de yer almaktadır. İlk olarak cinsiyet değişkenine bakıldığında, kayak merkezlerine 
gelen ziyaretçilerin % 40,7’sinin kadın, % 59’unun ise erkek olduğu görülmektedir. 
Diğer bir ifadeyle, cinsiyet değişkeni açısından erkeklerin kadınlara göre oranı daha 
fazladır.  

Yaş değişkeni açısından ele alındığında ise araştırmaya katılanların büyük bir 
çoğunluğunun (% 46,5) 21-30 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Bu durum evren 
içerisinde yer alan kayak merkezi ziyaretçilerinin önemli bir kısmının genç yaş 
aralığındaki ziyaretçilerden meydana geldiğini göstermektedir. 20 yaş ve altındaki 
katılımcıların oranı 7,5 iken, 31-40 yaş aralığındaki ziyaretçilerin oranı 29,2’dir. Yaş 
değişkeni açısından ziyaretçilerin genel çoğunluğunun 21-40 yaş aralığında (% 75,7) 
yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer taraftan 41-50 yaş aralığındaki ziyaretçilerin oranı 
12,1 ve 51-60 yaş aralığındaki ziyaretçilerin oranı da 3,1’dir. 61 ve üzerinde araştırmaya 
katılan ziyaretçilerin oranı ise 0,4’dür.  

Katılımcıların yarıdan fazlası (% 52,2) bekâr olmakla birlikte, evli-çocuklu olan 
ziyaretçilerin oranı 28,4’dür. Evli-çocuksuz ziyaretçilerin oranı (% 16,1) ile evli-
çocuklu olan ziyaretçilerin oranları (% 28,4) karşılaştırıldığında, çocuklu olan çiftlerin 
daha yoğun bir şekilde kayak merkezlerinde bulundukları söylenebilir.  

Katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 62,3) ön lisans/lisans eğitimi aldığı tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların % 12,1’inin lise eğitimi, % 11,5’inin de 
lisansüstü eğitimi aldığı görülmektedir. Elde edilen bulgulara bakıldığında, kayak 
merkezi ziyaretçilerinin büyük bir kısmının (% 73,8) önlisans/lisans veya lisansüstü 
düzeyinde eğitim aldıkları belirlenmiştir.  

Katılımcıların meslek gruplarına göre dağılımları incelendiğinde, ilk üç meslek 
grubunun sırasıyla memur (% 28,3), öğrenci (% 25,3) ve serbest meslek (% 15,9) 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ev kadını olanların oranı % 5,3 olmakla birlikte emekli 
katılımcıların oranı da % 1,9’dur.  

Katılımcıların aylık gelir dağılımları incelendiğinde ise çoğunluk % 43,6 ile 
“3.000-5.999 TL” gelir düzeyindeki bireylerden oluşmaktadır. Ziyaretçilerin genellikle 
memur meslek grubuna ait bireylerden oluştuğu düşünüldüğünde, böyle bir dağılımın 
ortaya çıkmasının da normal olduğu ifade edilebilir. Üst gelir gruplarına doğru 
yaklaştıkça bu oran azalmaktadır. Örneğin 12.000 TL ve üzerindeki gelir grubuna sahip 
katılımcıların oranı % 4,6 olarak tespit edilmiştir.     
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Tablo 2. Katılımcılara yönelik demografik bilgiler 

Demografik Özellikler Gruplar f % 
 
Cinsiyet 

Erkek 596 59,0 
Kadın 412 40,7 
Yanıtlanmamış Veri 3 0,3 

 
 
 
Yaş 

20 ve altı 75 7,5 
21-30 473 46,5 
31-40 295 29,2 
41-50 121 12,1 
51-60 31 3,1 
61 ve üzeri 4 0,4 
Yanıtlanmamış Veri 12 1,2 

 
 
Medeni Durum 
 
 
 

Evli-çocuklu 287 28,4 
Evli-çocuksuz 163 16,1 
Bekâr 528 52,2 
Diğer 9 0,9 
Yanıtlanmamış Veri 24 2,4 

Tablo 2. Katılımcılara yönelik demografik bilgiler (devamı) 
 
 
Eğitim 

İlköğretim 19 1,9 
Lise 122 12,1 
Ön Lisans/Lisans 630 62,3 
Lisansüstü 117 11,5 
Yanıtlanmamış Veri 123 12,2 

 
 
 
 
İş 

Memur 286 28,3 
Ev Kadını 54 5,3 
Serbest Meslek 161 15,9 
Emekli  19 1,9 
Öğrenci 256 25,3 
İşçi 65 6,5 
İşsiz 14 1,4 
Diğer 78 7,7 
Yanıtlanmamış Veri 78 7,7 

 
 
 
Aylık Gelir 

3.000 TL altı 187 18,7 
3.000-5.999 TL 441 43,6 
6.000-8.999 TL 127 12,7 
9.000-11.999 TL 63 6,2 
12.000-14.999 TL 13 1,3 
15.000 TL ve üzeri 33 3,3 
Yanıtlanmamış Veri 147 14,2 

4.2.  Ölçme Modeli 
Ölçme modelinin test edilmesinde amaç, yapısal modelde yer alan bütün 

değişkenlere yönelik doğrulayıcı faktör analizi yapmaktır. Ölçme modelinin test edilme 
aşamasında, güvenirlik ve geçerlik analizlerine bakılmıştır.   

Araştırmanın bu kısmında, kayak merkezi hizmet kalitesini ölçen sekiz faktöre 
(51 ifade), müşteri memnuniyeti (3 ifade) ve tavsiye etme niyeti (3 ifade) değişkenlerine 
yönelik birincil düzeyde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör 
analizi kapsamında, En Çok Olabilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi kullanılmıştır. 
Bununla birlikte, Hair ve diğ., (2005), faktör yüklerinin en az 0,50, ideal olanın ise en az 
0,70 olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu yüzden, daha iyi bir model uyumu ve yapı 
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geçerliği için faktör yükü 0,70’in altında olan ifadelerin ölçekten çıkarılması gerektiği 
belirtilmiştir. 

Yapılan ilk faktör analizinde, kayak merkezi hizmet kalitesini ölçmek için 
kullanılan “KON9 nolu (personelin yabancı dil bilgisi yeterlidir)”, “RB1 nolu (ücretler 
uygundur)” ve “AHED4 nolu (personelin tutum ve davranışları olumludur)” ifadelerin 
düşük faktör yüküne sahip olduğu (<0.70) tespit edilmiştir. Bu nedenle ilgili ifadeler 
ölçekten çıkarılarak, tekrar doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.  

Yapılan ikinci faktör analizinde, ölçekte bulunan tüm ifadelerin, en az 0,70’lik 
faktör yükü kriterini sağladığı belirlenmiştir. İkinci faktör analizi için hesaplanan χ2 
istatistiği 4837,556 (df 1325) olup, model uyum indeksleri ise şu şekildedir: 
χ2/df=3,651; RMSEA=0,051; SRMR=0,0377; NFI=0,90; NNFI=0,92; CFI=0,93. 

Ölçme modeline yönelik elde edilen faktör yükleri ve t değerleri Tablo 3’de yer 
almaktadır. 

Tablo 3. Ölçme modeline ilişkin faktör yükleri ve t değerleri 
Faktör Adı İfade No Faktör Yükü t değeri 

 
Turist Bilgilendirme Hizmetleri    
 TBH1 0,828 --- a 
 TBH2 0,837 30,946* 
 TBH3 0,747 26,445* 
 TBH4 0,766 27,383* 
 TBH5 0,749 26,567* 
Konaklama    
 KON1 0,724 --- a 
 KON2 0,815 25,390* 
 KON3 0,793 24,643* 
 KON4 0,805 25,029* 
 KON5 0,754 23,398* 
 KON6 0,776 24,102* 
 KON7 0,751 23,349* 
 KON8 0,782 24,344* 
Restoran ve Barlar    
 RB2 0,720 --- a 
 RB3 0,783 30,787* 
 RB4 0,753 23,322* 
 RB5 0,744 23,029* 
 RB6 0,786 24,349* 
 RB7 0,794 24,615* 
 RB8 0,818 25,376* 
 RB9 0,800 24,799* 
Ekipman Kiralama Dükkânları    
 EKD1 0,709 --- a 
 EKD2 0,853 25,621* 
 EKD3 0,831 25,010* 
 EKD4 0,807 24,326* 
 EKD5 0,702 21,218* 
 EKD6 0,707 21,380* 
Kayak Dersleri    
 KD1 0,884 --- a 
 KD2 0,924 44,254* 
 KD3 0,904 42,376* 
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 KD4 0,737 28,857* 
Medikal Hizmetler    
    
 MH1 0,861 --- a 
 MH2 0,904 37,222* 
 MH3 0,847 33,938* 
Alışveriş/Hediyelik Eşya Dükkânları    
 AHED1 0,764 --- a 
 AHED2 0,899 30,350* 
 AHED3 0,884 29,850* 
 AHED5 0,784 25,962* 
Kayak Alan/Pist ve Hizmetleri    
 KAPH1 0,733 --- a 
 KAPH2 0,792 25,153* 
 KAPH3 0,773 24,502* 
 KAPH4 0,811 25,824* 
 KAPH5 0,771 24,436* 
Kayak Alan/Pist ve Hizmetleri (devamı) KAPH6 0,769 24,393* 
 KAPH7 0,779 24,738* 
 KAPH8 0,779 24,761* 
 KAPH9 0,713 22,520* 
 KAPH10 0,727 22,972* 
Memnuniyet Düzeyi    
 MD1 0,894 --- a 
 MD2 0,937 48,814* 
 MD3 0,934 48,417* 
Tavsiye Etme Niyeti    
 TEN1 0,906 --- a 
 TEN2 0,943 51,484* 
 TEN3 0,911 46,848* 
a En Çok Olabilirlik Tahminlemesi (Maximum Likelihood Estimation) esnasında parametre 
sabitlenmiştir.  
* p ≤ 0,001 

Tablo 3. incelendiğinde, ölçme modelinde bulunan tüm ifadelerin 0,70’lik faktör 
yükü kriterini sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte, elde edilen tüm t değerleri, 
istatistiksel olarak p≤0,001 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Sonuç olarak, faktörlerin 
altında yer alan ifadelerin, ilgili faktörlerin ölçülmesine anlamlı düzeyde katkı 
sağladıkları söylenebilir.  

Model uyum indeksleri ile ikinci faktör analizi sonucunda ölçme modeline 
yönelik elde edilen uyum indeksleri karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda, 
χ2 / df (ki-kare / serbestlik derecesi), NFI (Normlaştırılmış uyum indeksi) ve NNFI 
(Normlaştırılmamış uyum indeksi) uyum indeksleri bakımından modelin “kabul 
edilebilir uyum”; RMSEA (Yaklaşık hataların ortalama karekökü) ve SRMR 
(Standardize edilmiş hataların ortalama karekökü) uyum indeksleri bakımından da 
modelin “iyi uyum” gösterdiği belirlenmiştir. 

Ölçme modelinin uyumu test edildikten sonra; güvenirlik, birleşme geçerliği ve 
ayırt edici geçerlik analiz edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi yapılan çalışmalarda, 
güvenirlik analizi için genel olarak yapı güvenirliği (construct reliability) katsayısı 
kullanılmaktadır. Bu araştırmada, yapı güvenirliğinin yanı sıra Cronbach alfa içsel 
tutarlık katsayısı da ele alınmıştır.  

Ölçme modeline ilişkin elde edilen güvenirlik ve birleşme geçerliği analizi 
sonuçları da Tablo 4.’de yer almaktadır.  
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Tablo 4. Ölçme modeli güvenirlik ve birleşme geçerliği analizi 

Faktör Yapı Güvenirliği 
(CR) 

Cronbach 
alfa (α)  

Açıklanan Ortalama 
Varyans (AVE) 

Turist Bilgilendirme Hizmetleri 0,890 0,889 0,618 
Konaklama 0,923 0,928 0,601 
Restoran ve Barlar 0,923 0,919 0,601 
Ekipman Kiralama Dükkânları 0,897 0,894 0,594 
Kayak Dersleri 0,922 0,919 0,749 
Medikal Hizmetler 0,904 0,902 0,759 
Alışveriş/Hediyelik Eşya Dükkânları 0,902 0,919 0,697 
Kayak Alan/Pist ve Hizmetleri 0,934 0,936 0,586 
Memnuniyet Düzeyi 0,944 0,944 0,850 
Tavsiye Etme Niyeti 0,943 0,942 0,847 

Tablo 4.’de görüldüğü üzere, yapı güvenirliği katsayısı; 0,890 (turist bilgilendirme 
hizmetleri) ile 0,944 (memnuniyet düzeyi) arasında değişmektedir. Ölçme modelinde 
yer alan değişkenler arasındaki Cronbach alfa içsel tutarlılık katsayılarının da 
birbirlerine yakın değerde oldukları görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle, ölçme 
modelinin yüksek düzeyde güvenilir olduğu söylenebilir. Ayrıca ölçme modelindeki her 
bir yapıya yönelik açıklanan ortalama varyans (AVE) katsayılarının, birleşme geçerliği 
için önerilen minimum 0,50 eşik değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (tüm 
yapılar için AVE ≥ 0,586). Bu durum, ölçme modelinin birleşme geçerliğine sahip 
olduğunu açıklamaktadır.  

Ölçme modeline ilişkin elde edilen ayırt edici geçerlik analizi sonuçları ve yapılar 
arasındaki korelasyon katsayıları da Tablo 5.’da yer almaktadır. 
Tablo 5. Ölçme modeli ayırt edici geçerlik ve faktörler arası korelasyon katsayıları 

Faktör 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Turist 
Bilgilendirme 
Hizmetleri 

0,786
* 

         

2. Konaklama 0,685 0,776
* 

        

3. Restoran ve 
Barlar 

0,660 0,617 0,775
* 

       

4. Ekipman 
Kiralama 
Dükkânları 

0,552 0,549 0,620 0,771
* 

      

5. Kayak Dersleri 0,494 0,640 0,575 0,602 0,865
* 

     

6. Medikal 
Hizmetler 

0,512 0,551 0,656 0,529 0,576 0,871
* 

    

7. 
Alışveriş/Hediyeli
k Eşya Dükkânları 

0,448 0,305 0,573 0,586 0,400 0,500 0,835
* 

   

8. Kayak Alan/Pist 
ve Hizmetleri 

0,589 0,635 0,675 0,671 0,671 0,618 0,518 0,765
* 

  

9. Memnuniyet 
Düzeyi 

0,626 0,655 0,596 0,585 0,579 0,517 0,386 0,726 0,922
* 

 

10. Tavsiye Etme 
Niyeti 

0,616 0,652 0,579 0,561 0,594 0,488 0,378 0,714 0,898 0,920
* 

* Köşegendeki değerler (italik yazılan) açıklanan ortalama varyansın karekökünü, diğer değerler ise 
faktörler arası korelasyonları göstermektedir. 

Tablo 5. incelendiğinde, ölçme modelinde yer alan tüm yapılar için hesaplanan 
açıklanan ortalama varyansın karekök değerleri, o yapının diğer yapılarla olan 
korelasyon katsayısından daha yüksektir. Sonuç olarak, ölçme modelinin birbiri ile 
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ilgili, fakat aynı zamanda birbirinden farklı, toplam on yapıdan (sekiz faktörden oluşan 
kayak merkezi hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve tavsiye etme niyeti) meydana 
geldiği analiz edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle, ölçme modelinin ayırt edici geçerliğe 
sahip olduğu söylenebilir.  

4.3.  Yapısal Model 
Yapısal model testi sonucunda elde edilen standart beta katsayıları Şekil 2.’de yer 

almaktadır. Bu araştırmada uygulanan yapısal eşitlik modelinde, istatistiksel olarak daha güçlü 
sonuçlar elde edebilmek için sadece % 5 ve % 1 anlamlılık düzeylerinin kullanılması 
kararlaştırılmıştır. Yapısal modele ilişkin uyum indeksleri ise ölçme modeli ile aynıdır. Çünkü 
model üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapısal modele ait uyum indeksleri şu 
şekildedir: χ2/df=3,579; RMSEA=0,051; SRMR=0,0371; NFI=0,90; NNFI=0,92; 
CFI=0,93. Elde edilen uyum indeksleri, yapısal modelin “iyi uyum” veya “kabul edilebilir 
uyum” sergilediğini göstermektedir.  

  
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01 

Şekil 2. Yapısal modele ilişkin standart yol (beta) katsayıları 
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Yapısal model için oluşturulan Şekil 2. incelendiğinde, kayak merkezi hizmet 
kalitesini ölçen; “turist bilgilendirme hizmetleri (p≤0,01), konaklama (p≤0,01), ekipman 
kiralama dükkânları (p≤0,05) ve kayak alan/pist ve hizmetleri (p≤0,01)” boyutlarının 
müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu boyutların 
dışında kalan; “restoran ve barlar, kayak dersleri, medikal hizmetler ve 
alışveriş/hediyelik eşya dükkânları” boyutlarının ise müşteri memnuniyeti üzerinde % 5 
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir (tüm p 
değerleri > 0,05). İlgili sonuçlar incelendiğinde; H1 nolu hipotez (H1: Kayak merkezi 
hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi vardır) kısmen 
desteklenmiştir. 

Yapısal modelde görüldüğü üzere, “kayak dersleri (p≤0,05) ile kayak alan/pist ve 
hizmetleri (p≤0,05)” boyutlarının, tavsiye etme niyeti üzerinde olumlu etkisi 
bulunurken; “turist bilgilendirme hizmetleri, konaklama, restoran ve barlar, ekipman 
kiralama dükkânları, medikal hizmetler ve alışveriş/hediyelik eşya dükkânları” 
boyutlarının, tavsiye etme niyeti üzerinde % 5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
bir etkisi tespit edilmemiştir (tüm p değerleri > 0,05). Elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde, H2 nolu hipotez (H2: Kayak merkezi hizmet kalitesinin, tavsiye etme 
niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır) kısmen desteklenmiştir.  

H3 hipotezine geçildiğinde ise, yapısal model incelendiğinde, müşteri 
memnuniyetinin, tavsiye etme niyetini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, müşteri memnuniyetinin, tavsiye etme niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi 
(p≤0,01) tespit edilmiştir. Dolayısıyla, H3 nolu hipotez (H3: Müşteri memnuniyetinin, 
tavsiye etme niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır) desteklenmiştir.  

4.4.  Müşteri Memnuniyetinin Aracılık Etkisi 
Müşteri memnuniyetinin aracılık etkisini belirleyebilmek için uygulanan yapısal 

model testinin sonuçları Tablo 6.’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Müşteri memnuniyetinin aracılık etkisi 

Etkiler Beta t Değeri p % 95 YD 
GA 

Aracılık 
Sonucu 

Turist Bilgilendirme Hizmetleri     

Tam 
aracılık 

Doğrudan etki  (turist bilgilendirme  tavsiye 
etme) 

0,047 1,424 0,171 AS: -0,023 
ÜS: 0,108 

Dolaylı etki  (turist bilgilendirme  
memnuniyet  tavsiye etme) 

0,145 4,028** 0,000 AS: 0,076 
ÜS: 0,215 

Konaklama     

Tam 
aracılık 

Doğrudan etki  (konaklama  tavsiye etme) 0,054 1,500 0,105 AS: -0,010 
ÜS: 0,130 

Dolaylı etki  (konaklama  memnuniyet  
tavsiye etme) 

0,139 3,475** 0,001 AS: 0,061 
ÜS: 0,219 

Restoran ve Barlar     

---  
Doğrudan etki  (restoran ve barlar  tavsiye 

etme) 
-0,002 -0,057 0,988 AS: -0,067 

ÜS: 0,072 
Dolaylı etki  (restoran ve barlar  

memnuniyet  tavsiye etme) 
0,022 0,611 0,565 AS: -0,050 

ÜS: 0,093 
Ekipman Kiralama Dükkânları     

Tam 
aracılık 

Doğrudan etki  (ekipman kiralama  tavsiye 
etme) 

-0,027 -0,794 0,413 AS: -0,095 
ÜS: 0,037 

Dolaylı etki  (ekipman kiralama  
memnuniyet  tavsiye etme) 

0,068 2,060* 0,028 AS: 0,008 
ÜS: 0,136 
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Kayak Dersleri     

---  
Doğrudan etki  (kayak dersleri  tavsiye etme) 0,075 2,272* 0,025 AS: 0,009 

ÜS: 0,138 
Dolaylı etki  (kayak dersleri  memnuniyet 

 tavsiye etme) 
0,027 0,794 0,433 AS: -0,042 

ÜS: 0,093 
Medikal Hizmetler     

---  
Doğrudan etki  (medikal hizmetler  tavsiye 

etme) 
-0,050 -1,724 0,077 AS: -0,109 

ÜS: 0,004 
Dolaylı etki  (medikal hizmetler  

memnuniyet  tavsiye etme) 
-0,003 -0,103 0,947 AS: -0,057 

ÜS: 0,057 
Alışveriş/Hediyelik Eşya     

---  

Doğrudan etki  (alışveriş/hediyelik eşya  
tavsiye etme) 

0,010 0,384 0,695 AS: -0,040 
ÜS: 0,063 

Dolaylı etki  (alışveriş/hediyelik eşya  
memnuniyet  tavsiye etme) 

-0,044 -1,692 0,079 AS: -0,098 
ÜS: 0,006 
 

Tablo 6. Müşteri memnuniyetinin aracılık etkisi (devamı) 
Kayak Alan/Pist ve Hizmetleri     

Kısmi 
aracılık 

Doğrudan etki  (kayak alan/pist ve hizmetleri  
tavsiye etme) 

0,095 2,261* 0,024 AS: 0,012 
ÜS: 0,176 

Dolaylı etki  (kayak alan/pist ve hizmetleri  
memnuniyet  tavsiye etme) 

0,323 7,690** 0,000 AS: 0,242 
ÜS: 0,406 

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01          
Not: %95 YD GA: %95 Yanlılık Düzeltmeli Güven Aralığı; AS: Alt Sınır; ÜS: Üst Sınır 

Zhao ve diğerleri (2010) tarafından geliştirilen aracılık sınıflandırması göz önünde 
bulundurularak,  Tablo 6.’da yer alan boyutlar sırasıyla incelendiğinde, müşteri 
memnuniyetinin, turist bilgilendirme hizmetleri boyutu ile tavsiye etme niyeti 
arasındaki ilişkide “tam aracılık”; konaklama boyutu ile tavsiye etme niyeti arasındaki 
ilişkide “tam aracılık”; restoran ve barlar boyutu ile tavsiye etme niyeti arasındaki 
ilişkide “etkisizlik”; ekipman kiralama dükkânları boyutu ile tavsiye etme niyeti 
arasındaki ilişkide “tam aracılık”; kayak dersleri boyutu ile tavsiye etme niyeti 
arasındaki ilişkide “aracısızlık”; medikal hizmetler boyutu ile tavsiye etme niyeti 
arasındaki ilişkide “etkisizlik”; alışveriş/hediyelik eşya boyutu ile tavsiye etme niyeti 
arasındaki ilişkide “etkisizlik” ve son olarak kayak alan/pist ve hizmetleri boyutu ile 
tavsiye etme niyeti arasındaki ilişkide de “tamamlayıcı (kısmi) aracılık” rolü oynadığı 
belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, H4 nolu hipotez (H4: Müşteri memnuniyeti, 
kayak merkezi hizmet kalitesi ile tavsiye etme niyeti arasındaki ilişkiye aracılık 
etmektedir) kısmen desteklenmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 
Yapılan incelemeler sonucunda, alanyazında özellikle kayak merkezleri ile ilgili 

sınırlı sayıda çalışmanın olduğu görülmüştür. Alanyazında yer alan sınırlı çalışmalara 
katkı sağlayabilmek amacıyla yapılan bu araştırmada, kayak merkezi hizmet kalitesi ile 
tavsiye etme niyeti değişkenleri kullanılmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de en fazla 
ziyaretçinin geldiği ilk sekiz kayak merkezini kapsayacak bir biçimde uygulama 
yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin, Türkiye’deki sekiz farklı 
destinasyondan toplanmış olması, araştırmayı tek veya en fazla Palandöken 
destinasyonunda yapılmış olan önceki araştırmalardan ayıran en önemli farktır. Elde 
edilen araştırma sonuçları, kayak merkezi hizmet kalitesi ile tavsiye etme niyeti 
arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılabilmesi için hem teorik hem de pratik açıdan fayda 
sağlamaktadır.  
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Kayak merkezlerine yönelik yapılmış olan yerli ve yabancı çalışmalar 
incelendiğinde, çalışmaların genellikle tek bir destinasyon üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Oysaki farklı kayak merkezlerinin bir araya getirilmesi (kapsayıcı olması 
bakımından) ile daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu araştırmada, Türkiye’de en fazla ziyaretçi çeken kayak merkezleri tespit 
edilmiştir. Toplamda en fazla ziyaretçinin geldiği ilk sekiz destinasyona yönelik 
uygulama yapılmış ve sonuçlar incelenmiştir. Farklı destinasyonlardan toplanan 
verilerin analizi araştırmanın bulgular kısmında aktarılmıştır. Uygulama bölgelerinin 
çeşitliliği bakımından bu çalışma, hâlihazırda yapılmış olan alanyazındaki sınırlı sayıda 
çalışmaya teorik açıdan katkı sağlayacaktır.  

Araştırma verilerinin toplanması aşamasında, kayak merkezine gelen ziyaretçiler 
ile yapılan yüz yüze görüşmelerde, ziyaretçilerin daha çok yeme-içme olanakları, 
alışveriş olanakları ve kayak merkezlerindeki ücretler konularında şikâyetçi oldukları 
tespit edilmiştir. Ayrıca kayak merkezlerindeki güvenlik konusunun yetersiz kaldığı, 
gerek pistlerde gerekse de pist yakınlarındaki güvenlik önlemlerinin arttırılması 
hususunda çalışmalar yapılması gerekliliği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 
yenilik/çeşitlilik getirilmesi beklenilen konular hakkında, kayak merkezlerindeki 
işletmecilere fikir sunmaktadır.  

Mevcut çalışma kapsamında, Türkiye’deki sekiz kayak merkezindeki ziyaretçilere 
yönelik anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulamasının yanı sıra konu hakkında 
bilgi almak için gerek İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri gerekse de Türkiye Kayak 
Federasyonu yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde, 
kayak merkezleri ile ilgili pratik açıdan önemli bilgiler elde edilmiştir. Örneğin, 
federasyon yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, potansiyel kış turizmi 
bölgelerinin daha çok Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinde yoğunlaştığı ifade 
edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de kurulabilecek yeni kayak merkezi 
destinasyonlarının daha çok Türkiye’nin doğusunda yer aldığı belirlenmiştir. 
Türkiye’nin doğusunda bulunan bu potansiyel yeni kayak merkezi bölgelerinin, zemin 
etüt çalışmaları yapılmış olup, bölge ve arazi olarak kayak sporuna uygun yerler olduğu 
tespit edilmiştir. Bu yeni kayak merkezi bölgeleri, Türkiye’nin bölgeler arası gelir 
eşitsizliğini önlemek açısından önem arz etmektedir. Doğu bölgelerinde kurulacak olan 
yeni kayak merkezleri ve yeni tesisler ile bölge canlandırılabilecek ve turizm açısından 
önemli gelirler elde edilebilecektir. Ayrıca bölgenin gerek ulusal gerekse de uluslararası 
tanıtımı yapılabilecektir. Türkiye’nin dağlık bölgeler bakımından, zengin bir ülke 
olduğu düşünüldüğünde, yapılacak doğru planlamalar ve tesisler ile ülkeye gerek 
ekonomik gerekse de sosyal katkılar sağlanabilecektir.  

Kayak merkezlerine yönelik yapılmış olan özellikle yerli araştırmalarda, tek bir 
destinasyon üzerinden verilerin elde edildiği görülmektedir. Yapılacak araştırmalarda, 
farklı destinasyonların (kayak merkezlerinin) bir arada kullanılması, gerek temsiliyet 
açısından gerekse de orjinallik açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünüldüğünden 
diğer araştırmacılara önerilmektedir.  

Literatür taraması sonucunda elde edilen bulgulara göre, özellikle yerli 
araştırmaların uygulamadan ziyade, genellikle ilgili kayak merkezine yönelik tanıtıcı 
veya envanter kaydı şeklinde yapılmış nitel çalışmalardan meydana geldiği 
görülmektedir. Hizmet kalitesi konusunun, kayak merkezleri özelinde daha iyi 
incelenebilmesi için nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma çalışmalara 
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ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle araştırmacıların, ilgili alanda yapılacak nicel veya 
karma (nicel ve nitel birlikte) araştırmalara ağırlık vermesi önerilmektedir. Ayrıca 
kayak merkezi işletmecilerine, kayak merkezlerinde gece kayak yapma, yeme-içme 
alanlarının çeşitlendirilmesi, bilet seçeneklerinin genişletilmesi gibi hususlarda çalışma 
yapmaları önerilmektedir. 

 

Kaynaklar 

Ahrholdt, D. C., Gudergan, S. P. ve Ringle, C. M. (2016). “Enhancing service loyalty: 
the roles of delight, satisfaction, and service quality”. Journal of Travel Research, 
1-15. 

Alexandris, K., Dimitriadis, N. ve Dimitra, M. (2002). “Can perceptions of service 
quality predict behavioral intentions? an exploratory study in the hotel sector in 
greece”. Managing Service Quality: An International Journal, 12 (4), 224-231. 

Alexandris, K., Kouthouris, C. ve Meligdis, A. (2006). “Increasing customers’ loyalty 
in a skiing resort”. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 18 (5), 414-425. 

Alexandris, K., Zahariadis, P., Tsorbatzoudis, C. ve Grouios, G. (2004). “An empirical 
investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and 
psychological commitment in a health club context”. European Sport 
Management Quarterly, 4 (1), 36-52. 

Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W. (1988). “Structural equation modeling in practice: a 
review and recommended two-step approach”. Psychological Bulletin, 103 (3), 
411-423. 

Baker, D. ve Crompton, J. L. (2000). “Quality, satisfaction and behavioral intentions”. 
Annals of Tourism Research, 27 (3), 785-804. 

Baloglu, S. ve Usakli, A. (2017). “Summarizing data”. In Sirakaya, E., Uysal, M., 
Hammit, W. E. & Vaske, J. J. (Eds.), Research Methods for Leisure, Recreation 
and Tourism (2nd Edition). UK: CABI Publishing.  

Barlas, A., Mantis, K. ve Koustelios, A. (2010). “Achieving positive word-of-mouth 
communication: the role of perceived service quality in the context of Greek ski 
centres”. World Leisure Journal, 52 (4), 290-297. 

Beeho, A. J. ve Prentice, R. C. (1997). “Conceptualizing the experiences of heritage 
tourists: a case study of new lanark world heritage village”. Tourism 
Management, 18 (2), 75-87. 

Bitner, M. J. ve Hubbert, A. R. (1994). Encounter Satisfaction Versus Overall 
Satisfaction Versus Quality: The Customer’s Voice, (Editor: Rust, R. T. and 
Oliver, R. L.), Thousand Oaks, CA: Sage. 

Brady, M. ve Cronin, J. (2001). “Some new thoughts on conceptualizing perceived 
service quality: a hierarchical approach”. Journal of Marketing, 65, 34-49. 

Brown, T. J., Barry, T. E., Dacin, P. E. ve Gunst, R. F. (2005). “Spreading the word: 
investigating antecedents of consumers’ positive word-of-mouth intentions and 
behaviors in a retailing context”. Journal of the Academy of Marketing Science, 
33 (2), 123-138. 



 
 

C. E. Silik – K. Ünlüönen 10/4 (2018) 333-357 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

352 

Caruana, A. (2002). “Service loyalty: the effects of service quality and the mediating 
role of customer satisfaction”. European Journal of Marketing, 36 (7/8), 811-828. 

Chan, A., Hsu, C. H. C. ve Baum, T. (2015). “The impact of tour service performance 
on tourist satisfaction and behavioral intentions: a study of chinese tourists in 
hong kong”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32 (1-2), 18-33. 

Colgate, M. ve Lang, B. (2001). “Switching barriers in consumer markets: an 
investigation of the financial services industry”. Journal of Consumer Marketing, 
18 (4), 332-347. 

Cronin, J. J., Brady, M. K. ve Hult, G. T. (2000). “Assessing the effects of quality, 
value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service 
environments”. Journal of Retailing, 76 (2), 193-218. 

Dickson, T. J. ve Huyton, J. (2008). “Customer service, employee welfare and 
snowsports tourism in Australia”. International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, 20 (2), 199-214. 

Ertürk, M. (2017). “Konaklama işletmelerinde hizmet kalitesi algısının Türkiye’ye 
gelen yabancı turistler üzerinden ölçülmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 
547-571. 

Faullant, R., Matzler, K. ve Füller, J. (2008). “The impact of satisfaction and image on 
loyalty: the case of Alpine ski resorts”. Managing Service Quality: An 
International Journal, 18 (2), 163-178. 

Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J. ve Bryant, B. E. (1996). “The 
american customer satisfaction index: nature, purpose, and findings”. Journal of 
Marketing, 60 (4), 7-18. 

Gençer, R. T., Demir, C. ve Aycan, A. (2008). “Kayak merkezlerindeki spor 
turistlerinin hizmet kalitesi algılarını etkileyen değişkenler”. Ege Akademik 
Bakış, 8 (2), 437-450. 

Hair, J. F., Black,W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2005). 
Multivariate Data Analysis. (6th Edition). New Jersey: Prentice Hall. 

Hall, J., O’Mahony, B. ve Gayler, J. (2016). “Modelling the relationship between 
attribute satisfaction, overall satisfaction, and behavioural intentions in Australian 
ski resorts”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1-15. 

Hallmann, K., Müller, S. ve Feiler, S. (2014). “Destination competitiveness of winter 
sport resorts in the Alps: how sport tourists perceive destinations?”. Current Issues 
in Tourism, 17 (4), 327-349. 

Hallowell, R. (1996). “The relationship of customer satisfaction, customer loyalty, and 
profitability: an empirical study”. The International Journal of Service Industry 
Management, 7(4), 27-42. 

Heckman, R. ve Guskey, A. (1998). “The relationship between alumni and university: 
toward a theory of discretionary collaborative behavior”. Journal of Marketing 
Theory and Practice, 6 (2), 97-112. 

Hellier, P. K., Geursen, G. M., Carr, R. A. ve Rickard, J. A. (2003). “Customer 
repurchase intention”. European Journal of Marketing, 37 (11/12), 1762-1800. 

Hudson, S. ve Shephard, G. W. H. (1998). “Measuring service quality at tourist 
destinations: an application of importance-performance analysis to an Alpine ski 
resort”. Journal of Travel & Tourism Marketing, 7 (3), 61-77. 



 
 

C. E. Silik – K. Ünlüönen 10/4 (2018) 333-357 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

353 

Hunt, H. K. (1977). Conceptualization and Measurement of Consumer Satisfaction and 
Dissatisfaction, Cambridge: Marketing Science Institute. 

Hutchinson, J., Lai, F. ve Wang, Y. (2009). “Understanding the relationship of quality, 
value, equity, satisfaction, and behavioral intentions among golf travelers”. 
Tourism Management, 30 (2), 298-308. 

Jin, N., Lee, H. ve Lee, S. (2013). “Event quality, perceived value, destination image, 
and behavioral intention of sports events: the case of the ıaaf world championship, 
daegu, 2011”. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18 (8), 849-864. 

Jin, N., Lee, S. ve Lee, H. (2015). “The effect of experience quality on perceived value, 
satisfaction, image and behavioral intention of water park patrons: new versus 
repeat visitors”. International Journal of Tourism Research, 17, 82-95. 

Kim, D. ve Kim, S. (1995). “Quesc: an instrument for assessing the service quality of 
sport centers in korea”. Journal of Sport Management, 9 (2), 208-220. 

Ko, Y. ve Pastore, D. (2004). “Current issues and conceptualizations of service quality 
in the recreation sport industry”. Sport Marketing Quarterly, 13 (3), 159-166. 

Kotler, P., Bowen, J. T. ve Makens, J. C. (2003). Marketing for Hospitality and 
Tourism, (3rd Edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Inc. 

Kouthouris, C. ve Alexandris, K. (2005). “Can service quality predict customer 
satisfaction and behavioral intentions in the sport tourism industry? an application 
of the servqual model in an outdoors setting”. Journal of Sport & Tourism, 10 (2), 
101-111. 

MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., Hoffman, J. M., West, S. G. ve Sheets, V. (2002). 
“A comparison of methods to test mediation and other intervening variable 
effects”. Psychological Methods, 7 (1), 83-104. 

Miragaia, D. A. M. ve Martins, M. A. B. (2015). “Mix between satisfaction and 
attributes destination choice: a segmentation criterion to understand the ski resorts 
consumers”. International Journal of Tourism Research, 17, 313-324. 

Mittal, V., Kumar, P. ve Tsirosm, M. (1999). “Attribute-level performance, satisfaction, 
and behavioral intentions over time: a consumption-system approach”. Journal of 
Marketing Research, 63 (2), 88-101. 

Moon, K., Ko, Y. J., Connaughton, D. P. ve Lee, J. (2013). “A mediating role of 
destination image in the relationship between event quality, perceived value, and 
behavioral intention”. Journal of Sport & Tourism, 18 (1), 49-66. 

Murray, D. ve Howat, G. (2002). “The relationship among service quality, value, 
satisfaction, and future intentions of customers at an australian sports and leisure 
centre”. Sport Management Review, 5, 25-43. 

Oh, H. (1999). “Service quality, customer satisfaction, and customer value: a holistic 
perspective”. International Journal of Hospitality Management, 18, 67-82. 

Oliver, R. L. (1980). “A cognitive model of the antecedents and consequences of 
satisfaction decisions”. Journal of Marketing Research, 17 (4), 460-469. 

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on The Consumer, New 
York: Irwin/McGraw-Hill. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. ve Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service 
quality and its implications for future research. The Journal Of Marketing, 49 (4), 
41-50. 



 
 

C. E. Silik – K. Ünlüönen 10/4 (2018) 333-357 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

354 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. ve Berry, L. L. (1988). “Servqual: a multiple item 
scale for measuring consumer perceptions of service quality”. Journal of 
Retailing, 64, 12-40. 

Ranaweera, C. ve Prabhu, J. (2003). “On the relative importance of customer 
satisfaction and trust as determinants of customer retention and positive word-of-
mouth”. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 12 (1), 
82-90. 

Reichheld, F. F. ve Sasser, W. E. (1990). Zero defections: quality comes to services. 
Harvard Business Review, 68 (4), 105-111. 

Rodrigues, P. M. M., Valdunciel, L. ve Miguel-Davila, J. A. (2014). “Quality 
management in sports tourism”. European Sport Management Quarterly, 14 (4), 
345-374. 

Ross, G. F. (1993). “Destination evaluation and vacation preferences”. Annals of 
Tourism Research, 20 (3), 477-489. 

Rust, R. T. ve Oliver, R. L. (1994). Service Quality: New Directions in Theory and 
Practice, (Editors: Roland, T. R. and Oliver, R. L.), New York: Sage Publications, 
Inc. 

Rust, R. T., Zahorik, A. J. ve Keiningham, T. L. (1995). “Return on quality (roq): 
making service quality financially accountable”. Journal of Marketing, 59, 58-70. 

Scorgie, M. (2008). Skiers’ and Snowboarders’ Perceptions of the Quality of a Ski 
Resort in Japan: An Application of Importance Performance Analysis and 
Recreation Specialization, M.E.S., School of Outdoor Recreation, Parks and 
Tourism, Lakehead University, Canada, 1-104. 

Stahl, H. K., Matzler, K. ve Hinterhuber, H. H. (2003). “Linking customer lifetime 
value with shareholder value”. Industrial Marketing Management, 32 (4), 267-
279. 

Su, L., Swanson, S. R. ve Chen, X. (2016). “The effects of perceived service quality on 
repurchase intentions and subjective well-being of chinese tourists: the mediating 
role of relationship quality”. Tourism Management, 52, 82-95. 

Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsigilis, N. ve Karvounis, S. (2013). “Predicting 
spectators’ behavioural intentions in professional football: the role of satisfaction 
and service quality”. Sport Management Review, 16, 85-96. 

Tosun, C., Dedeoğlu, B. B. ve Fyall, A. (2015). Destination service quality, affective 
image and revisit intention: the moderating role of past experience. Journal of 
Destination Marketing & Management, 4, 222-234. 

Usakli, A. ve Kucukergin, K. G. (2018). Using partial least squares structural equation 
modeling in hospitality and tourism: Do researchers follow practical guidelines?, 
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 
https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2017-0753 

Uşaklı, A. (2016). “Turistik tüketici deneyimi: Beş yıldızlı resort otellerde bir 
uygulama”. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Wakefield, K. L. ve Blodgett, J. G. (1994). “The importance of servicescapes in leisure 
service settings”. Journal of Services Marketing, 8 (3), 66-76. 



 
 

C. E. Silik – K. Ünlüönen 10/4 (2018) 333-357 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

355 

Wirtz, J. ve Chew, P. (2002). “The effects of incentives, deal proneness, satisfaction and 
tie strength on word-of-mouth behavior”. International Journal of Service Industry 
Management, 13 (2), 141-162. 

Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri (1. Baskı). (Çev. A. Esin, M. A.  
Bakır, C. Aydın ve E. Gürbüzsel). İstanbul: Literatür Yayıncılık. 

Yoon, Y., Lee, J. ve Lee, C. (2010). “Measuring festival quality and value affecting 
visitors’ satisfaction and loyalty using a structural approach”. International 
Journal of Hospitality Management, 29 (2), 335-342. 

Yuan, J. ve Jang, S. (2008). “The effects of quality and satisfaction on awareness and 
behavioral intentions: exploring the role of a wine festival”. Journal of Travel 
Research, 46 (3), 279-288. 

Zabkar, V., Brencic, M. M. ve Dmitrovic, T. (2010). “Modelling perceived quality, 
visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level”. Tourism 
Management, 31 (4), 537-546. 

Zeithaml, V. A. ve Bitner, M. J. (2003). Services Marketing: Integrating Customer 
Focus Across the Firm, New York: McGraw-Hill. 

Zeithaml, V. A., Berry, L. L. ve Parasuraman, A. (1996). “The behavioral consequences 
of service quality”. Journal of Marketing, 60 (2), 31-46. 

Zhao, X., Lynch, J. G. ve Chen, Q. (2010). “Reconsidering baron and kenny: myths and 
truths about mediation analysis”. Journal of Consumer Research, 37 (2), 197-206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. E. Silik – K. Ünlüönen 10/4 (2018) 333-357 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

356 

Relationship Between Service Quality, Customer Satisfaction and 
Intention to Recommend: A Study for Ski Centers 

 
Cemal Ersin SİLİK 

Ankara Hacı Bayram Veli University 
Faculty of Tourism, Department of 

Tourism Management, Ankara, Turkey 
orcid.org/0000-0001-8662-4188 

cemalersin.silik@gazi.edu.tr 

Kurban ÜNLÜÖNEN 
Ankara Hacı Bayram Veli University 
Faculty of Tourism, Department of 

Tourism Management, Ankara, Turkey 
orcid.org/0000-0002-4191-9019 

kurban@gazi.edu.tr 
 

Extensive Summary 

Introduction 
It is known that the tourism sector brings about interactions among many 

countries such as social, cultural, economic, political, health and environment. 
However, many countries have a significant economic income from the tourism sector. 
For this reason, the service sector plays a dominant role in developed economies. 

The tourism sector in Turkey constitutes one of the most important sources for 
income. Turkey, in terms of winter tourism has considerable potential to provide 
services to domestic and foreign visitors. Sufficient studies on ski tourism in Turkey 
could provide a competitive advantage among the countries. 

The purpose of this research is to investigate the visitors’ perceptions of service 
quality who comes to the ski centers and to examine the impact of ski centers service 
quality on customer satisfaction and intention to recommend.  

Additionally, customer satisfaction’s the role of mediation the relationship 
between service quality of ski centers and intention to recommend are examined. 

Method 
A self administered questionnaire developed after a comprehensive literature 

review was used as a data collection instrument. In the study, to measure service quality 
of ski centers, “scale of service quality of ski centers” which is developed by Hudson 
and Shephard (1998); to measure customer satisfaction, “scale of customer satisfaction” 
which is developed by Oliver (1980, 1997) and to measure intention to recommend, 
“scale of behavioral intentions” which is developed by Zeithaml et all (1996) was used.  

Ski centers visitors (Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz, Erciyes, Davraz, 
Sarıkamış, Zigana) which have statistics obtained by Provincial Directorates of Culture 
and Tourism are comprise the target population of this study. After removing the 
questionnaires that include outliers and excessive missing data, a total of 1011 
questionnaires was analyzed.  

The hypotheses in the research model were tested using structural equation 
modelling. 
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Findings 
The structural model results indicate that four of total eight dimensions (tourist 

information services, accommodation, equipment rental shops and ski areas/slopes and 
services) have a positive influence on customer satisfaction. The other four dimensions 
(restaurants and bars, ski lessons, medical services and shops/souvenirs) on customer 
satisfaction are not statistically significant at 0.05 or better probability level.  

Additionally, two dimensions which are ski lessons and ski areas/slopes and 
services have a positive influence on intention to recommend. The other six dimensions 
have not similar influence on intention to recommend.  

Research findings, support the positive relationship between customer satisfaction 
and intention to recommend in the literature. Furthermore, the study revealed that 
customer satisfaction mediates the relationship between service quality of ski centers 
and intention to recommend.  

In this context, customer satisfaction represents a “full mediator” on the 
relationship between tourist information services, accommodation and equipment rental 
shops dimensions and intention to recommend, whereas it is a “partial mediator” on 
the relationship between ski areas/slopes and services dimension and intention to 
recommend. 

Conclusions 
As a result, it is seen that there are significant gaps in the landscape especially 

regarding the ski resorts. The results of the research provide both theoretical and 
practical benefits in order to better understand the relationship between quality of 
service and intent to recommend.  

When domestic and foreign literature on ski centers are examined, it is seen that 
the studies are generally concentrated on a single destination. Similar researches to be 
carried out to cover more than one destination will be beneficial from the theoretical 
point of view in the literature. 

During the gathering of research data, it has also been observed that face-to-face 
interviews with the visitors come to the ski resort, they were more likely to complain 
about food and drink facilities, shopping facilities and fees at the ski resorts.  

These results provide insight into the issues that ski center operators are expected 
to bring about innovation or diversity. 

With the new ski centers and new facilities to be established especially in the 
eastern regions, the region can be revitalized and significant revenues can be obtained in 
terms of tourism. 

Suggestions 
It is suggested to use different destinations (ski centers) together for other 

researchers because it is thought that it will contribute to the literature in terms of 
representation or originality. 

There is a need for mixed studies in which quantitative and qualitative methods 
are used together for better quality of service in ski centers. For this reason, it is 
suggested that researchers should concentrate on the quantitative or mixed (quantitative 
and qualitative) studies to be made on the relevant field. 
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Özet 
TÖMER, 1984 yılında yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla “Türkçe Öğretim 

Merkezi” adıyla kurulmuştur. Kurum, Avrupa Dil Pasaportu verme yetkisi alan ilk dil 
merkezidir. “TÖMER” markası, 2013 yılında tescil edilmiştir. Bu çalışmada TÖMER’in 
marka denkliği bileşenleri incelenmiştir. Marka denkliği, marka ismine bağlı olarak 
ürünün artan değeridir. Marka denkliği yüksek olan markalar daha fazla tercih 
edilmektedir. Marka denkliği bileşenleri, marka çağrışımı, marka farkındalığı, marka 
sadakati ve algılanan kaliteden oluşmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine 
gidilmeden, kayıtlı 2983 öğrenciye anket uygulanmış ve 1801 öğrenciden (% 60,4) geri 
dönüş sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; marka çağrışımı yüksek düzeyde 
bulunmuş, ancak TÖMER’e yönelik algılanan kalite ve marka sadakatinin orta düzeyde 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca marka sadakati ile marka çağrışımı, farkındalığı ve 
algılanan kalite bileşenleri arasındaki ilişki çoklu regresyon analizi ile araştırılmış; 
algılanan kalitenin marka sadakati üzerinde diğer değişkenlere göre daha etkili olduğu 
görülmüştür. Marka denkliği bileşenlerinin kullanıldığı bir faktör analizi yardımıyla 
TÖMER’in marka denkliği hesaplanmış ve bu denkliğin orta düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. 
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Abstract 
TÖMER was founded in 1984 in order to teach Turkish to the foreigners under the 

name of “Turkish Education Center”. This institution is the first language center that 
has the right to give European Language Passport. The brand “TÖMER” is registered 
in 2013. In this paper, the brand equity components of TÖMER have been investigated. 
Brand equity is the increasing value of the product based on the brand name. The 
brands with high brand equity are preferred more. The components of brand equity are 
brand association, brand awareness, brand loyalty and perceived quality. In this study, 
a questionnaire is applied to the 2983 registered students without choosing a sample, 
and a feedback is obtained from 1801 students (60,4%). The findings show that the 
brand association is found to be high, but the perceived quality of TÖMER and its 
brand loyalty are in medium level. In addition, the relation between brand loyalty and 
brand association, brand awareness and perceived quality components is investigated 
through a multiple regression analysis. It is observed that the perceived quality has a 
higher impact on brand loyalty relative to the other variables. The brand equity of 
TÖMER is computed through a factor analysis that uses brand equity components and it 
is found as medium level. 
Keywords:   Customer Based Brand Equity, Brand Loyalty, Perceived Quality, Brand 
Association, Brand Awareness, TÖMER 
Received 26 September 2018; Received in revised from 13 November 2018; Accepted 20 
November 2018 
 

Giriş 
Aaker (1991) ve Keller (1993) tarafından kavramsallaştırılan marka denkliği, 

1990'larda doğan bir kavramdır. Aaker’a (1991) göre marka denkliği “bir markanın 
adının ya da sembolünün, bir ürün ya da hizmet tarafından bir firmaya atfedilen değerini 
arttıran veya azaltan unsurlarıdır.”  Kısaca “tüketicilerin bir marka ile ilişkilendirdiği 
değer” olarak ifade edilmektedir (Aaker, 1991). Bir başka ifadeyle, marka denkliği, 
tüketicilerin mal ve hizmetlere yüklediği ek değerdir. Bu değer, tüketicilerin markaya 
yönelik olumlu ve güçlü duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili olduğu kadar fiyat, 
pazar payı ve karlılıkla da ilgilidir (Kircova, 2018). Marka denkliği; literatürde finansal 
temelli, çalışan temelli ve tüketici temelli bir bakış açısıyla incelenmiştir. Finansal 
perspektif bilançoda yer alan bir varlık olarak markanın parasal değerinin 
belirlenmesine, çalışan temelli perspektif çalışma ortamına ve marka bilgisi konusuna 
odaklanmaktadır. Tüketici temelli marka denkliği ise pazarlama perspektifi açısından 
tüketicinin karar verme süreciyle ilgilenmektedir ve bir markanın tüketici tarafından 
nasıl değerlendirildiğini daha etkili bir şekilde ortaya koymaktadır (Farjam ve Hongyi, 
2015, s. 15). Marka denkliğini ilk belirleyen kesim tüketicilerdir. Bu çalışmanın amacı 
da, eğitim alanında önemli bir marka olan Ankara Üniversitesi TÖMER’in tüketici 
temelli marka denkliği bileşenlerini öğrencilerinin gözünden incelemektir. 

Vazquez, Del Rio ve Iglesias  (2002, s. 8) tüketici temelli marka denkliğini, 
“tüketicinin markayı kullanma ve tüketimi sonucunda elde ettiği sembolik ve 
fonksiyonel faydaların toplamı” şeklinde tanımlamıştır. Marka denkliğini oluşturmak 
için marka farkındalığı sağlamak ve marka sadakati oluşturmak önemlidir.  Güçlü 
marka geliştirmek, tüketici sadakatini arttırmakta ve tüketicileri sürekli tüketici haline 
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getirmektedir. İşletmelerin öncelikli hedefi güçlü bir marka oluşturmaktır. Tüketici 
temelli marka denkliği, tüketici markayı bildiğinde, marka farkındalığı yüksek 
olduğunda ve hafızasında güçlü marka çağrışımları bulunduğunda ortaya çıkmaktadır. 
Keller (1993) marka denkliğinin oluşmasında marka bilgisinin önemi üzerinde 
durmuştur. Pazarlamaya yapılan yatırım marka bilgisini (marka farkındalığı, 
çağrışımlar, davranışlar, sadakat vb.) etkilemektedir (Keller, 2002).  Keller (1993, s. 2) 
tüketici temelli marka değerini “tüketicinin sahip olduğu marka bilgisine bağlı olarak 
işletmenin marka pazarlama faaliyetlerine tüketicilerin gösterdikleri olumlu veya 
olumsuz tepkiler” şeklinde tanımlamıştır.  Müşteriler olumlu deneyime dayanan ürün ve 
hizmetler hakkında olumlu düşünmektedir. Dolayısıyla işletmeler müşterilerinde olumlu 
düşünceler, hisler, algılar yaratmalıdır. İşletmelerin uyguladıkları pazarlama çabaları ile 
tüketici temelli marka denkliği oluşturulmaktadır. 

TÖMER, Ankara Üniversitesi’nin tescilli markasıdır., Ankara ve İstanbul’da iki, 
İzmir, Bursa, Antalya ve Alanya’da birer olmak üzere Türkiye çapında toplam sekiz 
noktada dil eğitimi vermektedir. Ayrıca ülke dışında da temsilcilikleri bulunmaktadır. 
Dil eğitiminde öğrencilerin dili rahatlıkla konuşabilen, yazabilen bireyler haline 
gelebilmesi çok önemlidir. Günümüzde “eğitimde marka olma” devri yaşanmaya 
başlamıştır. Başarılı markalar geliştiren kurumlar rekabet avantajları elde etmektedir. 
Bu nedenle, bu çalışma TÖMER’in tüketici temelli marka denkliği bileşenlerini 
araştırarak katkı sunmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin TÖMER’i tercih etmeleri için 
marka adının yeterli olup olmadığı, TÖMER’e yönelik marka farkındalığının, marka 
sadakatinin olup olmadığı, TÖMER’in marka çağrışımı ve algılanan kalite gibi marka 
denkliği bileşenleri araştırılmıştır. 

1. Kavramsal Çerçeve 
1.1. TÖMER ve Tüketici Temelli Marka Denkliği 
Eğitim kurumlarının var olabilmeleri için tercih edilmeye, tercih edilmeleri için 

güçlü ve değerli bir markaya, bunun için de çok iyi hazırlanmış bir dil eğitim sistemine 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Dil eğitimi veren kurumlar iyi bir meslek sahibi olmak, 
toplum ve iş hayatında daha iyi bir konuma gelmek,  iyi ve ekonomik kazancı yüksek 
bir kariyer imkânı elde etmek için tercih edilmektedir. Eğitim hizmeti veren kurumların 
sadece güçlü bir eğitim kadrosuna ya da modern bir binaya sahip olmaları marka 
olmalarında yeterli değildir. Değişen dünyaya hızlı bir şekilde ayak uydurmaları da 
gerekmektedir. TÖMER, 1980’lerde Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten ilk ve tek 
kurum olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1989 yılından itibaren İngilizce, Fransızca ve 
Almanca öğretimine başlanılan TÖMER’de günümüzde Türkçe, İngilizce, Almanca, 
Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Bulgarca, Çince, Arapça, Korece, 
Farsça dilleri ve Osmanlı Türkçesi öğretilmektedir. Dil alanında yapılan bu çalışmalar 
TÖMER’e “bilimsel tabanlı dil merkezi” kimliğini kazandırmış ve TÖMER’in yabancı 
dil öğretiminde uygulanmak üzere yeni yöntem ve teknikler geliştirmesine olanak 
vermiştir. TÖMER’de yabancılar için Türkçe, Türkler için de yabancı dil eğitiminin 
yanı sıra, ilköğretim öğrencilerine yönelik genel amaçlı yabancı dil kursları da 
verilmektedir. TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak 
(okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri her 
sınıfta bulunan, televizyon, yansıtıcı, DVD oynatıcı gibi görsel-işitsel araçlarla 
desteklenmektedir. Tecrübeli ve uzman bir eğitim kadrosu, Ankara Üniversitesi’ne bağlı 
bir dil okulu olması ve bunun güvenilirliği, uluslararası geçerliliğe sahip diplomaları, 

http://tomer.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/533/2016/06/t%C3%B6mer..pdf


 
 

D. Ulaş – A. Tuzcu – E. Satıcı 10/4 (2018) 358-383 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

361 

kendine özgü eğitim metotları, tüm şubelerinde aynı metotlarının kullanımı TÖMER’in 
en güçlü yönleridir. 

Amerikan Pazarlama Birliği'ne göre marka, “Bir ürün ya da bir grup satıcının 
ürünlerini ya da hizmetlerini belirlemeye, tanımlamaya ve rakiplerin ürünlerinden ya da 
hizmetlerinden farklılaştırmaya, ayırt etmeye yarayan isim, terim, işaret sembol, 
tasarım, şekil ya da tüm bunların bileşimidir” (www.ama.org). 

Hizmet markası oluşturulurken güvenilir tüketici ilişkileri kurmak ve kaliteli 
hizmet deneyimi sunmak esastır (Alexandris ve Diğ., 2008).  Tüketici temelli marka 
denkliği, kısaca markanın pazarlanmasına tüketicinin verdiği tepki ve marka bilgisi 
etkisi olarak tanımlanmaktadır. Kavram, markanın işletme ve tüketici için sağladığı 
yararların bütününü kapsar. Bir işletmenin ya da kurumun rakipleri arasında farklı 
konumda bulunmasını, markanın kalitesinin yüksek olarak algılanmasını ve marka 
sadakatini sağlayarak diğer markalara göre daha rekabetçi olmasını sağlayan önemli bir 
pazarlama stratejisidir. TÖMER, 30 yılı aşkın birikimiyle başta Türkçe öğretimi olmak 
üzere hizmet sektöründe gerçek anlamda marka olmuş bir kurumdur. Öyle ki TÖMER 
adı, 2013 yılında tescil edilmesine rağmen halihazırda dil eğitimi veren çok sayıda 
kamu ve özel kurum tarafından kullanılmaktadır.  

1.2. Marka Denkliği Bileşenleri 
Tüketici temelli marka denkliği bileşenleri Aaker’a göre marka farkındalığı, 

algılanan kalite, marka imajı ve marka sadakatinden oluşmaktadır (Seongseop,  Choeb 
ve Petrickc, 2018, s. 321). Hizmet sektöründe çalışan işletmelerin güçlü marka 
yaratabilmeleri için farklılaştırılmış hizmet deneyimi sunmaları, tüketicilerin gözünde 
önemli olmaları, tüketicilerin markayla duygusal bağ ve iletişim kurmalarını 
sağlamaları, müşteri memnuniyetini yakalamaları, çalışanlarına önem vermeleri, hizmet 
odaklı çalışanları seçmeleri ve olumlu müşteri deneyimleri yaratmaları gerekmektedir.  
Marka denkliğini doğru olarak anlayarak uygulayabilen ve farkındalık oluşturabilen 
hizmet işletmeleri, müşterilerine kaliteli hizmet vererek, müşteri memnuniyeti 
sağlayarak ve sadık müşteriler oluşturarak performanslarını arttırabileceklerdir. Boyle 
(2007) tüketici temelli marka denkliği oluşturmada benzeri olmayacak özelliklerde 
algılanan bir ürün geliştirmenin, pazarlama ve iletişim kanalları yoluyla marka 
farkındalığı sağlamanın, tüketim öncesinde pazarlama ve iletişim sayesinde marka 
çağrışımları oluşturmanın ve tüketim sonrasında da elde edilen benzersiz faydaların 
marka sadakatine yol açtığı üzerinde durmuştur. Marka denkliği yaratılması sürecine 
tüketicinin katılımının sağlanması önemlidir (Kuvykaite ve Piligrimiene, 2014, s. 481). 
Marka farkındalığı, algılanan kalite ve marka çağrışımını; olumlu marka çağrışımı ise 
marka sadakatini etkilemektedir. Tüketici, markayı yüksek kalitede algıladığında, 
markaya düşkünlüğü ve sevgisi artmakta, sonuçta sadakatin oluşumu da artmaktadır.  

1.2.1. Marka Farkındalığı (Bilinirliği)  
Bir işletmenin mal veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden 

ayırt edilmesi, marka sahibi olan işletmeye pazarlama, tüketicilere ise seçim yapma 
imkânı verir. Marka farkındalığı, potansiyel bir alıcının belirli bir ürün kategorisine ait 
markayı tanıması veya hatırlaması yeteneği anlamına gelir. Marka tanıma, tüketicilerin 
belirli markalara aşina olmasıdır. Tüketicinin bir logoyu gördüğünde tanıması gibi. 
Marka hatırlama, belli bir durumda ipucu verildiğinde belirli markaları hatırlayabilme 
becerisini ifade etmektedir. “Aklınıza gelen ilk üç fast food restoranını listeler misiniz?” 
sorusu sorulduğunda ilk akla gelen marka olmak buna örnek verilebilir (Baalbaki ve 

http://www.ama.org)/
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Guzmán, 2016, s. 34).  Marka denkliği oluşturmanın ilk adımı, marka farkındalığını inşa 
etmektir (Aaker, 1991, s. 61).  

Keller’in modeline dayanarak Kuhn, Alpert ve Pope (2008), güçlü bir marka 
oluşturmanın ilk adımının, doğru marka kimliğinden (marka adı, logo, slogan, marka 
kahramanı, marka müziği vb.) geçtiğini belirtmiştir. Hangi ihtiyacı tatmin ettiğinin 
belirlenmesi, kategori tanımlaması yapılması önemlidir (Farjam ve Hongyi,  2015, s. 
19). Marka; tüketicilerin bilgilenme ve ürüne duydukları güven açısından yönlendirici 
bir işleve sahip olup, ürünün adını, görsel kimliğini veya ürünü tanımanın çok ötesine 
geçmiştir. Markanın oluşturulmasından sonraki adım, bu markanın potansiyel 
tüketicilerce bilinmesini sağlamaktır. Tüketicilerin haberdar olmadığı bir markanın ne 
kadar kaliteli ya da farklı olduğunun bir anlamı olmayacaktır. Marka farkındalığı, 
yalnızca marka ismini bilmek ya da markayı daha önce görmüş olmak anlamına 
gelmemektedir. Markanın ayrıca tüketicinin zihninde marka ismi, marka sembolü gibi 
çağrışımları da birleştirmesidir (Hoeffler ve Keller, 2003). Marka farkındalığı; markayı 
hatırlamak üzere tüketiciye verilen ürün kategorisi arasından o markanın seçilebilme 
kabiliyetidir. Marka denkliğinin oluşması, marka farkındalığının yaratılması ile 
başlamaktadır (Chieng ve Lee, 2011, s. 36). Marka farkındalığı, markanın tüketiciler 
tarafından tanınması ve tüketici zihninde belirli bir ürün grubu ya da tüketici ihtiyacı ile 
ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır. Ürüne ait olan ihtiyaç ortaya çıktığında, tüketicilerin 
akıllarına ilk olarak belirli bir markanın gelmesi sağlanırsa marka farkındalığı sağlanmış 
demektir. Markaya ait olan tüm öğelerin birlikte ve aynı anda tüketici zihninde yer 
alması gerekmektedir. Marka farkındalığı marka denkliği konusunda önemli ama göz 
ardı edilen bir unsurdur. Farkındalık, algıları ve tutumları değiştirebilmekte ve bazı 
durumlarda marka seçiminde ve hatta marka sadakatinde kilit rol oynayabilmektedir. 
Bir başka deyişle, farkındalık bir markanın tüketiciler için önemini ortaya koymaktadır.  
Marka farkındalığının; tanıma, hatırlama, akılda en fazla yeri tutabilme,  marka 
hâkimiyeti, marka bilgisi ve marka fikri şeklinde çeşitli düzeyleri bulunmaktadır 
(Aaker, 1996; Pitta ve Katsanis, 1995). 

Marka farkındalığının oluşturulabilmesi için çeşitli iletişim araçları kullanılabilir. 
Tüketiciler, satın alma kararlarını geleneksel reklam yöntemleri yanında tanıdıklarından 
gelen tavsiyeler (fısıltı reklamı) ve doğrudan deneyim bilgileri üzerine de 
şekillendirmektedirler. İnteraktif pazarlama (internet, TV, bloglar, tweetler, online 
reklamlar) marka farkındalığını arttırabilir. Potansiyel olarak ulaşılması zor gruplar 
hedeflenerek interaktif pazarlama ile marka farkındalığı oluşturulabilir (Keller, 2010, s. 
62). 

1.2.2. Marka Çağrışımı  
Marka denkliği bileşenlerinden ikincisi olan marka çağrışımı; tüketicinin zihninde 

marka ile ilgili tüm düşünceleri, duyguları, deneyimleri ifade etmektedir. Marka 
farkındalığı ile arasında güçlü bir bağ vardır. Aaker (1991) ve Keller (1993)’a göre de 
marka çağrışımı, tüketicinin zihninde marka ile ilgili tüm düşüncelerdir (Foroudi ve 
Diğ., 2018, s. 463). Çağrışımlar ürün ya da hizmet sunumu, inovasyon, saygınlık, 
çalışan personel, fiziksel koşullar, kullanıcı, kullanım ve fiyat ile ilgili olabilir. Markaya 
karşı olumlu tutumlar ve hisler oluşturulurken, markayı kullanmanın sağlayacağı 
faydaları önermede marka çağrışımları kullanılmaktadır. Marka çağrışımı markayla 
ilişkilendirilen ürün özelliklerini, somut ve somut olmayan bazı çağrışımları kullanmak 
ve tüketicilerin zihninde marka anlamını yerleştirmektir. Tüketici zihninde birbirleri ile 

https://www.researchgate.net/profile/Fayrene_Chieng?_sg=ALpAiv8yjT4xGayc7t5KBfe6hxctm1Jo112jTJgBpC0zw9ZZDdjUwwsPpsY2LfYUzjWGGG4._zyYZd5yimBzXiJYgh6SlSi65kmqEuuRX-jE3HlxokTwmizWx0N4iIxDp9UaVO9Cp75BdCHDhrKKf21Qx-wEbw
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2121054653_CG_Lee?_sg=ALpAiv8yjT4xGayc7t5KBfe6hxctm1Jo112jTJgBpC0zw9ZZDdjUwwsPpsY2LfYUzjWGGG4._zyYZd5yimBzXiJYgh6SlSi65kmqEuuRX-jE3HlxokTwmizWx0N4iIxDp9UaVO9Cp75BdCHDhrKKf21Qx-wEbw
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ilişkilendirilen bu kavramlar sayesinde, tüketicilerin markayı anlamaları ve 
yorumlamaları da kolaylaşmış olmaktadır. Marka çağrışımı; müşteri hizmetleri, üründen 
duyulan memnuniyet, güvenilirlik, dayanıklılık, fiyat, ürün işlevselliği vb. unsurları 
kapsamaktadır (Budac ve Baltador, 2013, s. 445).  

Marka denkliğinin yüksek olması, sadece markanın faydaları ile değil, yaratacağı 
çağrışım desteği ile de gerçekleşmektedir. İşletmelerin ürünlerini farklılaştırmada 
kullanabilecekleri çağrışımlar; tüketici yararına yönelik,  ürün ve hizmet özelliklerine 
yönelik, ürün kullanımı ya da uygulamalarına yönelik, tüketiciye yönelik, ünlü 
kullanımına yönelik, hayat tarzı-kişiliğe yönelik, ülke orijinine ve rakiplere yönelik 
olabilir.  

1.2.3. Algılanan Kalite  
Marka farkındalığı ve marka imajı oluşturulduktan sonra, hedef kitlede markanın 

kaliteli ve tüketiciler açısından değerli olan özelliklere sahip olduğuna dair algının 
oluşturulması önemlidir. Bunun için olumlu tüketici tepkisi ile kalite algısı 
oluşturulmaya çalışılır. Tüm bu pazarlama faaliyetlerinin nihai amacı, tüketicinin belirli 
markalara rakip markalardan farklı yaklaşmalarını olanaklı kılmaktır.  

 Zeithaml (1988), algılanan kaliteyi, marka denkliğinin bir bileşeni olarak 
tanımlar. Aaker (1991) ve Keller (1993) ise algılanan kaliteyi tüketicinin genel kalite 
algısı olarak tanımlamaktadır. Algılanan kalitede tüketiciler, beklentilerini gerçekleşen 
hizmet anlayışı ile karşılaştırır (Liu ve Diğ., 2017, s. 194). Bir başka deyişle, , 
tüketicilerin beklentilerinin, onlar açısından karşılanma düzeyidir. Bu düzey, tüketiciler 
arasında da farklı değerlendirilmektedir. Algılanan kalite, tüketicilerin beklentileri ile 
uyumluluk gösteriyor ise tüketici tatmininin sağlanmasında olumlu yönde etkide 
bulunmakta; tüketici beklentileri ile uyumsuzluk söz konusu ise tüketici tatmini 
üzerinde olumsuz yönde bir etki yaratmaktadır.  

Algılanan kalite, aslında marka hakkında hissedilen soyut bir kavramdır. Daha çok 
güvenilirlik ve performansa, hizmetin güvenilirliğine, garantilere, fiziksel koşullara 
ilişkin olabilir. Tüketicilerin ürün hakkındaki algıları, yargıları, düşünceleri ve 
inançlarıdır. Fiyata bağlıdır. Tüketiciler, benzer ürünler için yüksek fiyatlı gördükleri 
ürünleri yüksek kaliteli algılamaktadır.  Bu nedenle, markaya karşı olumlu tutumlar için 
bir itici güçtür. Tüketiciler, yüksek kalitede algıladıkları ürünlere güvenmektedir 
(Foroudi ve Diğ., 2018, s. 463).  

Algılanan kalite, ürünün şekil ve görünüm gibi fiziksel özellikleriyle ya da marka 
adı, mağaza, ambalaj, üretim bilgileri, fiyat, tutundurma, paketleme gibi fiziksel 
olmayan özellikleriyle de değerlendirilebilir (Steenpkamp, 1997; Zeithaml, 1988). 
Yüksek algılanan kalite tüketicinin markayı satın almaya ikna olmasını, işletmenin 
rakiplerinden farklılaşmasını ve yüksek fiyat talep etmesini sağlar (Aaker, 1991). 

 1.2.4. Marka Sadakati (Bağlılığı) 
Marka sadakatinin oluşturulmasının işletme ve marka başarısı açısından hayati bir 

önemi bulunmaktadır. Marka sadakati, tüketicinin her defasında aynı markayı satın 
almayı tercih etme eğilimi olarak tanımlanabilir (Krystallis ve Chrysochou, 2014, s. 
141). Bu kavram, davranışsal ve bilişsel olarak ele alınabilir. Davranışsal 
marka  sadakati, tüketicinin sadece içinde bulunulan zamanda değil, gelecek 
dönemlerde de belirli bir markayı satın almasıdır. Tekrarlanan alım sayısı, markayı 
birincil olarak yeniden satın alma taahhüdü ile ilgilidir. Davranışsal sadakat, 
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tüketicilerin aynı hizmet sağlayıcısının ürettiği ürünleri kullanmayı düşünüp 
düşünmedikleri veya söz konusu markayı diğer insanlara tavsiye edip etmeyecekleri ile 
ilgilidir. Marka sadakatini ölçmek için, markayı diğer insanlara tavsiye etme, diğer 
markaları kullanmama, markayı beğenme dikkate alınmaktadır.  

Bilişsel sadakat ise bir markanın ilk olarak akla gelmesidir. Satın alma kararı 
verildiğinde tüketicinin ilk seçimidir. En üst düzeyde farkındalıkla yakından ilgilidir ve 
tüketicilerin ilk önce hatırladıkları belirli bir kategorideki markadır. Bir marka, 
katılımcıların ilk tercihleri haline gelebilmekte (bilişsel sadakat) ve bu nedenle tekrar 
tekrar satın alınmaktadır (davranışsal sadakat) (Fayrene Chieng ve Lee, 2011, s. 39). 
Marka denkliği, o markanın oluşturduğu sadık tüketiciler tarafından 
gerçekleştirilmektedir (Keller, 1993). Markaya sadık olan tüketicinin bugün ve 
gelecekte aynı markayı satın alma olasılığı çok yüksektir (Lin, Wu ve Wang, 2000, s. 
279). Marka sadakati, hep aynı markanın tercih edilmesi, markanın değiştirilmemesi ve 
alışveriş yapılan mağazada bulunamazsa aynı markanın başka bir mağazadan satın 
alınmasıdır. Hep aynı markanın alınması, filmleri hep aynı sinemada izlemek, 
çoğunlukla hizmet alınan aynı yere gitmek marka sadakatine örnek olarak verilebilir. 
McConnell (1968, s. 14), marka sadakatini başka markaya geçmeden üst üste deneme 
olarak tanımlamıştır. Keller (1993), sadakatin bir ürünü yeniden alma sıklığıyla veya 
söz konusu markayı tekrar alma konusunda ilk tercih olarak kabul edebilme imkânına 
göre ölçüldüğünü belirtmiştir.  

Marka sadakatini ölçmek için;  tekrar satın alma oranları, satın alma sıklığı, satın 
alınan marka sayısı, marka için daha yüksek fiyat ödemeye hazır olma ve markayı 
diğerlerine tavsiyelerde bulunma şeklinde farklı yöntemler kullanılabilir (Miller ve 
Grazer, 2003, s. 83).  

2. Yöntem 
Daha önce de belirtildiği gibi, marka denkliği bileşenleri; marka adı çağrışımı, 

marka farkındalığı, marka sadakati ve algılanan kaliteden oluşmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı da, TÖMER’in marka denkliği bileşenlerini değerlendirmek ve bu bileşenler 
arasındaki ilişkileri belirlemektir.. Bu nedenle, TÖMER’in öğrencileri tarafından marka 
denkliği bileşenleri bağlamında nasıl algılandığı, öğrencilerin TÖMER’i tercih etmeleri 
için marka adının yeterli olup olmadığı, TÖMER’e yönelik marka farkındalığının ve 
marka sadakatinin olup olmadığı ve TÖMER markasına yönelik algılanan kalitenin 
düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, marka sadakati ile marka çağrışımı, 
farkındalığı ve algılanan kalite bileşenleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Son olarak 
marka denkliği bileşenleri kullanılarak TÖMER’in marka denkliği hesaplanmıştır. 

2.1. Araştırma Modeli 
Marka denkliğinin dört bileşeni olan marka farkındalığı, algılanan kalite, marka 

çağrışımı ve marka sadakati arasında etkileşime dayalı bir ilişki ağı mevcuttur. Belirli 
bir marka adını bilmeyen, duymayan veya farkında olmayan biri için markanın kalitesi 
veya yaygın bir çağrışım duygusu neredeyse hiçbir şey ifade etmez,  bunlar olmadan da 
marka sadakatine ilişkin herhangi bir duygudan bahsedilemez.  Bu bağlamda ilk olarak 
bu değişkenler arasındaki ilişki incelenmiş, ardından da ilk üç değişkenin (marka 
farkındalığı, marka çağrışımı ve algılanan kalite) ne ölçüde marka sadakatinin 
belirleyicileri olduğu analiz edilmiştir. Araştırma modeli, Şekil 1’deki gibi 
gösterilebilir.  
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Şekil 1: Marka Denkliği Bileşenleri Modeli  

Marka farkındalığı, marka denkliğinin temelidir (Gartner ve Konecnik Ruzzier, 
2011). Buna bağlı olarak artan marka farkındalığı daha iyi algılanan kaliteye (Yoo,  
Donthu ve Lee 2000) ve daha iyi marka çağrışımına yol açmaktadır (Villarejo-Ramos 
ve Sanchez-Franco, 2005). Bu nedenlerle aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H1: Marka farkındalığı, algılanan kalite ile ilişkilidir. 
H2: Marka farkındalığı, marka çağrışımı ile ilişkilidir. 
Park, Robertson ve Wu  (2004)  algılanan kalitenin, marka farkındalığını olumlu 

yönde etkilediğini belirtmektedir. Aydın ve Özer (2005), marka imajının tüketicilerin 
biriken deneyimlerinden ve algılanan hizmet ve ürün kalitesinden kaynaklandığını 
vurgulamaktadır. Bu nedenle, algılanan kalitenin doğrudan marka çağrışımını 
etkileyeceği sonucuna varılabilir. Ayrıca müşteriler belirli bir markanın yüksek kalitede 
olduğunu algılarsa, bu markayı sürekli olarak satın alma ve başkalarına tavsiye etme 
eğilimindedirler (Jones, Mothersbaugh ve Beatty, 2002; de Ruyter, Wetzelz ve 
Bloemer, 1998). Bu durum, iyi kalite algısının marka sadakatini artırmaya yardımcı 
olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü hipotezler aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur. 

H3: Algılanan kalite, marka çağrışımı ile ilişkilidir. 
H4: Algılanan kalite, marka sadakati ile ilişkilidir. 
Marka imajı/çağrışımları da marka sadakati üzerinde güçlü bir pozitif etkiye 

sahiptir (Park Robertson ve Wu, 2004). Başka bir deyişle, markanın iyi bir marka 
çağrışımı varsa, insanlar markaya daha sadıktırlar. Buradan hareketle şu hipotez 
oluşturulmuştur.  

H5: Marka çağrışımı, marka sadakati ile ilişkilidir.  
Son olarak, modelde yer alan ilk üç değişkenin (marka farkındalığı, marka 

çağrışımı ve algılanan kalite) marka sadakatinin belirleyicileri olduğu görülmektedir 
(Chow ve Diğ., 2017). Marka sadakati, bu üç değişken kullanılarak çoklu regresyon 
analizi ile modellenmiştir. 

H6: Marka sadakati, marka farkındalığı, marka çağrışımı ve algılanan kaliteden 
etkilenmektedir. 

 
 

Marka Çağrışımı  

 Marka Sadakati 

  H1 H4 

    H2    H5 

   H3    Marka Farkındalığı 
 

Algılanan Kalite 
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 2.2. Araştırma Evreni ve Örneklem 
 TÖMER öğrencilerine yönelik yapılan anket çalışmasının evrenini TÖMER’in 

şubelerinde tüm dillerde açılmış sınıflara kayıtlı “yetişkin” öğrenciler oluşturmaktadır.  
Araştırmaya katılanlar TÖMER’e kayıtlı Türk öğrenciler ve kurs ücretini kendi 
karşılayan yabancı uyruklu öğrencilerdir. Tüm burslu yabancı öğrenciler (Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Toplulukları ile Afgan ve Libya hükümet bursluları vb.) kapsam dışı 
tutulmuştur. Anket altı dile çevrilmiştir. Soru formları TÖMER şubelerine hedef kitleye 
uygulanmak üzere gönderilmiş ve örneklem seçimine gidilmeden tam sayım ile 
anketlerin sınıflarda uygulanması sağlanmıştır. Toplam 2983 öğrenciden 1801’inden  
(%60,4) geri dönüş sağlanmıştır.  

2.3. Kullanılan Ölçme Araçları 
TÖMER markasının tüketici temelli marka değerini oluşturan boyutları 

değerlendirmek için Zeithaml (1988), Aaker (1991, 1996), Keller (1993), Pitta ve 
Katsanis (1995), Miller, ve Grazer (2003), Krystallis ve Chrysochou (2014) ve Baalbaki 
ve Guzmán (2016) tarafından geliştirilen ve çok boyutlu tüketici temelli marka değer 
ölçeğinde kullanılan yargı ifadeleri kullanılmıştır. 5’li Likert ölçeği kullanılarak 
cevaplayıcılardan her bir yargıya ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. 
Ölçeklerde “1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum”u temsil etmektedir. 15 
kişiye ön test yapıldıktan sonra soru belgesine son şekli verilmiş ve anket 
uygulanmıştır. Soru formu, biri demografik kısım olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır.  

IBM SPSS 24 istatistik paket programına veri girişleri yapılarak, gerekli 
kontrollerden sonra belirlenen hipotezler yine aynı program yardımıyla sınanmıştır. 
Ankette yer alan 5’li Likert ölçeğinde yöneltilen 39 soruya ilişkin güvenilirlik analizleri 
yapılmıştır. Buna göre elde edilen Cronbach’s Alpha değeri 0,903 bulunarak ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğu görülmüştür.  

Marka denkliği bileşenlerinden, marka çağrışımı, marka sadakati ve algılanan 
kalite için yapılan güvenilirlik analizlerinde içsel tutarlılıklar değerlendirilerek sorulara 
verilen cevaplar, yüzlük puan sisteminde değerlendirilerek marka denkliği bileşen 
değerleri elde edilmiştir. Marka farkındalığını ölçmeye yönelik sorular 5’li Likert 
ölçeğine göre hazırlanmadığı için, farkındalık puanı ağırlıklı ortalama yoluyla elde 
edilmiştir. 

2.4. Hipotezlerin Test Edilmesi  
Belirlenen değişkenlere ilişkin kurulan hipotezlerin sınaması varsayım 

değerlendirmeleri yapıldıktan sonra gerçekleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Buna göre, 
normal dağılım göstermeyen bileşenlerin istatistiksel olarak farklı olup olmadıklarını 
araştırmak için bağımsız örneklem testlerinde parametrik olmayan istatistiksel 
yöntemlerden (Kruskall Wallis ve Mann-Whitney U testi) faydalanılmıştır. Marka 
denkliği bileşenleri arasındaki ilişki, Spearman korelasyon analizi ile araştırılmıştır.  

Marka denkliği bileşenlerinin incelenmesinde ve yapılan analizler sonunda, marka 
sadakatinin oluşmasında, incelenen diğer bileşenlerin katkısı olduğu görülmüştür. 
Marka sadakatinin; marka farkındalığı, algılanan kalite ve marka çağrışımı 
değişkenlerinin fonksiyonu şeklinde açıklanabilirliğini test etmek, sebep-sonuç 
ilişkisini araştırmak ve birlikte değişim oranlarını görmek amacıyla çoklu regresyon 
analizi uygulanmıştır. 
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Son olarak; incelenen dört bileşen kullanılarak faktör analizi yardımıyla marka 
denkliği endeks değerleri elde edilmiştir. Elde edilen endeks değerleri 
yorumlanabilmesi açısından interpolasyonla 0-100 aralığına getirilmiştir. 

 3. Bulgular 
 3.1. Demografik Veriler 
Ankete katılan öğrencilerin % 60,8’i Türkçe, % 39,2’si altı farklı dilde hazırlanan 

soru formunu doldurmuşlardır. Katılımcıların % 63,7’si kadın, % 36,3’ü erkektir. 
Katılımcıların % 51’i üniversite veya lisansüstü eğitim seviyesine sahiptir. Lise 
mezunlarının oranı ise % 31,3’dür. Katılımcıların yaş ortalaması ise 25’tir. Ankete 
katılan TÖMER kursiyerlerinin çoğu (Türk öğrencilerin % 71,4’ü, yabancı öğrencilerin 
% 36,5’i) öğrencidir. Türk kursiyerlerin  % 12’si özel sektör çalışanı iken % 5,5’i ise 
çalışmamaktadır. Yabancı kursiyerlerin % 33,5’i çalışmıyorken, % 20,3’ü ise özel 
sektör çalışanıdır.  

3.2. TÖMER Marka Farkındalığının (Bilinirliğinin) Ölçülmesi 
Marka farkındalığı güçlü olan bir marka kolaylıkla fark edilebilir ve satın 

alınabilir. Aaker’e (1991) göre, insanlar tanıdıkları markayı satın almayı tercih ederken, 
bilinmeyen markanın satın alınma şansı daha az olmaktadır. Markası en çok tanınan 
markalar, eski markalardır. Eski olan markaya güven artı değer yaratırken, duygusal 
bağlar da sadakati arttırmaktadır. Marka farkındalığı; TÖMER logosunun hatırlanma 
derecesine, marka bilgisine (markanın neyi temsil ettiğini bilme) ve marka fikrine  
(marka hakkında Tablo 1’de belirtilen konularda fikir sahibi olma) dayalı olarak 
değerlendirilmiştir. Anket kapsamında öğrencilere TÖMER hakkında ne kadar bilgi 
sahibi oldukları sorulmuştur. Öğrencilerin % 16’sı TÖMER hakkında herhangi bir bilgi 
sahibi olmadığını, % 35,9’u az düzeyde, % 39,6’sı orta düzeyde ve % 8,6’sı üst düzeyde 
bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir (Tablo 1). 
Tablo 1: TÖMER ile İlgili Konularda Öğrencilerin Bilgi Sahibi Olma Oranları 

Farkındalığı Sınanan Konu Evet 
(%) 

Hayır 
(%) 

TÖMER’in Ankara Üniversitesine bağlı bir kurum olduğunu biliyorum 95,6 4,4 
TÖMER’in Türkiye genelinde şubeleri olduğunu biliyorum 93,8 6,2 
TÖMER’in Ankara Üniversitesi onaylı diploma verdiğini biliyorum 92,3 6,1 
TÖMER adı kullanım hakkının sadece Ankara Üniversitesine ait 
olduğunu biliyorum 

59,1 40,9 

TÖMER’in Avrupa Dil Portfolyosuna denk bir dil belgesi verdiğini 
biliyorum 

51,6 48,4 

TÖMER tarafından yabancı uyruklu öğrencilere verilen Türkçe 
yeterlilik diplomasının Türkiye’deki tüm üniversitelerde geçerli 
olduğunu biliyorum 

47,5 52,5 

TÖMER marka adının Türkçe Öğrenim Merkezinden geldiğini 
biliyorum 

44,1 55,9 

TÖMER’in belirli kriterlere göre dil bursu verdiğini biliyorum 30,5 69,5 
TÖMER marka adını kullanan başka kurumlar olduğunu biliyorum 20,8 79,2 
TÖMER logosunu tam olarak hatırlayabiliyorum. 46,5 34,4 

Anket kapsamında katılımcılara yöneltilen yukarıdaki ifadelerden, ilk üçü dışında 
farkındalığın az olduğu söylenebilir. Özellikle, TÖMER marka adını kullanan başka 
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kurumlar olduğunu ve TÖMER’in dil bursu verdiğini bilen öğrenci oranı oldukça azdır. 
“Farkındalık (bilinirlik)” incelemesinde öğrencilere aynı zamanda TÖMER logosunu 
tam olarak hatırlayıp hatırlamadıkları sorulmuş ve öğrencilerin % 46,5’inin hatırladığı, 
% 34,4’ünün hatırlamadığı ve % 19,1’inin ise tam olarak hatırlayamadığı gözlenmiştir. 

Yukarıda belirtilen on ifade birlikte değerlendirilerek, her katılımcı için 100 
üzerinden farkındalık puanlaması yapılmıştır. İzleyen bölümlerde 5’li Likert Ölçeği 
kullanılmıştır. Burada farklı bir puanlama yapıldığı için farkındalık ortalamasının kendi 
içinde değerlendirilmesi doğru olacaktır. Buna göre katılımcıların genel farkındalık 
ortalaması 56,7 ile orta düzeyde bulunmuştur.  

Yapılan istatistiksel analizlerde, öğrencilerin TÖMER hakkında hangi düzeyde 
bilgi sahibi oldukları ile farkındalık puanları arasında istatistiksel olarak fark olduğu 
(KW-χ2= 74.834; p=0,000) görülmüştür. Herhangi bir bilgi sahibi olmayan ve az 
düzeyde bilgi sahibi olanların puanları, istatistiksel olarak birbirinden farklı değilken 
(U= 89.670,5, p=0,833); üst düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirten öğrencilerin 
farkındalığı diğer gruplara göre anlamlı olarak en yüksek düzeyde bulunmuştur (Tablo 
2). 

Tablo 2: Bilgi Düzeylerine Göre Öğrencilerin Marka Farkındalığı Puanları 
Bilgi Düzeyi Cevaplayan Öğrenci Farkındalık Puanı 

Herhangi bir bilgi sahibi değilim 284 53,3 
Az düzeyde bilgi sahibiyim 637 53,3 
Orta düzeyde bilgi sahibiyim 704 58,5 
Üst düzeyde bilgi sahibiyim 153 67,7 
Toplam 1778 56,7 

3.3. Marka Çağrışımının Ölçülmesi 
Kursiyerlerin marka çağrışımını değerlendirmek için aşağıdaki üç soru 

sorulmuştur.  
TÖMER yeniliklere ve gelişime açıktır. 
TÖMER markası itibar sahibidir. 
TÖMER markası güvenilirdir. 

Öğrencilerin marka çağrışımı ile ilgili yukarıdaki ifadeler için 5’li Likert 
ölçeğinde (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) verdiği cevaplar 100 
üzerinden hesaplandığında marka çağrışımı ortalaması 76,9 ile yüksek düzeyde 
bulunmuştur.  

Yapılan istatistiksel analizlerde, öğrencilerin TÖMER hakkında hangi düzeyde 
bilgi sahibi oldukları ile marka çağrışım puanları arasında istatistiksel olarak fark 
olduğu (KW-χ2=17.730; p=0,002) görülmüştür. TÖMER hakkında orta ve üst düzeyde 
bilgi sahibi olanların marka çağrışımı, az veya hiç bilgi sahibi olmayan öğrencilerden 
daha fazladır (Tablo 3).  
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Tablo 3: Bilgi Düzeyine Göre Marka Çağrışım Puanları 
Bilgi Düzeyi Öğrenci Sayısı Çağrışım Puanları 

Herhangi bir bilgi sahibi değilim 251 76,8 
Az düzeyde bilgi sahibiyim 586 75,9 
Orta düzeyde bilgi sahibiyim 672 76,9 
Üst düzeyde bilgi sahibiyim 149 80,5 
Toplam 1658 76,9 

3.4. Algılanan Kalitenin Ölçülmesi 
Algılanan kalite, tüketicilerin beklentilerinin tüketiciler açısından karşılanma 

düzeyidir. Tüketicilerin “TÖMER’den aldıkları dil eğitimi hizmeti hakkında 
algıladıkları kaliteye ilişkin olarak sorgulanan ifadeler aşağıda verilmiştir. Bu 
ifadeler için 5’li Likert ölçeğinde (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle 
katılıyorum) verilen cevaplar 100 üzerinden değerlendirilerek algılanan kalite puanı 
hesaplanmıştır. 

TÖMER’in geçtiğimiz yıllara göre daha iyiye gittiğini düşünüyorum. 
TÖMER’i diğer dil kurslarıyla karşılaştırdığımda daha başarılı buluyorum. 
TÖMER’i diğer dil kursları ile karşılaştırdığımda daha kaliteli buluyorum. 
TÖMER’de sosyal etkinlikler yeterlidir. 
Genel olarak TÖMER’de öğrenci olmaktan memnunum. 
Öğretmenler güler yüzlüdür. 
İdari personel güler yüzlüdür. 
Öğretmenler öğrenciler ile ilgilidir. 
İdari personel öğrenciler ile ilgilidir. 
TÖMER çalışanları görüş ve önerilerimi dikkate alır. 
TÖMER çalışanları şikâyetim olduğunda yardımcı olur. 
Öğretmenler mesleki olarak yeterlidir. 
Ders içerikleri yeterlidir. 
Sınıfımın fiziksel koşulları yeterlidir. 
Bulunduğum şubede sınıf ve tuvaletler temizdir. 
Sınıfımın eğitim araçları (yansıtım, tv, dvd vb.) yeterlidir.  
Eğitim araçlarının öğretmen tarafından etkin bir biçimde kullanıldığını düşünüyorum. 
TÖMER web sayfası beklentilerimi karşılamaktadır. 
TÖMER’i telefonla aradığımda cevap alabiliyorum. 
TÖMER sayesinde, hedeflediğim başarı düzeyine ulaşacağımı düşünüyorum. 
TÖMER genel olarak beklentilerimi karşılamaktadır. 

Yukarıdaki ifadelere verilen cevaplar değerlendirildiğinde, öğrenciler tarafından 
algılanan kaliteye ilişkin puan 67,5 olarak hesaplanmıştır. İfade bazlı inceleme 
yapıldığında ise, en yüksek puanlama “öğretmenler güler yüzlüdür” (85,3) ve 
“öğretmenler öğrenciler ile ilgilidir” (82,9) ifadeleri için yapılırken en düşük 
puanlamaya sahip ifadeler “TÖMER’de sosyal etkinlikler yeterlidir” (41,8) ve 
“TÖMER web sayfası beklentilerimi karşılamaktadır” (44,5) şeklindedir.  

Ayrıca, öğrencilerin TÖMER hakkında hangi düzeyde bilgi sahibi oldukları ile 
algılanan kalite puanları arasında istatistiksel olarak fark olmadığı (KW-χ2=1.660; 
p=0,646) görülmüştür (Tablo 4). 
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Tablo 4: Bilgi Düzeyine Göre Algılanan Kalite Puanları 
Bilgi Düzeyi Öğrenci Sayısı Algılanan Kalite Puanları 

Herhangi bir bilgi sahibi değilim 284 67,2 
Az düzeyde bilgi sahibiyim 640 67,1 
Orta düzeyde bilgi sahibiyim 705 67,7 
Üst düzeyde bilgi sahibiyim 153 68,3 
Toplam 1782 67,5 

3.5. Marka Sadakatinin (Bağlılığının) Ölçülmesi 
Marka sadakatini ölçmek için katılımcılara; tekrar satın alma, farklı dil eğitiminde 

de aynı markayı tercih etme, markanın ilk tercih olması, marka hakkında olumlu görüşe 
sahip olma, diğer markalar fiyat indirimi ve tanıtım yapsalar bile markayı değiştirmeme 
ve markayı diğerlerine tavsiyelerde bulunma vb. şeklinde sorular yöneltilmiştir.   
Aşağıdaki ifadeler için 5’li Likert ölçeğinde (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle 
katılıyorum) verilen cevaplar 100 üzerinden değerlendirilerek öğrencilerin marka 
sadakati ölçülmüştür. Buna göre TÖMER öğrencilerinin ortalama sadakat puanı 68,1 
olarak orta düzeyde bulunmuştur. Sadakat bileşenleri aşağıda listelenmektedir.  

Şu an aldığım dil eğitimini TÖMER’de ilerletmeyi düşünürüm. 
Şu an öğrendiğim dil dışında farklı bir dil öğrenmek için TÖMER’e devam etmeyi 

düşünürüm 
TÖMER, yabancı dil öğrenimimde her zaman ilk tercihim olacaktır. 
TÖMER’i bir aile, kendimi de onun bir ferdi olarak görüyorum. 
Diğer dil kurslarının yapmış olduğu reklamlar TÖMER’e olan ilgimi azaltmaz. 
Diğer kurslarda fiyat indirimi olsa da yine TÖMER’i tercih ederim. 
TÖMER’de öğrenci olmayı başkalarına da tavsiye ederim. 

Öğrencilerin TÖMER hakkındaki bilgi düzeyleri bakımından sadakat puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir (KW-χ2=30.451; 
p=0,000). Farklılığı yaratan grupları belirlemek amacıyla yapılan ikili analizler 
sonucunda ise, herhangi bir bilgisi olmayan ya da az düzeyde bilgisi olduğunu ifade 
eden öğrencilerin sadakatlerinin, orta ve üst düzeyde bilgisi olduğunu düşünen 
öğrencilerin sadakatlerine göre daha düşük olduğu görülmüştür (Tablo 5). 

Tablo 5: Bilgi Düzeyine Göre Marka Sadakati Puanları 

Bilgi Düzeyi Öğrenci Sayısı Sadakat Puanı 
Herhangi bir bilgi sahibi değilim 282 66,3 
Az düzeyde bilgi sahibiyim 637 65,8 
Orta düzeyde bilgi sahibiyim 706 70,0 
Üst düzeyde bilgi sahibiyim 154 71,7 
Toplam  1779 68,1 

4. Hipotez Testlerinin Sonuçları  
Test edilen model ile ilgili olarak yapılan korelasyon analizi sonucunda yokluk 

hipotezinin reddedildiği ve araştırılan ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmüştür. Başka bir ifadeyle, marka denkliği bileşenleri arasında etkileşimli bir 
ilişkiler ağı mevcuttur. Bu bulgular, marka denkliği yapısının dört boyuttan (marka 
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farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımı ve marka sadakati) etkilenen bir süreç 
olduğunu düşünmemize neden olmaktadır. 

H1: Marka farkındalığı ve algılanan kalite arasında istatistiksel olarak anlamlı 
zayıf bir ilişki vardır (Spearman rho=0,223, p=0,000). 

H2: Marka farkındalığı ve marka çağrışımı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
zayıf bir ilişki vardır (Spearman rho=0,234, p=0,000). 

Bu sonuçlar markadan farkında/haberdar olmanın marka denkliğinin oluşumu için 
yeterli olmadığını ima etmektedir. Farkındalık arttırdıkça, algılanan kalitenin artacağını 
ve markanın güvenilir, itibar sahibi, yeniliklere açık vb. çağrışımlara neden olacağını 
söylemek her şekilde mümkün görünmemektedir. 

H3: Algılanan kalite ve marka çağrışımı arasında istatistiksel olarak anlamlı orta 
düzeyde bir ilişki vardır (Spearman rho=0,549, p=0,000). 

H4: Algılanan kalite ve marka bağlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı orta 
düzeyde bir ilişki vardır (Spearman rho=0,640, p=0,000). 

Müşteriler bir markanın yüksek kaliteye sahip olduğunu algılarsa, bu markayı 
sürekli olarak almayı ve başkalarına tavsiye etmeyi tercih ederler (Jones, Mothersbaugh 
ve Beatty, 2002; de Ruyter, Wetzelz ve Bloemer, 1998). Bu durum, bir markanın iyi 
kaliteye sahip olduğunu algılamanın, markaya yönelik marka sadakatini artırmaya 
yardımcı olacağı anlamına gelir. Bu nedenle algılanan kalitenin marka çağrışımı ve 
marka sadakati üzerindeki etkisini görmek şaşırtıcı değildir. 

H5: Marka çağrışımı ve marka bağlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı orta 
düzeyde bir ilişki vardır (Spearman rho=0,492, p=0,000). 

Bir markanın potansiyel değeri, özellikli çağrışımlara dayanmaktadır (Keller, 
1993, Kim, Kim ve An, 2003; Low ve Lamb, 2000; Yoo, Donthu ve Lee, 2000). Marka 
sadakati, marka denkliğinin en önemli boyutudur. Chow ve Diğ.’nin (2017) 
çalışmasında marka çağrışımı, marka sadakati üzerinde en yüksek toplam etkiye 
sahiptir, daha sonra ise markanın algılanan kalitesi ve marka farkındalığı gelmektedir. 
Çalışma, algılanan marka kalitesi ve marka çağrışımlarının marka sadakati açısından 
tahmin gücüne sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada ayrıca, marka sadakatinin marka denkliğinin diğer bileşenleri ile 
arasındaki sebep-sonuç ilişkisi çoklu regresyon analizi ile araştırılmıştır. Tam sayım ile 
anket çalışmasının yapılmış olması ve büyük veri seti ile çalışılıyor olmasından 
hareketle, merkezi limit teoremine göre normallik varsayımının sağlandığı kabul 
edilmiştir. Çoklu regresyon analizi ile elde edilen istatistiksel olarak anlamlı 
(F=532,678, p=0,000) regresyon modeline göre marka farkındalığı, marka çağrışımı ve 
algılanan kalitenin, marka sadakatini açıklamada anlamlı bileşenler olduğu görülmüştür. 
Bağımsız değişken olarak alınan algılanan kalite, marka çağrışımı ve farkındalığı, 
marka sadakatindeki değişimin % 49’unu açıklamaktadır (Düzeltilmiş R2=0,49).  
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Tablo 6: Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu 
 

 

 

1 

 

Model 

Katsayı  

Standart 
β 

 

t 

 

p 

Çoklu Bağlantı 
İstatistikleri 

Standart 
β 

Standart 
Hata 

Tolerans VIF 

Sabit 7,238 1,630  4,440 0,000   

Algılanan Kalite 0,643 0,026 0,555 25,165 0,000 0,631 1,584 

Marka Çağrışımı 0,157 0,021 0,164 7,447 0,000 0,632 1,582 

Marka Farkındalığı 0,101 0,016 0,112 6,211 0,000 0,946 1,057 

Tablo 6’da verilen standart katsayı değerlerinden, marka bağlılığı yaratma 
konusunda en önemli değişkenin algılanan kalite olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
Bununla birlikte tabloda verilen istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05) katsayı değerleri 
kullanılarak aşağıdaki eşitlik elde edilmiştir. 

 Marka Sadakati = 7,238 + 0,643Kalite+0,157Çağrışım+0,101Farkındalık  
Buna göre; algılanan kalitedeki 10 puanlık artışın, marka sadakatinde 6,43 puanlık 

bir artışa sebep olduğu söylenebilir. Ayrıca marka çağrışımı ve marka farkındalığının 
marka sadakati üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmektedir. 

Son olarak marka denkliğinin bileşenleri olan dört boyut, faktör analizi yoluyla iki 
faktöre indirgenmiştir. Marka denkliğindeki toplam değişimin % 80’inin bu iki faktör 
vasıtasıyla açıklanabildiği görülmektedir. Faktör analizine ilişkin ayrıntılı sonuç 
tabloları Ek-1’de verilmiştir. İlk faktörde algılanan kalitenin, ikinci faktörde marka 
farkındalığının daha etkili olduğu (temel yüklere göre) görülmektedir. Analiz 
sonucunda elde edilen ve özdeğerleri birden büyük iki temel bileşen, varyans açıklama 
oranlarına göre ağırlık toplamı bir olacak şekilde ağırlıklandırılmış ve böylelikle 
araştırmaya katılan öğrenciler açısından marka denkliği endeks değerleri elde edilmiştir. 
Bu değerler, yorumlamaya imkan verebilmek için 0-100 aralığına getirilmiştir. Sonuç 
olarak, TÖMER öğrencilerinin faktör analizi sonucu elde edilen marka denkliği 
değerlendirmesi 100 üzerinden 65,4 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç öğrencilerin marka 
boyutlarına ilişkin olarak yapmış oldukları değerlendirmelerin ne çok iyi ne de çok kötü 
olduğuna işaret etmektedir. TÖMER’in belli bir marka değeri olduğu anlaşılmakla 
birlikte bu markanın daha da değer kazanmasını sağlamak için yönetim tarafından 
aşağıda vurgulanan bir takım adımların atılmasının markanın daha da değerlenmesi için 
gerekli ve önemli olduğu düşünülmektedir.  

5. Sonuç ve Tartışma  
Marka denkliği yüksek olan markaların; farkındalığı, çağrışımı, algılanan kalitesi 

ve sadık tüketicileri de fazla olmaktadır. Tüketiciler farkında oldukları ürünü ve hizmeti 
tercih etmektedir. Piyasada güçlü marka denkliği oluşturmak, ürünü/hizmeti 
rakiplerinden ayırt etmek önemli bir stratejidir. Bu çalışmada da, TÖMER hakkında orta 
ve yüksek düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirten öğrencilerin, marka farkındalığı, 
algılanan kalite ve marka sadakatinin TÖMER hakkında hiç bilgi sahibi olmadığını 
veya az düzeyde bilgi sahibi olduğunu belirten öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu görülmüştür. Bu sonuç, mevcut ve potansiyel kursiyerlerin TÖMER hakkındaki 
bilgilerinin arttırılmasının TÖMER’in marka denkliğine yapacağı katkıyı ortaya 
koymaktadır.  
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Marka denkliği, iyi bir pazarlama stratejisi ile uzun vadede inşa edilebilir. Bu 
çalışmada TÖMER için Aaker (1991, 1996) tarafından geliştirilen marka denkliği 
bileşenleri incelenmiştir. TÖMER’in, marka denkliği bileşenleri bağlamında öğrencileri 
tarafından nasıl algılandığı, TÖMER’e yönelik bir marka sadakatinin olup olmadığı 
belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bu bileşenler kullanılarak istatistiksel olarak TÖMER 
için marka denkliği hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuçları kurumların yöneticileri 
tarafından markalarını geliştirmek ve daha etkili stratejiler uygulamak için kullanabilir. 
Marka denkliğini yükseltmeyi amaçlayan bir markanın yöneticileri, marka sadakatini 
teşvik için öncelikli olarak marka çağrışımlarını güçlendirmeli, ardından da markanın 
algılanan kalitesini arttırmaya yönelmelidir. Marka denkliğinin bileşenlerini 
güçlendirmek için TÖMER’e yönelik şu öneriler yapılabilir. 

Marka Farkındalığı: Ankara Üniversitesi bünyesinde yürütülen TÖMER 
faaliyetlerinin özellikle Ankara’da bir farkındalığı olmakla birlikte hali hazırda ülke 
çapında yürütülen tanıtım ve reklam faaliyetleri yeterli düzeyde değildir. Ayrıca, özel 
sektör tarafından yürütülen her tür reklam ve özendirme faaliyetlerine karşı merkez ve 
şubelerce alternatif stratejiler geliştirmekte güçlükle karşılaşılmaktadır. Bir kurumun 
sahip olduğu markanın gelişmesi için en önemli unsurlarından bir tanesi markanın 
yeterli düzeyde tanıtımının yapılması ve marka adının duyurulmasıdır. TÖMER için 
reklam ve tanıtımın yeterli düzeyde yapılması büyük önem taşımaktadır. TÖMER’de, 
reklam için herhangi bir bütçe ayrıl(a)mamakta ve bu nedenle kurumun tanıtımı 
yeterince yapılamamaktadır. Ankara Üniversitesi ve TÖMER’in uluslararası bağlantılar 
kurulabilme imkânının bulunması sayesinde yapılacak protokoller yoluyla TÖMER’in 
tanıtımının güçlendirilmesi sağlanabilir. Marka yaratmada sadece reklam yapılması 
yeterli olmamaktadır. Müşteriler, markayı kişisel gözlem ve kullanım, ağızdan ağza 
iletişim, işletme çalışanı ile etkileşim, online ya da telefonda iletişim deneyimleri ve 
ödeme işlemleri kolaylıkları gibi bir dizi etkileşim aracılığıyla tanımaktadır. Marka 
iletişimi müşterinin markayla, ürünle, pazarla ilgili sağladığı her türlü deneyimdir. 
Kurumun göstereceği çaba markaya karşı tüketicilerin duyguları, düşüncelerini ve 
eylemlerini etkileyebilir. Marka iletişimi sağlamak için günümüzde online topluluklar, 
sponsorluklar, fuarlar, etkinlik pazarlaması, halkla ilişkiler, basın bültenleri 
kullanılabilir. İlan panolarında reklam, üniversitelerde duyuru ve ilanlar verilebilir, 
kariyer günlerinde tanıtım yapılabilir. Diğer taraftan markayı oluşturan marka öğeleri ya 
da kimlikleriyle ilgili (marka isimleri, logolar, semboller, karakterler, sözcü/temsilciler, 
sloganlar, tanıtım müzikleri, ambalajlama, işaretler vb.) unsurlar farkındalık sağlanması 
açısından etkilidir.  

Marka Çağrışımı: Çeşitli sunumlarla marka (Ankara Üniversitesi, TÖMER) 
tarihi ve kültürü vurgulanabilir. Marka denkliği yaratılırken kurumda çalışan bireyler 
de bu değerin oluşmasında aktif rol oynamaktadır. Çalışanlar işletmenin yüzü ve 
temsilcisi olarak görülmektedirler, bu yüzden de çalışanların markayı benimsemeleri ve 
ona sadakat duygusu beslemeleri sağlanmalıdır. Çağrışımlar çalışanların hizmet sunum 
kalitesine, rakiplerden farklılığına, inovasyon, prestij veya fiziksel koşullar ile ilgili 
olabilir. Avrupa Dil Portfolyosuna denk bir dil belgesi verdiği, yabancı uyruklu 
öğrencilere verilen Türkçe yeterlilik diplomasının Türkiye’deki tüm üniversitelerde 
geçerli olduğu daha fazla vurgulanabilir.  Markaya karşı olumlu tutumlar ve hisler 
oluşturulurken TÖMER’de eğitim almanın sağlayacağı faydalar daha fazla 
vurgulanabilir ve tüketicilerin zihinlerinde marka anlamı yerleştirilebilir.   

Algılanan Kalite: Algılanan kalite marka hakkında hissedilen algılar, yargılar, 
düşünceler ve inançlardır. Güvenilirlik ve performansa, hizmetin güvenilirliğine, 
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garantilere, fiziksel koşullara ilişkin olabilir. TÖMER tarafından verilen diplomaların 
ulusal ve uluslararası geçerliliği, kurumun itibarını ve kalitesini artırmaktadır. Bu itibar 
ve güçle ulusal ve uluslararası platformlarda akademik işbirlikleri ve anlaşmalar 
yapılabilir. Yurt içinde ve dışında, Türkçe ve yabancı dil eğitimi konusunda lider bir 
kurum konumuna gelinebilir. Ülke dışında dil okullarıyla işbirliği yapılması yoluyla 
başta Ankara Üniversitesi ve TÖMER’e kaynak sağlanabilir. Gönüllü kültür elçileri 
yaratılarak Ankara Üniversitesi, TÖMER ve ülkemizin tanıtımı sağlanabilir. 
Teknolojideki gelişmeler takip edilerek mekânsal sınırlara bağlı kalmadan, uzaktan 
eğitim yoluyla dil eğitimi dünya çapında verilir hale getirilebilir. Örnek derslere, kursa 
kayıt yaptırmayı düşünen kişiler davet edilebilir. Yabancı öğrencilerle, Türk öğrenciler 
arasında dil ortaklığı oluşturulabilir. Ülke dışında dil araştırma kurumlarıyla işbirliği 
yapılarak dönem dönem ülke dışına öğrenci gönderilebilir ya da ülke dışından 
öğrenciler misafir edilebilir.  

Marka Sadakati: Marka sadakati yaratmak için sadık tüketicilerin 
memnuniyetlerinin ve devamlılığının sağlanması önerilmektedir. Öğrencilerin aldıkları 
hizmetin tatmin düzeyi ölçülerek, öğrencilerin beklentilerine, isteklerine, şikâyetlerine 
ve algılanan kaliteye önem verilerek öğrenci merkezli hizmet üretim süreci 
oluşturulabilir. Kampanyalar ve sosyal medya daha etkin kullanılabilir. Teknolojinin 
hızla gelişmesiyle iletişim ve ulaşım imkânlarının artmasıyla öğrencilerin de ihtiyaçları, 
tutumları, öğrenme stilleri ve algıları zaman içinde değişmektedir. Müşterilerle 
duygusal bağ oluşturmanın en temel faktörü sağlıklı iletişim kurmak, çözüm odaklı ve 
ulaşılabilir olmak, kaliteli hizmet sunmaktır. Yönetimin kendini yeni trendlere 
uyarlaması, okutmanlarla ve öğrencilerle iyi bir iletişim ve işbirliği kurması önemlidir. 
Müşteri ilişkileri inşa edilebilir; üyelik, dil partneri (Türk-Alman gibi) uygulamaları 
geliştirilebilir. Erasmus programlarında olduğu gibi üniversitelerle protokol yapılarak 
TÖMER öğrencilerine, misafir öğrenci olarak belirli bir süre için ülke dışında dil pratiği 
yapma imkânları sağlanabilir. Çalışma sonucunda marka bağlılığını artırmak için 
sunulan hizmet kalitesini artırmanın diğer bileşenlerden daha etkili olduğu görülmüştür. 

Marka tescilinin yaptırılması markanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için 
izinsiz kullanımını engeller. Ankara Üniversitesi “TÖMER” markası 13.08.2013 
tarihinde tescil edilmiştir. Bu sayede TÖMER markasının kullanımı ve ticarileştirilmesi 
yalnızca Ankara Üniversitesi tarafından yapılabilir hale gelmiştir. Dil eğitimi sektörüne 
girmeyi düşünen girişimcilerin veya hali hazırda farklı isimler altında faaliyet gösteren 
dil merkezlerinin TÖMER adını kullanmayı istemeleri sağlanabilir. TÖMER’in sahip 
olduğu tanınırlık, imaj ve marka denkliği, ticari açıdan orta ve uzun vadede gelir 
yaratma potansiyeli taşımaktadır. Ankara Üniversitesi’nin tescilli TÖMER marka adının 
kullandırılmasıyla, Ankara Üniversitesi’ne gelir yaratılabilir.  

Çalışmada tüketici bakış açısıyla tek markanın (TÖMER’in) marka denkliği 
bileşenleri araştırılmıştır. Öğrencilerin TÖMER’in marka denkliği bileşenleri ölçülmeye 
çalışılmıştır. İlerideki çalışmalarda diğer dil eğitimi veren birden fazla markanın 
denkliği karşılaştırmalı olarak araştırılabilir. Başarılı ve başarısız uygulamaların 
sonucunda ortaya çıkan marka denkliği bileşenleri arasındaki farklar karşılaştırılıp, 
kıyaslama yapılabilir. Çalışanların TÖMER markası algıları dikkate alınarak, çalışan 
bakış açısıyla marka denkliği analizi de yapılabilir. Yapılan araştırmalar çoğunlukla 
tüketicinin marka sadakati üzerinde yoğunlaşmaktadır. İleride marka denkliği oluşturma 
sürecine dahil olma ve tüketici katılımını etkileyen faktörler üzerinde de çalışmalar 
yapılabilir.  
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Extensive Summary 

 
Introduction 
According to Aaker (1991), brand equity is defined as “the elements which 

increase or decrease the value attributed to a firm by a product or a service.” Briefly, it 
is identified with “the value consumers attribute to a brand” (Aaker, 1991). Within the 
framework of the existing literature, brand equity has been analyzed on financial, 
employee, and consumer bases. Consumer based brand equity is mainly interested in the 
decision-making process of the consumers from a marketing perspective and allows the 
researcher to reveal, in a more effective way, how the brand is evaluated by the 
consumer (Farjam and Hongyi, 2015, p. 15). 

Aaker (1991) also notes that consumer based brand equity components include 
brand awareness, perceived quality, brand image, and brand loyalty. In other words, this 
type of brand equity reveals itself when consumers know the brand, when they are 
highly aware of the brand, and when the brand has powerful associations in their 
memory. While brand awareness influences the perceived quality and brand association, 
the perceived quality influences brand loyalty. When consumers associate the brand 
with high quality, their sympathy and addiction to the brand increases. As a result, 
brand loyalty increases and consumers tend to become constant users.  

Objective of the Study  
The purpose of the present study is to assess TÖMER’s brand equity components 

and to determine the relationship between these components. Moreover, the relation 
brand loyalty has with brand association, brand awareness, and the perceived quality of 
the brand was investigated. Finally, TÖMER’s brand equity was calculated by means of 
brand equity components.  
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Sample and Methodology 
The research population includes all the native and foreign students registered in 

all the branches of TÖMER. Before the selection of the sample, questionaires were 
submitted to all of the students and 1801 (60.6%) students out of 2983 gave feedback.  

In order to evaluate the dimensions that constitute the brand value of TÖMER, 
affirmations used in the multidimensional scale of consumer based brand equity, 
developed by Aaker (1991, 1996), Zeithaml (1988), Keller (1993), Pitta and Katsanis 
(1995), Miller and Grazer (2003), Krystallis and Chrysochou (2014), and Baalbaki and 
Guzmán (2016), has been used. By means of the five point likert scale, participants 
were asked to express to what extent they agree with the affirmations. Reliability 
analyses regarding the 39 questions of the survey proved that the scale was highly 
reliable since Cronbach's alpha value was calculated as 0.903. 

Research Model  
In this study, the four components of brand equity were evaluated. The research 

model is represented in Figure 1. From this point of view, the hypotheses mentioned 
below were formed.  

 
Figure 1: Brand Equity Components Model 

Brand awareness is the basis of brand equity (Gartner and Konecnik Ruzzier, 
2011). Accordingly, brand awareness leads to a better perceived quality (Yoo and 
Donthu, 2000), and a better brand association (Villarejo-Ramos and Sanchez-Franco, 
2005). Therefore, the following hypotheses are constructed. 

H1: Brand awareness is related to perceived quality.  
H2: Brand awareness is related to brand association. 
Park, Robertson and Wu (2004) argue that perceived quality affects brand 

awareness positively. Aydın and Özer (2005) emphasize that brand image in closely 
originates from consumers’ cumulative experiences, and from the perceived quality of 
the service and the product. For this reason, it is possible to conclude that perceived 
quality will directly influence brand association. Furthermore, consumers tend to 
constantly buy a specific brand and to recommend it to others when they perceive it to 
be of high quality (Jones, Mothersbaugh and Beatty, 2002, de Ruyter, Wetzelz and 
Bloemer, 1998). This attitude signals that the perception that the brand is of high quality 
will help increasing brand loyalty. As a result, third and fourth hypotheses are formed. 

Brand Association 

 Brand Loyalty 

  H1 H4 

    H2    H5 

   H3     Brand Awareness 
 

Perceived Quality 
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H3: Perceived quality is related to brand association. 
H4: Perceived quality is related to brand loyalty. 
Brand associations have a strong positive effect on brand loyalty (Park, Robertson 

and Wu, 2004). In other words, if a specific brand has a powerful brand association, 
people are more loyal to the brand. Hence, the fifth hypothesis is as follows: 

H5: Brand association is related to brand loyalty.  
Lastly, it can be seen that the first three components of the model (brand 

awareness, brand association, and perceived quality) are the determinants of brand 
loyalty (Chow et al., 2017). 

H6: Brand loyalty is influenced by brand awareness, brand association, and 
perceived quality. 

Testing the Hypotheses 
Brand equity components were obtained by evaluating the answers on a scale of a 

hundred. Reliability tests were realized for brand equity components to evaluate 
whether they were internally consistent. As questions aimed at measuring brand 
awareness are not prepared according to the five point likert scale, the score regarding 
awareness was calculated by means of weighted average. In order to investigate the 
significant difference between components, which do not show a normal distribution, 
nonparametric statistical techniques were employed in independent sample tests 
(Kruskall Wallis and Mann-Whitney U test). The relation between the components of 
brand equity was examined through Spearman rank correlation analysis. In addition, 
multiple regression analysis was employed in order to test whether brand loyalty can be 
explained as a function of brand awareness, perceived quality, and brand association 
variables, to study the causality relationship, and to see their co-movements together.  

Finally, brand equity index values were obtained through factor analysis, which 
was carried out by means of the four components. Index values obtained were brought 
to the interval of 0-100 by interpolation to facilitate their interpretation.   

Findings and Discussion 
60.8% of the students who participated to the survey filled in the questionnaire in 

Turkish, while 39.2% of them filled in the forms prepared in six different languages. 
63.7% of the participants are women and 36.3% of them are man. 51% of the 
respondents hold an undergraduate or graduate degree. The average age is 25.  

Brand equity was assessed according to the recalling level of the TÖMER logo 
and brand information. From the nine affirmations addressed to participants – except 
three of them – it can be concluded that participants TÖMER’s brand awareness is 
weak and that an average of 46.5% of participants remember the logo. These ten 
affirmations were evaluated together in order to score awareness out of 100 for each 
participant and it was found that the score is 56.7 out of 100, which can be interpreted 
as average. 

The calculation of students’ answers for the affirmations regarding brand 
association, perceived quality and brand loyalty on the five point likert scale showed 
that while brand association is high with a 76.9 score out of 100, perceived quality 
(67.5) and brand loyalty (68.1) are medium.   
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The results for each hypothesis are given below: 
H1: From a statistical point of view, there is a significantly weak relation between 

brand awareness and perceived quality (Spearman rho=0.223, p=0.000).  
H2: From a statistical point of view, there is a significantly weak relation between 

brand awareness and brand association (Spearman rho=0.234, p=0.000). 
These results imply that to be aware/informed of a brand is not enough for the 

formation of brand equity. It is, by all means, not possible to state that the more 
awareness about a brand increases the more it will be perceived as reliable, highly 
regarded, and innovative.  

H3: From a statistical point of view, there is a significantly medium relation 
between perceived quality and brand association (Spearman rho=0.549, p=0.000). 

H4: From a statistical point of view, there is a significantly medium relation 
between perceived quality and brand loyalty (Spearman rho=0.640, p=0.000). 

If consumers believe that a specific brand is of high quality, they tend to 
recommend it to others (Jones, Mothersbaughdand Beatty, 2002, de Ruyter, Wetzelz 
and Bloemer, 1998). This means that the perception that a brand is of high quality helps 
increasing brand loyalty. It is, thus, not surprising to observe the effect of perceived 
image on brand association and brand loyalty.  

H5: From a statistical point of view, there is a significantly medium relation 
between brand association and brand loyalty (Spearman rho=0.492, p=0.000). 

The potential value of a brand is based on specific associations (Keller, 1993, Kim 
et al., 2003, Low and Lamb, 2000, Yoo et al., 2000). Brand loyalty is the most crucial 
dimension of brand equity. The study of Chow et al. (2017) reveals that perceived brand 
quality and brand associations have a prediction power in terms of brand loyalty.  

In our study, the causality relationship between brand loyalty and other 
components of brand equity was also examined by means of multiple regression 
analysis. According to the statistically significant (F=532.678, p=0.000) regression 
model obtained from multiple regression analysis, it was observed that brand awareness, 
brand association, and perceived quality are statistically significant components to 
explain brand loyalty. Altogether perceived quality, brand association and awareness 
explain 49% of the changes in brand loyalty.  

Brand loyalty = 7.238 + 0.643Quality+0.157Association+0.101Awareness 

It was also observed that the most important variable in creating brand loyalty is 
perceived quality. Furthermore, brand association and awareness have a positive 
influence on brand loyalty.  

Finally, the four components of brand equity were reduced to two factors by 
means of factor analysis. It can be seen that 80% of the total variation in brand equity 
can be explained by means of these two factors. 2 factors which obtained through the 
analysis and whose eigenvalues are greater than 1 are weighted according to their 
percentages of total variance explained where the total weights sum up to 1. Thus, brand 
equity index values from the point of view of the students who attend to the study were 
obtained. 
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These values were converted to a scale of 0-100 in order to facilitate the 
interpretation. As a result, TÖMER’s brand equity score, obtained from factor analysis, 
was calculated as 65.4 out of 100. This finding indicates that evaluation made by 
students regarding brand equity dimensions is neither very good nor very bad.  

Consumers choose products and services they are aware of. This study reveals 
that the number of students who stated that their knowledge about TÖMER is medium 
and high is superior to the number of students who affirmed that they are not aware of 
or have little information about TÖMER. This finding suggests that increasing the 
current and potential knowledge of the students registered to TÖMER would contribute 
to the brand’s equity.  
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Abstract 
Housing finance is crucial for the sustainable growth of the country's economy. 

This issue is of even greater importance for emerging economies such as Turkey. In this 
study, especially residential real estate financing and financing interest-free financing 
model based on saving being implemented in Turkey is examined as an alternative 
model. From this point of view, the current implementation is considered to be a 
shadow banking application. This method, which is referred to as a mortgage-backed 
non-interest shared financing model in this study, is outside the regulations and 
controls in the banking sector. This situation poses a significant potential risk in terms 
of the country's economy. In this regard, regulatory authority is urgently required to 
make arrangements. Regulations should be in the areas of licensing and supervision in 
particular. 
Keywords: Housing Finance, Mortgage-backed Non-interest Shared Housing Finance 
Model, Shadow Banking.  
Received 30 April 2018; Received in revised from 20 November 2018; Accepted 25 
November 2018 
 

Giriş 

Barınma problemi insanlığın tarihi kadar eski bir sorundur. Günümüzde ekonomik 
gelişmenin en önemli göstergelerinden biri bireylere sunulan konut imkânlarıdır. Yani 
gelişmiş bir ekonomide modern ve sağlam bir konutta yaşamak temel bir ihtiyaçtır. 
Gelişmiş bir ekonomi bireylere ihtiyaçları olan konutları sunmalıdır. Konut ihtiyacı 
ekonomik gelişme ve nüfus artışıyla birlikte artmaktadır. Bu yüzden gelişmekte olan ve 
nüfus artışı yaşayan ülkelerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi de konut 
problemidir. Ancak konut probleminin temelinde yalnızca nüfus artışı yatmamaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde konut probleminin temelinde aslında konut finansmanı 
sorunu yatmaktadır. (Berberoğlu, 2005; Kömürlü, 2006) 

Dünya geneline bakıldığında konut finansmanın bankalar, özel veya kamu konut 
finansman kuruluşları ve benzeri kuruluşlar gibi banka dışı kuruluşlar tarafından 
sağlandığı görülmektedir. Bu tip kuruluşlar tarafından müşterilerine alternatif ürünler 
sunularak satın alınan konutların finansmanı sağlanmaktadır. Ancak genel olarak 
değerlendirildiğinde konvansiyonel finans sistemi tarafından üretilen ve sunulan konut 
finansmanı ürünlerinin temeli faize dayanmaktadır. Ayrıca bazı gruplar özellikle de 
Müslümanlar inançları gereği faiz temelli konut finansman yöntemlerine mesafeli 
yaklaşmaktadırlar. Bu durum özellikle fonların yetersiz olduğu ve risk algısının yüksek 
olduğu gelişmekte olan ülkelerde konut finansman maliyetlerini yükseltmektedir. 
Dolayısıyla konut ihtiyacı olan bireylerin finansmana ulaşımını zorlaştırarak konut 
probleminin sürdürülebilir çözümünün önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.  
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Faiz temelli olan konvansiyonel sisteminin alternatifi olarak faizsiz finansman 
kuruluşları ve onların sundukları faizsiz ürünler değerlendirilebilir. Bu tip kuruluşlar 
finansman sağlamada faiz temelli araçlara alternatif olarak murabaha, muşaraka v.b. 
yöntemleri kullanmaktadır.(SERPAM, 2013) Ancak gerek uygulamadan kaynaklanan 
problemler, gerek toplumdaki bilgi eksikliği ve gerekse de sunulan alternatif ürünlerin 
yetersizliğinden dolayı faizsiz finansman sistemi de  Türkiye’deki mevcut konut 
finansmanı ihtiyacını karşılayacak ciddi bir alternatif yaratamamaktadır. 

İpoteğe dayalı paylaşımlı faizsiz finansman modeli (İP2FM)1 bireysel tasarruf ve 
ihtiyaçların finansmanı için günümüzde uygulaması da olan ciddi bir alternatif olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu yöntemin uygulanmasında katılımcılar organizatör 
firma tarafından çoğunlukla gruplar halinde organize edilmekte ve konut alımlarında 
finansman sağlanmaktadır. (Koç & Çekin, 2017)  Uygulamada çeşitli varyasyonları 
kullanılan bu yöntem alternatif bir konut finansmanı için çözümler sunmaktadır. Bu 
yöntem genel olarak organizatör firma olarak ifade edebileceğimiz firmalar tarafından 
uygulanmaktadır. Hâlihazırdaki uygulamalara teknik ve yasal düzenlemeler 
çerçevesinde bakıldığında ise, organizatör firmalar-aslında finansal aracılık hizmeti 
veriyorlar- finans sektörü düzenlemelerin kapsamı dışında kalmaktadırlar. Bundan 
dolayı mevcut uygulamaları bir gölge bankacılık uygulaması olarak kabul etmek 
mümkündür. (Claessens & Ratnovski, 2015) Ancak bu sistemin sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi ve yaşanan konut finansmanı sıkıntısına 
sağlıklı ve uzun vadeli bir çözüm olabilmesi için yasal altyapısının tarafların ve 
özellikle de kamunun zarar görmesini engelleyecek şekilde eksiksiz olarak 
oluşturulması gerekmektedir.   

Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde öncelikle gölge bankacılık tanımı ve 
dünyadaki yeri üzerinde durulacaktır. Sonraki bölümde ipoteğe dayalı paylaşımlı faizsiz 
finansman modeli (İP2FM) ve Türkiye’deki uygulamaları üzerinde durulacaktır. 
Devamında ise mevcut haliyle ipoteğe dayalı paylaşımlı faizsiz finansman modeli ile 
gölge bankacılık arasındaki ilişki değerlendirilecektir ve sonuç bölümünde ise konu ile 
ilgili olarak getirilen öneriler ve atılması gerekli adımlar tartışılacaktır.  

Gölge Bankacılık Kavramı ve Dünyadaki Mevcut Durum 

Uluslararası Finansal İstikrar Kurulu 2012 yılında yayınladığı raporda gölge 
bankacılık sistemini temel bankacılık hizmeti olan kredi fonksiyonunu yerine getiren 

                                                            
1 Uygulamada farklı ve de eksik şekillerde adlandırılan faizsiz finansman yöntemi, bu çalışmada yazarlar 
tarafından “İpoteğe Dayalı Paylaşımlı Faizsiz Finansman Modeli” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca kullanım 
kolaylığı açısından  İP2FM kısaltması yazarlar tarafından İpoteğe Dayalı Paylaşımlı Faizsiz Finansman 
Finans Model’inin kısaltılması olarak kullanılmaktadır. 
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ancak bankacılık sistemi düzenlemelerine tabi olmayan tüm teşekküller olarak 
tanımlamıştır.(Board & Basel, 2015; Kodres, 2013) Bu sistemde kuruluşlar ticari 
bankaların sağladığı hizmetlere özellikle -mevduat toplama ve kredi verme gibi- benzer 
hizmetler sağlarken bankaların uymak zorunda oldukları düzenleme ve denetimlerin 
dışında kalmaktadırlar. Bu yapıyı açtığımızda sigorta şirketleri, faktöring şirketleri, 
gayrimenkul finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, korumalı fonlar, para 
piyasası fonları, tüketici finans kurumları ve menkul kıymet şirketlerini görebiliriz. 

Pozsar ve diğerleri 2010 yılında Federal Reserve Bank of New York için 
hazırladıkları raporda ise gölge bankacılığı dört temel alt başlığa ayırmışlardır; Devlet 
destekli gölge bankacılık (Freddie Mac, Funny Mae gibi), içsel gölge bankacılık, dışsal 
gölge bankacılık ve paralel bankacılık sistemi. (Pozsar, Adrian, Ashcraft, & Boesky, 
2010) Ancak bu noktada paralel bankacılık sisteminin dışsal gölge bankacılık sisteminin 
altında da incelenebileceğini belirtmekte fayda vardır. Dolayısıyla gölge bankacılık 
sisteminin üç temel alt başlık şeklinde de değerlendirilebileceğini söylemek 
mümkündür. Bu çalışmada tartışılan konu açısından bakıldığında konunun dışsal gölge 
bankacılık kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bakış açısından 
hareketle gölge bankacılığın diğer temel alt başlıkları üzerinde durulmayacak 
çalışmanın amacı doğrultusunda bölümün geri kalanında dışsal gölge bankacılık sistemi 
üzerinde durulacaktır.  

Dışsal gölge bankacılık faaliyetleri, genel olarak banka dışı bağımsız kurumlar 
tarafından sunulan finansal hizmetler ve yönetilen gölge bankacılık aktiviteleri olarak 
tanımlanabilir. (Doruk, 2014) Dışsal gölge bankacılık sisteminde temelde bankacılık 
sistemi içerisinde olmayan ve bankacılık sisteminde var olan düzenlemelere tabi 
olmayan teşekküller tarafından gerçekleştirilen bankacılık faaliyetleri yer almaktadır. 
Bu teşekküller bankaların tabi olduğu bağımsız dış denetim, kurumsal yönetim ilkeleri 
gibi yasal düzenlemelere ve vergi yükümlülüklerine tabi olmadıkları için bankalar 
karşısında son derece önemli bir rekabet avantajına sahiptirler. Burada yeri gelmişken 
gölge bankacılık faaliyetlerinin bankacılık sisteminde var olan mevcut düzenleme ve 
denetimlere tabi olmadığını bir kez daha vurgulamak gerekir.  (Gorton & Metrick, 
2010) 

Bu sistemde gölge bankacılık kuruluşları, kısa vadeli borçlanıyor ve uzun vadeli 

likit olmayan varlıklara yatırım yapıyor. Müşterilerine; ipotekli krediler ve/veya varlığa 

dayalı ticari kâğıtlar karşılığında kredi verebiliyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da 

oldukça yaygın olarak işlem yapan bu kuruluşlar arasında; yatırım bankaları, sigorta 

şirketleri, serbest yatırım fonları (hedge fon), yatırım fonları, devlet tarafından ipotekli 
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konut kredisi vermeleri için desteklenen kurumlar sayılabilir. Türkiye’de ise bu 

kuruluşlara örnek olarak özellikle konut ve taşıt finansmanı için ürünler sunan şirketler 

verilebilir. Türkiye’de mevcut durumda gölge bankacılık teşekkülleri kanuni karşılığa 

ve vergi düzenlemelerine, ya da en azından bankacılık sistemindeki kadar yeterli ve sıkı 

düzenlemelere tabi olmadıkları için, Ticari bankalara göre daha düşük maliyetlerle 

finansman sağlayabilmektedir. Ancak bu noktada önemli bir hususun da gözden 

kaçırılmaması gerekir. O da denetim ve gözetim eksikliğinin yarattığı iflas veya 

yolsuzluk riski. Zira bankacılık sisteminde yapılan düzenlemelerin, denetim ve gözetim 

faaliyetlerinin ana amacı ortakların ve kamunun yolsuzluk ve iflas riskine karşı 

korunmasıdır. Yapılan bu gözetim faaliyetleri bankacılık sektörünün maliyetlerinin 

artmasına neden olmakla beraber bankacılık sektörünün güvenilir ve sağlam bir yapıya 

sahip olmasını sağlamaktadır.  

Bu açıdan bakıldığında ve gölge bankacılığın dünyadaki durumu göz önünde 
bulundurulduğunda, bankaların mali yapılarının güçlendirilmesi ve etkin denetimi 
üzerine yoğunlaşan sıkı ve etkili düzenlemeler aynı zamanda gölge bankacılığın da 
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu etki üç farklı açıdan ifade edilebilir; 

1-Bankacılık faaliyetleri üzerindeki sıkı denetim ve gözetim faaliyetleri banka dışı 
kuruluşların bankacılık alanına giren hizmetler geliştirmesini ve sunmasını teşvik 
etmiştir, 

2- Asgari Sermaye yeterliliği oranı gibi yükümlülükler, bankaların yatırımlarını ve 
faaliyetlerini düzenlemelerin olmadığı veyahut yetersiz olduğu bölgelere ve bilançoda 
gösterilmeyen bilanço dışı işlemlere kaydırmalarına neden olmuştur, 

3-Düzenleme ve denetim bazı bölgelerde ve banka dışı finansal kuruluşlar 
üzerinde ya hiç yoktur ya da yetersizdir. Bu durum özellikle gölge bankacılık hizmeti 
veren kuruluşlara bankalar karşısında önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca, 
gölge bankacılık sisteminin gelişimi hem kişiler hem de şirketler için finansal yatırım 
seçeneklerinin çoğaldığı bir dönem ile de kesişir. Örneğin, Klasik banka müşterileri 
olan guruplar tercihlerini bankacılık sistemi dışındaki kuruluşlarda değerlendirmeyi 
tercih etmişlerdir. (Delikanlı, Alp, & Kilic, 1997)  

Gölge bankacılık sisteminin önemli araştırmacılarından birisi olan Gorton’a göre 
gölge bankacılık sisteminin oluşması en az 30-40 yıllık sürecin eseridir ve oluşma 
nedenleri (Doruk, 2014); 

1-Bankacılık sektöründeki artan rekabet nedeniyle geleneksel bankacılığın daha 
az karlı hale gelmesi, 
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2-Emeklilik fonları, yatırım fonları ve sigorta şirketlerinin fonlarını içeren 
piyasalarda kurumsal hızlı artışı, 

3-Teminatlı borçların artması gölge bankacılık tarafından sağlanan yatırım 
imkânlarının daha güvenli hale gelmesine neden olmuştur. Bu da bankacılık sektörüne 
karşı elini güçlendirmiştir.   

 
Grafik 1. Geleneksel Bankacılık Sistemi ve Gölge Bankacılık Sisteminin Gelişmesi(1952-

2007,Milyar $) 
Geleneksek bankacılık sistemiyle gölge bankacılık sisteminin sağladıkları 

hizmetler, müşteriye kredi sağlama gibi paralellikler içerse de sermayelerini fonlama 
şekli açısından birbirlerinden ayrılmaktadır. Ayrıca geleneksel bankacılık sistemi 
hükümet tarafından düzenlendiği için bu durum işlem maliyetlerinin daha da artmasına 
sebep olmaktadır. Bir diğer taraftan gölge bankacılık sistemi hükümetten bağımsız 
hareket ettiği için bu tür maliyetler ortaya çıkmamaktadır. Gölge bankacılıktaki faiz 
oranları geleneksel bankalardan daha düşük olduğundan itibaren gölge bankacılığın 
büyüme oranları geleneksel bankacılığın önüne geçmiştir. 

 
-------- Gölge Bankacılık Büyüme oranı   ------- Geleneksel Bankacılık Büyüme Oranı 
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Grafik 2 Euro Bölgesindeki Bankalar Ve Diğer Kurumların Aktiflerinin Büyüme Oranı2 

Yukarıda Avrupa Merkez Bankası’nın yayınladığı tabloya baktığımızda 2000-
2012 yılları arasında gölge bankacılık sisteminin geleneksel bankacılık sistemine göre 
daha iyi bir büyüme oranının olduğunu görüyoruz. Özellikle 2002 yılında geleneksel 
bankacılık sisteminin büyüme oranı düşmesine rağmen gölge bankacılık sisteminin 
büyümesinde ciddi sıçrama yaşanmıştır. 2007’ye gelindiğinde ise dünya üzerindeki 
küresel finansal kriz ve oynaklığın artmasından dolayı hem bankacılık hem de gölge 
bankacılık sistemi büyük bir düşüş yaşamıştır. 2012’de ise her iki bankacılık sistemi de 
krizin etkilerinden kurtulmuş ve tekrar yukarı yönlü büyüme oranlarını yakalamaya 
başlamıştır. 

Amerika’daki gölge bankacılık sistemine bakacak olursak Avrupa’ya göre 
neredeyse iki kat daha fazla toplam banka varlıkları bulunmaktadır. Avrupa’daki gölge 
bankacılık sisteminde Birleşik Krallık %13, Hollanda %8, Fransa %6 ve Danimarka 
%5’lik oranlarla dünya gölge bankacılık sisteminin içinde yer almaktadır.3 

Tablo 1: 2011’de Gölge Bankacılığın Değeri4 

Ülke USD  trilyon % 2011 GSMH % Dünya Toplamı 

Amerika 23 %152 %35 

Euro Bölgesi 22 %168 %33 

Birleşik Krallık 9 %370 %13 

Dünya Toplamı 67 %11
1 

%10
0 

Yukarıdaki tabloya baktığımızda 2011 yılında ülkelere göre gölge bankacılık 
sisteminin GSMH ‘ye oranlarını görmekteyiz. Bu veriler Amerika’daki gölge bankacılık 
sisteminin toplam varlıklarının ülkedeki GSMH’nin 1.5 katından biraz daha fazla 
olduğunu göstermektedir. Söz konusu oranın Birleşik Krallıkta 3.7 katına kadar 
yükseldiği görülmektedir. Dünyadaki toplam gölge bankacılık varlıklarının ise toplam 
GSMH’nin 1.1 katı kadar olduğu görülmektedir. Tablo1’de sunulan veriler dünya 
çapında gölge bankacılık sisteminde dönen paraların büyüklüğünün hangi boyutlara 
ulaştığını gözler önüne sermektedir.  

Özetlemek gerekirse gölge bankacılık sistemini geleneksel bankacılık sisteminin 
tam olarak ikamesi gibi gözükmese de ona paralel bir sistem olarak değerlendirmek 
mümkündür. Bu sistemin gelişmesini sağlamak ve büyümeyi arttırmak piyasaya ve 
oyunculara olan faydalarının artmasına, risklerin ve işsizliğin hafifletilmesine ve 
finansman maliyetlerinin azalmasına olanak sağlayabilir. Fakat bu noktada dikkat 
edilmesi gereken çok önemli iki kilit nokta vardır. O da sıkı denetim ve şeffaflıktır. Bu 
sektörün denetimden uzak ve şeffaf olmayan bir yapıda gelişimi ileride finansal sistem 
ve ülke ekonomilerinde finansal krizlere kadar gidebilecek ciddi sorunlar yaşanmasına 
neden olabilir. Bir sonraki bölümde özellikle Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde gayrimenkul finansmanında kullanılabilecek bir yöntem ve bir gölge 

                                                            
2 European Central Bank Enhancing the Monitoring of Shadow Banking 2013 Report. p. 93. 
3 EC. (2012). Green Paper–Shadow Banking: European Commission.p.4 
4 (FED, 2013, p. 1) 
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bankacılık uygulaması olarak İpoteğe Dayalı Paylaşımlı Faizsiz Finansman modeli 
üzerinde durulacaktır. 

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Modeli / İpoteğe Dayalı Paylaşımlı 
Faizsiz Finansman Modeli (İP2FM)’ne Geçiş 
Modern ve sağlam bir konutta yaşamak veya yeni ve yüksek kaliteli bir otomobile 

binmek gibi bireysel ihtiyaçlar modern yaşamın en temel ihtiyaçlarındandır. Modern 
yaşamın bu tip ihtiyaçlarının karşılanması sorunu bilhassa gelişmekte olan 
ekonomilerde daha da önceliklidir. Bu açıdan bakıldığında hızlı gelişen ve nüfus artışı 
yaşayan ülkelerin bu konuda karşılaştıkları en önemli önemli engellerden bir tanesi de 
genelde tasarrufların yetersizliğinden kaynaklanan bireysel finansman konusudur. 
Konut finansmanı ise diğer bireysel finansman konuları arasında hem ekonomik 
gelişmedeki önemi hem de modernleşmenin temel göstergelerinden olması nedeniyle 
özellikle öne çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan güvenli ve yaşanılabilir 
konuta ulaşabilme probleminin temelinde ise finansmana ulaşmadaki zorluklar 
yatmaktadır. Dünya genelinde konut finansmanı bankalar, özel veya kamu konut 
finansman kuruluşları ve benzeri kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bu kuruluşlar 
tasarruf sahiplerinden veya finans piyasalarından topladıkları fonları konut finansmanı 
için fon ihtiyacı olanlara kullandırmaktadırlar.  

Konvansiyonel finansman sistemleri tarafından sağlanan fonların temeli faize 
dayanmaktadır. Bu durum özellikle bireysel tasarrufların ve sermaye birikiminin 
yetersiz, risk algısının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde finansman maliyetlerini 
aşırı yükseltmektedir. Sonuç olarak yüksek finansman maliyetleri finansmana ulaşımı 
zorlaştırmaktadır. Bu durum aşağıda yer alan grafikte açık bir şekilde görülmektedir. 
Grafik 3’te Kasım 2015-Aralık 2016 döneminde piyasada oluşan konut kredisi faizleri 
yer almaktadır.  

 

Grafik 3. Konut Kredisi Maliyetleri (Faiz Oranları)5 

Konvansiyonel finans sisteminin alternatifi olarak ise faizsiz finansman 
kuruluşları yer almaktadır. Küresel bazda incelendiğinde faizsiz finans kuruluşların 
bireysel finansman konusunda faize dayanmayan çeşitli finansman yöntemleri 
geliştirdikleri görülmektedir. Bu finansman yöntemleri arasında mudaraba, murabaha, 
muşaraka, salam, icara (kiralama) gibi yöntemler sayılabilir. (Türker, 2010) Ancak 
                                                            
5 GYODER Gösterge 2016 4.Çeyrek Raporu, www.gyoder.org.tr. 
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Türkiye’de gerek uygulamadan kaynaklanan problemlerden gerekse alternatif 
yöntemlerin yetersizliğinden dolayı sunulan faizsiz finansman yöntemleri de bireysel 
finansmandaki potansiyel talebi karşılayacak ciddi bir alternatif yaratamamaktadır. Bu 
durum özellikle konut finansmanı talebinde daha da ciddi bir problem olarak öne 
çıkmaktadır. 2016 yılsonu itibarıyla Türkiye’de kullandırılan konut kredisi miktarı 
175.901.000.000 TL’dir. Aynı dönemde 4 adet katılım bankası tarafından kullandırılan 
konut kredisi miktarı ise 11.670.000.000 TL’dir. Katılım bankalarının kullandırdıkları 
konut kredilerinin toplam konut kredileri içindeki payı yalnızca %7’dir.  Aşağıda 
verilen Grafik 4’te bu durum açıkça görülmektedir. 

 

Grafik 4. Konut Kredisi Hacminin Bankalara Göre Dağılımı (% olarak)6 

Türkiye ekonomisine bakıldığında 2000’li yılların başından itibaren devamlı bir 
büyüme dönemi yaşandığı göze çarpmaktadır. Söz konusu dönemde hem dünyadaki 
gelişmelere paralel olarak hem de ülkede yaşanan değişimler sonucu faizsiz finansman 
ürünlerine ilginin arttığı söylenebilir.  Bu ürünler arasında altın bankacılığı, kira 
sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları ve tasarrufa dayalı faizsiz finansman ürünleri ilk 
akla gelenlerdendir.(Türker, 2010) Gayrimenkul finansmanı özelinde ise tasarrufa 
dayalı faizsiz finansman modeli bireysel finansman konusunda potansiyeli yüksek bir 
alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren 
birkaç özel şirket tarafından faklı isimler kullanılarak uygulanmaktadır. Mevcut şirketler 
uyguladıkları sistemi katılımcıların finansman konusunda birbirlerine destek olduklarını 
vurgulamak açısından “elbirliği sistemi” olarak adlandırmaktadırlar. Bu ifade çok geniş 
bir kullanım alanı bulmamakla birlikte ilgili literatürdeki bazı kaynaklarda da 
geçmektedir. (Hacak, 2017; Kahraman, 2017; Tekerek, 2013)   Konu ile ilgili bazı 
akademik kaynaklar ise uygulamada kullanılan yöntemi ifade etmek için Tasarrufa 
Dayalı Faizsiz Finansman Yönetimi’ni kullanmaktadırlar. (Kaya, 2017; Koç & Çekin, 
2017) Ancak sınırlı literatürde kullanılan “tasarrufa dayalı faizsiz finansman modeli 
kavramı” yöntemi tam olarak açıklayamamaktadır. Özellikle yöntemin uygulanması 
sürecinde en önemli aşamalarından olan ipotek edilme şartı gözden kaçmaktadır. Bu 

                                                            
6(GYODER, 2016) GYODER Gösterge 2016 4.Çeyrek Raporu, www.gyoder.org.tr. 
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yüzden bu çalışmada modeli daha doğru ifade edeceği düşünülen “İpoteğe Dayalı 
Paylaşımlı Faizsiz Finansman Modeli” (İP2FM) terimi geliştirilmiş ve de kullanılmıştır.  

Çalışmanın bu bölümünün devamında gelişime potansiyeli yüksek bir alternatif 
bireysel finansman yöntemi olarak İpoteğe Dayalı Paylaşımlı Faizsiz Finansman Modeli 
(İP2FM)  üzerinde daha detaylı olarak durulacaktır. Bu model ile hem gayrimenkul hem 
de taşıt finansmanı sağlanabilmektedir. Konvansiyonel finansman sisteminden farklı 
olarak fon arz edenler yoktur, fon talep edenler oluşturdukları guruplar ile kendi 
finansmanlarını kendileri sağlamaktadırlar. Bu modelde yalnızca iki taraf vardır, 
finansman talep edenler ve aracılık eden kuruluş. Aracılık eden kuruluş gurupların 
oluşturulması, gurup üyeleri arasında koordinasyonunun sağlanması, üyeler tarafından 
yapılan ödemelerin izlenmesi, yasal işlemlerin takip edilmesi gibi faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir. (Tekerek, 2013) Aracılık eden kuruluşun temel işlevi gurubun 
organize edilmesi faaliyeti olarak tanımlanabilir. Finansman talep edenler, kuruluş 
tarafından talep ettikleri finansman miktarı ve buna uygun belirlenen taksit tutarı ve 
vadeye göre guruplara ayrılmaktadır. Ayrıca katılımcılar peşinat tutarını da 
seçebilmektedir. Modelin işleyişi ise oldukça basittir. Gurup üyelerinin her ödeme 
dönemde ödediği taksitler ile biriken fon üyelerden birine verilir ve sistem bu şekilde 
devam eder. Bu Anadolu kültüründe var olan altın günlerine benzetilebilir. (Ergüven, 
2014) Vadenin sonunda ise tüm üyeler talep ettikleri finansmanı sağlarlar, aracılık eden 
kuruluş da aracılık hizmet bedelini alır. Bu sayede İP2FM ile finansman süreci 
sonlanmış olur.  

Günümüzde Türkiye’de İP2FM modelinin çeşitli varyasyonlarını çeşitli isimler 
adı altında uygulayan birkaç farklı şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin geçmişi 90’lı 
yılların başına kadar uzanmaktadır. Model ilk olarak bir otomobil finansman yöntemi 
olarak uygulanmaya başlamış daha sonra konut finansmanı içinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Yaklaşık 25 yıllık bir uygulama geçmişine sahip olan model, aradan geçen 
sürede pek çok kişi tarafından kullanılmıştır. Ancak aradan geçen sürede model bir 
gölge bankacılık uygulaması olarak devam etmiş etkin ve yeterli düzeyde 
denetlenmemiştir. 

Bir Dışsal Gölge Bankacılık Uygulaması olarak İpoteğe Dayalı Paylaşımlı 
Faizsiz Finansman Modeli (İP2FM) ve Geleneksel Finansman Modelinin 
Genel Hatları ile Karşılaştırılması 
Finansal sistemi içerisindeki kuruluşlar tarafından sunulan finansman yöntemleri 

ile İpoteğe dayalı paylaşımlı faizsiz finansman modeli (İP2FM)’nin karşılaştırılması iki 
temel üzerinden yapılabilir. Buna göre; 

İpoteğe dayalı paylaşımlı faizsiz finansman modeli (İP2FM) kendine has 
özellikleri ile geleneksel faizsiz finansman yöntemlerine göre bir alternatif bireysel 
finansman ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel finansmanda, finansman 
kuruluşu mudilerden topladığı mevduatlar ile oluşturduğu fonları tüketicilere 
kullandırmaktadır, bir tür aracılık hizmeti vermektedir. Fon arz eden taraf ile fon talep 
eden tarafın amaçları farklıdır. Bu durumda olarak fon arz eden haklı olarak bir getiri 
beklemektedir ve istenen getirinin maliyete eklenmesi gerekir. Dolayısıyla bu durum 
daha yüksek finansman maliyeti anlamına gelmektedir.  

İpoteğe dayalı paylaşımlı faizsiz finansman modelinde (İP2FM)  ise fon talep 
eden gurup fon arz eden gurubu oluşturmaktadır. Yani fon arz edenler ile fon talep 
edenler aynı kişilerdir dolayısıyla iki gurup arasında amaç birliği söz konusudur. Fon 
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talep edenler ile fon arz edenler aynı kişiler oldukları için finansman ihtiyacı dışında bir 
getiri beklentileri yoktur. Geleneksel yöntemde ise fon arz edenler ile fon talep 
edenlerin amaçları farklıdır. Burada bilhassa fon arz edelerin amacı finansman 
maliyetini arttırmaktadır. Fon arz edenler fonlarını bir getiri beklentisi ile arz 
etmektedir. Fon arz edenlerin istedikleri reel getiri miktarı finansman maliyetinin 
temelini oluşturmaktadır.    

Geleneksel finans sisteminde riskin maliyeti fon talep eden tarafından 
üstlenilmektedir. Üstlendiği risk karşılığında fon talep eden risk primini fon arz edene 
ödemektedir.   İpoteğe dayalı paylaşımlı faizsiz finansman modelinde (İP2FM) ise risk 
taraflar arasında paylaşılmaktadır. Bu gayet normal bir durumdur. Zira modelde fon arz 
edenler ile fon talep edenler aynı kişiler olduğu için mevcut risk taraflardan biri 
tarafından diğerinin üzerine yüklenmemektedir.  

Ayrıca mevcut risk de guruptakiler arasında eşit olarak paylaşılmış, dolayısıyla 
risk primi azalmıştır. Bu durumda hem getiri beklentisinin olmaması hem de risk 
priminin taraflar arasında paylaşılmış olmasından dolayı finansman maliyetini 
geleneksel yönteme göre oldukça avantajlı hale getirmektedir.  

Yukarıda bahsedilen temel hususlar dikkate alındığında ipoteğe dayalı paylaşımlı 
faizsiz finansman modeli (İP2FM)’nin ya da farklı isimlerle de ifade edilen bu modelin 
aslında finans kuruluşlarının kredi fonksiyonu çerçevesinde değerlendirmesi gerektiği 
görülmektedir. Zira oluşturulan gurup sayesinde bir fon sağlanmakta ve bu fon sırasıyla 
gurup üyelerine kullandırılmaktadır. Gurubun vadesi içerisinde fonların kontrolü ve 
yönetimi aracılık eden kuruluş tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla İP2FM’nin bir 
dışsal gölge bankacılık uygulaması olduğunu söylemek mümkündür.  

Sonuç ve Öneriler 
İpoteğe dayalı paylaşımlı faizsiz finansman modeli (İP2FM) farklı terminolojiler 

kullanılarak birkaç şirket tarafından Türkiye’de 1990’lı yılların başından itibaren 
uygulanmaktadır. İP2FM temel olarak bakıldığında taşıt ve gayrimenkul finansmanında 
kullanılan, faiz içermeyen bir bireysel finansman yöntemidir. Aynı amaca sahip 
bireylerin bir aracı kuruluş tarafından bir araya getirilmesi ile yaratılan sinerji ile 
finansman ihtiyacının karşılanması temeline dayanır. Bir önceki bölümde ifade edildiği 
üzere söz konusu süreç ana hatlarıyla bakıldığında bankacılığın kredi fonksiyonu 
çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak İP2FM kapsamındaki şirketler bankacılık 
sistemi için geçerli olan denetim ve düzenlemelerin dışında kaldığı için İP2FM’nin 
mevcut haliyle bir gölge bankacılık örneği olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
noktadan hareketle aşağıda yer verilen hususlar büyük önem taşımaktadır.  

• Finansal sistemin sağlıklı ve düzgün işleyişi finans sektörünün ve ekonominin 
gelişimi açısından son derece kritiktir. Finansal sistemin oyuncularının 
yaşayacağı problemler ekonominin geneli için ciddi risk oluşturur. İP2FM ile 
sunulan hizmet finans sektörünün kapsamında değerlendirilmelidir. Dolayısıyla 
İP2FM’yi uygulayan kuruluşlar kamu otoritesi tarafından aynen finans 
sektörünün diğer kurumlarında ve özellikle de bankacılık kesiminde olduğu gibi 
ciddi bir denetim ve gözetim altına alınmalıdır. Kanun koyucu tarafından 
özellikle lisanslama ve denetim alanındaki yasal düzenlemeler en kısa sürede 
yapılmalıdır. Zira son yıllarda yaşanan büyüme ile kayda değer bir büyüklüğe 
ulaşan söz konusu kuruluşlar gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda 
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ülke ekonomisinde finansal kriz boyutuna kadar gidebilecek ciddi sorunların 
yaşanmasına neden olabilir. (D'Arista & Schlesinger, 1993) 

• Organizatör kuruluşlar, aracılık hizmetlerinin yanında aslında fon toplama ve 
fon kullandırma ve yönetimi hizmeti de verdikleri için bir an önce gerekli yasal 
düzenlemeler yapılarak finansal kurum olarak kabul edilmeli ve en kısa zamanda 
ilgili düzenleyici üst kurumlar tarafından denetim ve gözetim altına alınmalıdır. 

• İP2FM’nin mevcut uygulamalarında sunulan ürünlerde ve finansman 
koşullarında bir standardizasyon sağlanamamıştır. (Katılımcılardan kira yardımı 
adı altında alınan miktarın standardizasyonu veya sözleşme koşullarının ne 
olacağı gibi) (Koç & Çekin, 2017) Bu konuda düzenleme yapılarak sunulan ürün 
ve koşullarda bir standardizasyonun sağlanması gerekmektedir. 

• İP2FM kapsamındaki şirketlerde oluşan serbest fonların hangi yatırım hangi 
alanlarda ve hangi araçlara ne şartlarda kullanılabileceği konusunun 
düzenlenmesi gerekmektedir.  

• İP2FM’nin şimdiye kadarki uygulaması geleneksel ve sıkı bir şekilde denetlenen 
finans sektörü dışında kalan özel şirketler tarafından yürütülmektedir. Ancak 
hala sunulan ürünlerde ve şartlarda bir standardizasyon sağlanamamıştır. 
İP2FM’nin hem kamu hem de özel sermayeli katılım bankaları tarafından 
geliştirilerek ve standardizasyonu sağlanarak uygulanması halinde özellikle 
faizsiz gayrimenkul finansmanında ciddi bir alternatif haline gelebilir. Bu 
aşamada kamunun oynayacağı öncü rol kritik bir öneme sahiptir.  

• Bu modelin geliştirilmesinde, şeffaflaştırılmasında ve denetlenebilir hale 
getirilmesine kamu sermayeli katılım bankaları ya da sadece gayrimenkul 
finansmanı üzerinde uzmanlaşacak bir finansal kurum kullanılabilir. Bu sayede 
mevcut uygulamadan kaynaklanan potansiyel riskin yönetilebilir hale gelmesi ve 
güvenin artması sağlanabilir.   

• Mevcut durumda İP2FM’nin benzer versiyonlarını uygulayan aracı kuruluşlar 
finans sektöründeki düzenlemelerin ve sıkı denetimlerin kapsamı dışında 
kaldıkları için finans sektöründe faaliyet gösteren ve benzer hizmetleri veren 
kurumlar karşısında ciddi bir maliyet avantajına sahiptirler. Bu durum ise 
sektörde haksız rekabete neden olmaktadır.  

Sonuç olarak yukarıda ifade edilen önerilerin gerçekleştirilmesi halinde 
İP2FM’nin Türkiye’de yaşanan gayrimenkul finansman ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu model özellikle orta ve düşük 
gelir gurubunun gayrimenkul ihtiyacının finansmanında ciddi bir alternatif yaratabilir. 
Ancak İP2FM’nin geliştirilmesi ve standart hale getirilmesi önemlidir. Bu süreçte 
kamunun hem düzenleyici otorite hem de uygulamacı olarak kamu sermayeli katılım 
bankaları üzerinden katılımı sürecin sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. Özel sermayeli 
katılım bankalarının da alternatif bir ürün olarak İP2FM’yi kullanmaları hem daha geniş 
kitlelere ulaşımı sağlayacaktır hem de sistemin güvenilirliğini arttıracaktır. Ayrıca 
faizsiz finansman imkânı sağlaması da faiz hassasiyeti olan kesimler açısından 
önemlidir.  Son dönemde yaşanan gelişmeler ulusal ve uluslararası düzeyde faizsiz 
araçlara ilgiyi arttırmıştır. Siyasi iradenin de faizsiz finansmanın gelişimini destekleyen 
yönde bir tasarrufu bulunmaktadır. Faizsiz finansmanda ürün çeşitliliğinin artması ve 
alternatif ürünlerin çoğalması talebin artmasını ve finans sektörünün de gelişmesine 
katkı sağlayacaktır.  
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Bundan sonraki dönemde İP2FM modelinin geliştirilmesi ve standart hale 
getirilmesi ve ayrıca kamu tarafından denetim ve gözetim ve düzenlemelerin ne şekilde 
olması üzerine yapılacak çalışmaların gerek faizsiz finansman sektörüne ve gerekse de 
literatürüne kayda değer katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  
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Extensive Summary 

Housing finance is crucial for the sustainable growth of the country's economy. 
This issue is of even greater importance for emerging economies such as Turkey. When 
we look at the applications in the world in terms of housing finance, it is seen that 
housing finance is provided by non-bank institutions such as private or public housing 
finance institutions besides banks. These types of organizations offer alternative 
products to their customers and finance the purchased houses. In general, however, the 
basis for housing finance products produced and offered by the conventional financial 
system is based on interest. This situation raises housing finance costs, especially in 
developing countries, where funds are insufficient and risk perception is high. In 
addition, some groups, especially Muslims, do not prefer interest-based housing 
financing methods. Therefore, interest-based methods are an obstacle for sustainable 
development of the housing finance problem for developing economies. In addition, 
some groups, especially Muslims, do not prefer interest-based housing financing 
methods.  

As an alternative to the interest-based conventional system, non-interest financing 
institutions and their interest-free products can be evaluated. Such organizations use 
mudarabah, musarakah and etc. as an alternative to interest-based instruments for 
housing finance. However, due to some problems experienced in practice non-interest 
financing system cannot create a serious alternative to meet the needs of the existing 
housing finance problem in Turkey. Some of these problems include problems of 
practice in practice, lack of knowledge in the community and lack of alternative 
products offered.  
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Mortgage-backed Non-interest Shared Finance Model (IP2FM) is a serious 
alternative to increasing the individual savings and the individual finance. In the 
implementation of this method, the participants are organized in groups, mostly by the 
organizer and financing is provided for housing purchases. This model, which has 
different variations in practice, could be seen as an alternative method of housing 
finance. Generally, this model is applied by companies that we can identify as an 
organizer company. As far as current practices are concerned, the ongoing situation can 
be regarded as a shadow banking practice as the organizer firms are not subject to 
finance sector regulations. However, in order to implement this system in a way that is 
healthy and sustainable and as a good example of practice to the world, and to solve the 
problem of housing finance, it is necessary to establish a complete legal infrastructure - 
especially in order to prevent its possible negative effects for the public interest.  

In this part, the Mortgage-backed Non-interest Shared Finance Model (IP2FM) 
will be discussed in more detail as an alternative method of individual financing. With 
this model, both real estate and vehicle financing can be provided. Unlike the 
conventional financing system, there are no need for external funds, and those who 
demand funds provide their own financing with the groups they create. There are only 
two parties in this model, those who demand need funds and the organizing institution 
as an intermediary party. It carries out activities such as the establishment of self-
funding groups, ensuring coordination among the members, monitoring the payments 
made by the members, and monitoring the legal proceedings. The main function of the 
organizing institution can be defined as the organization of the self-funding group. That 
fund demanding individuals are organized into groups according to the amount of funds 
requested by each individual, and the amount of installments determined accordingly. 
Participants can also select the down payment amount. The operation of the model is 
quite simple. With the installments paid by the members of the group in each payment 
period, the accumulated fund is given to one of the members to fulfill his funding needs, 
and the system continues in this way. This can be compared to the golden days that exist 
in Anatolian culture. At the end of the maturity, all members receive the funds they 
needed, and the intermediary institution receives the organization fee. Finally, the 
financing process with IP2FM is completed.  

As a result this model is expected to provide a significant contribution in meeting 
the funding needs of the real estate. IP2FM experienced in Turkey's case the realization 
of the recommendations expressed above. This model can create a serious alternative to 
the financing of real estate needs especially of the middle and low-income groups. 
However, it is important to develop and standardize the IP2FM. In this process, the 
participation of the public through both state-owned participation banks as an 
implementer and as a regulator will ensure the healthy functioning of the process. Also 
the use of IP2FM as an alternative product for private banks' participation banks will 
make them reach a larger group of consumers and increase the reliability of the system. 
Interest-free financing is also important in terms of interest-sensitive segments. Recent 
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developments in the global finance system have increased interest in interest-free 
instruments at national and international levels. Political will also have a saving in the 
direction of supporting the development of interest-free financing. Increasing product 
scale and increasing the number of alternative products in interest-free financing will 
increase the consumer demand and contribute to the development of the finance sector.    
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Özet 
Firmalarda mali başarısızlık ile karşılaşılmasına neden olan faktörlerin bilinmesi 

ve mali başarısızlık yaşanabileceğinin öngörülmesi, düzenleyici önlemlerin alınması ile 
kayıplarının azaltılması noktasında önem arz etmektedir. Ekonominin paydaşları olarak 
sıralanabilecek yöneticiler, kredi verenler, yatırımcılar, bağımsız denetçiler ve devletler 
için mali başarısızlık tahminlemesi firmalara ve sektörlere ilişkin önemli bilgiler 
sunmaktadır. Bu noktada bu çalışma ile bilişim, imalat ve hizmet ana başlıklarında 
sınıflandırılabilecek üç farklı sektör bazında firmaların mali başarısızlık tahminlemeleri 
yapılarak mali başarısızlığın habercisi olarak nitelendirilebilecek değişkenlerin sektörden 
sektöre farklılaştıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Lojistik regresyon analizi ile 
Borsa İstanbul’da işlem gören Teknoloji Ulaştırma Haberleşme sektörü, Gıda İçki Tütün 
sektörü ve Toptan Perakende Otel Lokanta sektörlerinde yer alan şirketlerin 31.12.2008- 
31.12.2017 arası 10 yıllık dönemdeki bilanço ve gelir tabloları kullanılarak bir yıl önceki 
verileri ile mali başarısızlık tahminlemeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; 
Teknoloji, Ulaştırma, Haberleşme sektöründe stok devir hızı, Gıda, İçki, Tütün 
sektöründe cari oran ve Toptan Perakende Otel Lokanta sektöründe Vergi Öncesi Kar / 
Özsermaye oranları mali başarısızlığın habercisi olan oranlar olarak tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Mali Başarısızlık, Lojistik Regresyon, Finansal Oranlar, BIST 
Gönderme Tarihi 24 Eylül 2018; Revizyon Tarihi 20 Kasım 2018; Kabul Tarihi 25 
Kasım 2018 

Abstract 
It is important to know the factors that cause financial distress in companies for 

being able to take preventive measures and reduce losses. Financial distress estimation 
provides important information about firms and sectors to stakeholders of the economy 

1 Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi İlkut Elif KANDİL GÖKER danışmanlığında, Emre AKTÜMSEK 
tarafından hazırlanan “Mali Başarısızlık Tahminlemesinde Sektör Bazlı Bir Karşılaştırma” isimli yüksek 
lisans tezinden üretilmiştir. 
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that can be listed as managers, lenders, investors, independent auditors and 
governments. Within the scope of this study, financial distress of companies operating 
in IT, manufacturing and service sectors, which are traded in Istanbul Stock Exchange, 
have been estimated and it has been aimed to reveal sectoral differences in estimation. 
Financial distress estimations of the companies in the Technology Transportation 
Communication sector, Food Drink Tobacco sector and Wholesale Retail Hotel 
Restaurant sector traded in Borsa Istanbul were made.This study uses logistic 
regression as the analysis technique by using the balance sheet and income statements 
data between the dates of 31.12.2008 and 31.12.2017.The likelihood of companies’ 
financial distress were calculated one year in advance the existence of the distress. 
According to the findings; the stock turnover rate in the Technology Transportation 
Communication sector, the current ratio in Food Drink Tobacco sector and the ratio of 
Profit Before Tax / Equity in Wholesale Retail Hotel Restaurant sector are the main 
indicators of the financial distress. 
Keywords: Financial Distress, Logit Regression, Financial Ratios, BIST 
Received 24 September 2018; Received in revised from 20 November 2018; Accepted 
25 November 2018 
 

1. GİRİŞ 
Mali başarısızlık en genel anlamda, firmanın faaliyetleri sonucunda elde ettiği 

hasılat ve gelirlerinin yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirecek yeterlilikte 
olmaması şeklinde tanımlanmaktadır. Mali başarısızlık konusu ile ilgili ilk akademik 
çalışmalardan birinde Beaver (1966) mali başarısızlığı, bir firmanın olgunlaştıkça 
finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi durumu olarak; Dimitras vd. (1996) ise, 
firmanın borç verenlerine, hissedarlarına ve tedarikçilerine ödeme yapamaması, 
faturaların ödenememesi veya kanun önünde firmanın borca batık olup iflas erteleme 
talebinin yerinde olmaması durumu olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde mali 
başarısızlığı Gilson (1989), sabit ödeme yükümlülüğünü karşılamadaki yetersizlik, Xu 
ve Yu (2009) firmanın ciddi tutarda ya da sürekli zarar etmesi veya sorumluluklarını 
yerine getirememesi, Karaa (2016) firmanın borç yükümlülüklerini yerine getirememesi 
ve işlevsel olarak batma noktasına gelmesi durumu olarak tanımlamaktadır. Chan ve 
Chen (1991), mali başarısız firmaları düşük performans nedeniyle piyasa değerini 
kaybetmiş, yüksek finansal kaldıraç oranına sahip, nakit akışı sorunları yaşayan 
verimsiz firmalar olarak nitelendirmişlerdir. Dolayısıyla nakit akımında yaşanan 
aksaklıklar önemli bir mali başarısızlık nedeni olarak görülmüştür.  

Sosyoekonomik sonuçları nedeniyle mali başarısızlığa gidileceğine dair işaret 
niteliğinde olan etmenlerin önceden tespit edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü firmaların 
mali başarısızlık yaşamasına neden olan etmenler bir anda ortaya çıkarak firmayı aniden 
başarısız duruma getirmemektedir. Vuran (2009) çalışmasında, mali sıkıntıyı işaret eden 
göstergelerin, mali başarısızlığa uğramış firmaların büyük bir çoğunluğunda 
başarısızlıktan uzun süre önce görüldüğü sonucuna ulaşmıştır. Firmaları mali 
başarısızlığa götüren nedenlerin nihai etkilerinin görülmesi için belli bir sürenin 
geçmesi gerekmektedir ve bu süre içerisinde gerekli tedbirler alınmazsa firma mali 
başarısızlığın olumsuz sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda kalmaktadır. 
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Mali başarısızlığın firma içinden kaynaklanan nedenleri firma yönetiminin kontrol 
edebildiği etmenlerdir. Zaten yaşanan başarısızlıklar genelde firma yönetiminin temel 
fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır. Birçok 
çalışmada en önemli mali başarısızlık nedeninin yönetim hataları olduğu ve firmanın 
faaliyet verimliliğinin o firmanın yönetiminin başarısının veya başarısızlığının önemli 
bir yansıması olduğu kabul edilmektedir (Van Gestel vd., 2006). Gilson (1989)’un 
bulguları mali başarısızlık yaşayan firmaların %52'sinin başarısızlık yaşanan süre 
içerisinde yönetim kadrosunu değiştirdiğini göstermektedir. Akkaya ve İçerli (2006) de 
İMKB’de işlem gören 80 endüstri firması üzerinde yaptıkları araştırmalarında iyi bir 
yönetimi olmayan firmaların, kısa bir süre içerisinde başarısızlığa düşebileceklerini; iyi 
bir yönetimi olan firmaların ise mali açıdan başarılı sayılabileceğini tespit etmişlerdir. 
Bununla birlikte mali başarısızlık yaşayan firmaların boyut olarak küçük, kaldıraç oranı 
daha yüksek ve geri ödeme kapasitesi daha düşük firmalar olduğu yönünde bulgular söz 
konusudur. Dolayısıyla mali başarısız firmaların, daha düşük likidite, karlılık ve borç 
ödeme oranlarına sahip oldukları belirtilmektedir (Mselmi, 2017). Andrade ve Kaplan 
(1998) da, yüksek finansal kaldıraç oranına sahip firmaların, mali başarısızlık, borç 
ödeme aczi ve iflas riski gibi finansal risklerinin daha yüksek olacağını ortaya 
koymuştur. Yüksek borçlanmanın mali başarısızlığın en önemli sebebi olduğunu 
vurgulayan bir başka çalışma Kim ve Upneja (2014) tarafından 1988-2010 döneminde 
halka açık Amerikan restoranları örneklemi üzerine yapılmıştır. Bu çalışma, finansal 
olarak sıkıntılı restoranların daha yüksek oranda borçlanmaya bağımlı olduğunu ve mali 
başarısızlık yaşamayan firmalara göre daha düşük oranlarda varlık artışı, düşük net kar 
marjı ve düşük cari oranlara sahip olduğunu göstermiştir. Sermaye yapısındaki borçların 
büyük bir oranı, restoranların mali yapısını ve borç ödeme kabiliyetlerini şiddetli bir 
biçimde sarsmıştır. Bunlara ek olarak, sermaye verimliliğinin olmaması da mali 
başarısızlık olasılığını arttırmıştır. Benzer şekilde Brigham ve Ehrhardt (2016), mali 
sıkıntı unsurlarının esas olarak aşırı borç ve yetersiz sermaye olduğunu ortaya 
koymaktadır. Mali başarısızlık olasılığı firma büyüklüğünün azalan bir işlevi olup, 
firmaların büyüdükçe daha az mali başarısızlık yaşadıklarını göstermektedir (Carling 
vd., 2007). Bhattacharjee ve Han (2014) firmaya özgü faktörlerin mali başarısızlık 
üzerindeki etkisini ölçmeyi hedefledikleri çalışmalarında, 1995-2006 yılları arasında 
halka açık Çin firmalarının finansal tablolarını incelemiş; yaş, büyüklük, nakit akışı ve 
özkaynak borç oranı değişkenlerinin mali başarısızlık ve makroekonomik istikrar 
üzerinde büyük çapta etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

 Mali başarısızlığın dışsal nedenleri, firma yönetiminin kontrolü dışında olup 
firmayı dışarıdan kaynaklanan faktörlerle etkilemektedir. Firma dışı etmenlerin en 
önemli özelliği, alınacak tedbirlerle önlenebilir ve yönetilebilir olmalarına rağmen, 
tamamen ortadan kaldırılmalarının mümkün olmamasıdır. Dış etkenler; ekonominin 
büyüme oranı, ekonomik kriz veya durgunluk hali, enflasyon, yüksek faiz oranı, döviz 
kuru, sıkı para politikaları, tercihlerin, tutumların ve tüketici davranışlarının değişmesi 
gibi etkenler olarak sıralanmaktadır (Yakut ve Elmas, 2013). Finansal krizin yaygın bir 
sonucu olan durgunluk, aynı zamanda pek çok mali başarısız firmanın başarısızlığının 
önemli bir nedeni olarak görülmektedir (John vd., 1992). Firmanın faaliyet gösterdiği 
toplumsal yapıdaki kültürel, demografik, politik ve dinsel faktörler firmanın yaşam 
sürecini etkileyebilecek kadar önemli etkenlerdir. Bu etkenlere bağlı olarak mali 
başarısızlık yaşayan firma örnekleri küreselleşen iş dünyasında sıkça görülmeye 
başlanmıştır (Yıldız, 1999). 
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2. LİTERATÜR TARAMASI 
Firmaların mali başarısızlıklarını tahmin etmek için geliştirilen finansal analiz 

modelleri, yöneticilere ve başarısızlıkların ortaya çıkmasını engelleyebilecek ilgili 
yetkililere yardımcı olduğu kanıtlanmış “erken uyarı sistemleri” olarak 
düşünülmektedir. Ayrıca, bu modellerin finansal kurumların karar vericilerine, işbirliği 
veya yatırım yapacakları firmaların seçilmesinde ve değerlendirilmesinde yardımcı 
olacağına inanılmaktadır (Balcaen ve Ooghe, 2006). Literatürde firmaların mali 
başarısızlıklarının tahminlenmesine yönelik çok çeşitli zaman dilimleri için, farklı 
örneklem ve modeller kullanılarak ele alınmış pek çok çalışma yer almaktadır.  

Mali başarısızlık tahminlemesinde kullanılan modelleri inceleyen Aktaş vd. 
(2003), 1983-1997 yılları arasında SPK’ya tabi ve/veya İMKB’de işlem gören sanayi, 
ticaret ve hizmet firmaları arasından 53 mali başarısız ve 53 mali başarısız olmayan 
firmadan oluşturdukları örnekleme; yapay sinir ağı, çoklu regresyon, diskriminant ve 
logit analizi uygulamışlardır. Analizler ile mali başarısızlığın bir yıl önceden tahmin 
etme gücünün karşılaştırıldığı çalışmada, yapay sinir ağı modelinin mali başarısızlık 
öngörüsünde çoklu regresyon modelinden üstün olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde 
Kılıç ve Seyrek (2012), 2005-2010 yılları arasındaki dönemde İMKB’de imalat 
sektöründe işlem gören 137 firmayı incelemişler ve yapay sinir ağı modelinin mali 
başarısızlık öngörü gücünü %84 olarak hesaplamışlardır. Bununla birlikte faaliyet 
karlılık oranını mali başarısızlık göstergesi olarak kabul edilebilecek en önemli 
değişken olduğunu öne sürmüşlerdir.  

Firmaya özgü faktörlerin mali başarısızlık üzerindeki etkisini inceleyen 
çalışmalardan birinde Amendola vd. (2015), 2004-2009 döneminde inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren İtalyan firmalarından oluşan örneklem için kurdukları modelde 
mikroekonomik ve firmaya özgü faktörlerin mali başarısızlığın çeşitli evrelerine olan 
etkisini ölçmeyi amaçlamışlardır. Bulguları, özellikle yaş, büyüklük ve yasal şekil gibi 
firmaya özgü değişkenlerin, firmanın tasfiye edilmesi, faaliyet halinde olmaması ve iflas 
etmesi ihtimalini etkilediğini göstermektedir. Bunlara ek olarak karlılık oranlarının iflas 
etme ihtimali üzerindeki önemli rolüne de dikkat çekmişlerdir. Miglani vd. (2015) ise 
firmanın sahipliğinin daha az kişide toplanması ve bağımsız bir denetim komitesinin 
varlığı ile mali başarısızlık ihtimalinin düştüğünü 1999-2003 yılları arasındaki ardışık 5 
yılda net negatif gelire sahip 171 halka açık Avustralya firmasını mali başarısız; aynı 
dönemdeki ardışık 5 yılda net pozitif gelire sahip 123 halka açık Avustralya firmasını 
ise sağlıklı olarak sınıflandırmak suretiyle ele aldıkları çalışmalarında ortaya 
koymuşlardır. 

Sadece firmaya özgü faktörleri kullanılarak oluşturulan modellemelerin aksine 
Tinoco ve Wilson (2013) tarafından 1980-2011 yılları arasında halka açık 3.020 firma 
üzerinde 23.218 gözlemin yapıldığı çalışmada yapay sinir ağları ve lojistik regresyon 
analizine yer verilmiş ve çalışma sonucunda mali başarısızlık tahminleme 
çalışmalarında muhasebe verilerine ek olarak pazar verileri ve makroekonomik verilerin 
de dikkate alınması gerektiği öne sürülmüştür. Benzer şekilde Christensen ve Li (2014), 
13 OECD ülkesi örnekleminde mali başarısızlık gerçekleşmeden önceki dönemlerde, 
olağandışı davranış gösterme eğilimi olan bir dizi ekonomik göstergenin gelişimini 
takip edebilmek amacıyla sinyal çıkartma analizini kullanmışlardır. Çalışma sonuçları, 
sinyal çıkartma analizi için geliştirilen üç karma göstergenin, 13 OECD ülkesi için mali 
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başarısızlığı tahmin etmede yararlı araçlar olduğunu ancak göstergelerden hiçbirinin 
diğer tüm kriterler dikkate alındığında diğerlerine üstünlük kuramadığını göstermiştir. 

Coşkun ve Sayılgan (2008), 1995-2003 döneminde mali başarısızlık yaşamış 
İMKB firmalarını incelemişlerdir. Örneklemlerinde, sektör ortalaması hesaplamanın 
mümkün olduğu büyüklüğe sahip 10 sektörden 227 firma yer almıştır. Mali başarısız 
firmaların katlandıkları dolaylı maliyetleri ölçmek için karlılık oranlarını kullanmışlar 
ve mali başarısız olarak sınıflandırdıkları 50 firmanın faaliyet performanslarının, 
başarısızlık sürecinde dikkate değer derecede düştüğünü saptamışlardır. Yücel (2017), 
Türkiye, Brezilya ve Hindistan’daki halka arz edilmiş firmaların verilerini kullanarak 
mali başarısızlık olasılığını etkileyen faktörler ve firmanın piyasa gücü ilişkisini 
incelediği çalışmasında sağkalım analizi metodunu kullanmıştır. 2000-2014 arası 
döneme ait verileri inceleyen çalışma sonucunda firmanın piyasa gücü ile mali 
başarısızlık ihtimali arasında anlamlı negatif ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Mali başarısızlığın öngörülmesinde öncü göstergelerin hangi oranlar olduğunu 
tespit etmek üzere ele alınan bir çalışmada Terzi (2011) tarafından Altman Z skoru mali 
başarısızlık kriteri olarak belirlenmiş ve örneklem İMKB gıda sektöründe işlem gören 
22 firmadan oluşturulmuştur. Belirlenen on dokuz finansal orana tekli ve çoklu 
istatistiksel yöntemler uygulanarak modelde kullanılacak altı oran seçilmiştir. Çalışma 
sonucunda mali başarısızlığın belirlenmesinde firmaların aktif karlılık ve 
Özkaynaklar/Toplam Borçlar oranının etkin olduğu tespit edilmiştir. Çağlayan Akay ve 
Gökdemir (2015) de benzer şekilde; 2008-2013 yılları arasında Borsa İstanbul’da 
faaliyet gösteren imalat firmalarını incelemiş; likidite ve mali yapı oranlarının firmaların 
başarılı veya başarısız olarak sınıflandırılmalarında büyük önem taşıdığı sonucuna 
ulaşmışlardır. Sayarı ve Şımga Mugan (2017) ise endüstriye özgü mali başarısızlık 
modellemesi yapmayı amaçladıkları araştırmalarında; 1990-2011 yılları arasında 
Datastream veritabanında yer alan S&P 1500 firmalarının mali oranlarına faktör analizi 
uygulayarak hangi mali oranların hangi endüstriler için daha anlamlı olduğunu tespit 
etmeye çalışmış, sonrasında ise endüstrilerdeki belirsizlik seviyesini ölçmek için entropi 
metodunu kullanmışlardır. Uygulanan lojistik regresyon analizi sonucunda mali 
oranların, ürettikleri firmalara özgü bilgilerin farklı sektörler için değişim gösterdiği 
sonucuna ulaşmışlardır. Diğer bulgular, endüstri özelliklerinin firmalar üzerindeki 
farklılaşan etkisine ve bu nedenle endüstriye özgü mali başarısızlık modellerinin inşası 
gerekliliğine işaret etmektedir. 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ    
3.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışma ile Borsa İstanbul’da işlem gören üç farklı sektör için mali başarısızlık 

tahminlemesi yapılarak, mali başarısızlık tahminlemesinde sektör bazında farklılıkların 
ortaya konulması amaçlanmıştır.  

3.2. Araştırmanın Veri Seti ve Yöntemi  
Bu kapsamda inceleme dönemi itibariyle verilerine ulaşılabilen Teknoloji, 

Ulaştırma ve Haberleşme sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 27 firmadan 24’ü ile 
birinci model, Gıda İçki Tütün sektöründe faaliyet gösteren toplam 28 firmadan, 27’si ile 
ikinci model ve Toptan Perakende Otel Lokanta sektöründe faaliyet gösteren 32 
firmadan 29’u ile üçüncü model örneklemi oluşturmuştur. 
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Araştırma konusu olan mali başarısızlık durumunun ikili değer alan bir bağımlı 
değişken olmasından dolayı yöntem olarak lojistik regresyon yönteminin uygulanmasına 
karar verilmiştir.  Logit skoru lojistik regresyon modelinin çıktısı olup, firmanın mali 
başarısızlık ihtimalini doğrudan gösteren, “0” ile “1” arasında bir değerdir. Mali 
başarısızlık hali “1” olarak kodlandığında logit skorunun yüksek olması, yüksek mali 
başarısızlık ihtimalini işaret etmektedir. Benzer şekilde, mali başarısızlık hali “0” olarak 
kodlandığında logit skorunun düşük olması, yüksek mali başarısızlık olasılığına işaret 
eder. Mali başarısızlığın “1” olarak kodlandığı ve logit skorunun yüksek olduğu bir 
durumda, eğer logit skoru kopuş değerinin üzerindeyse firma mali başarısız olarak 
sınıflandırılmaktadır. İlgili durum için, logit skorunun kopuş değerinden düşük ya da 
kopuş değerine eşit olması firmanın mali başarısız olmayan şeklinde sınıflandırılmasını 
sağlamaktadır (Torun, 2007). 

Araştırmada firmaların 31.12.2008- 31.12.2017 dönemine ait yıllık bilanço ve 
gelir tablosu verileri kullanılmıştır. Finansal tablo verileri Kamu Aydınlatma 
Platformu’ndan temin edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini firmaların mali 
başarısızlık durumu oluşturmaktadır. Mali başarısızlığa ilişkin ortaya konulan 
tanımların farklılaşmasından da anlaşılacağı üzere firmanın mali başarısızlık durumunun 
önceden tespit edilebilmesi amacıyla geliştirilen modellerde başarısızlık göstergesi 
olarak hangi durumların kabul edileceğine ilişkin genel kabul görmüş bir kriter 
bulunmamaktadır. Bu anlamda Tablo 1. ve Tablo 2.’de sırasıyla ulusal literatürde yer 
alan mali başarısızlık ölçütleri ve yabancı literatürde yer alan mali başarısızlık ölçütleri 
belirtilmiştir. Bu çalışmada Mcleay ve Omar (2000), Li ve Sun (2008), Hill vd. (2011), 
ve Sayarı ve Şımga Mugan (2017)‘ın çalışmalarında kullanmış oldukları mali 
başarısızlık ölçütü olan “son 10 yılda 3 defanın üzerinde zarar açıklamış olma” ölçütü 
kullanılmıştır. Üç model için de örneklem içinde yer alan tüm firmaların son 10 yıllık 
bilanço ve gelir tabloları incelenmek suretiyle 4 veya daha fazla kez zarar açıklamış 
firmalar mali başarısız firmalar olarak tanımlanmıştır. İkili değer alan bağımlı değişken 
için “0” değeri mali başarısız, “1” değeri mali başarısız olmayan olarak tanımlanmıştır. 
Dolayısıyla son 10 yılda 4 defa ve üzerinde zarar açıklamış firmalar “1” ile; daha az 
sayıda zarar açıklayan firmalar “0” ile ifade edilmiştir. 2017 yılı itibariyle Teknoloji, 
Ulaştırma ve Haberleşme sektöründe 4 firmanın mali başarısız, 20 firmanın ise mali 
başarısız olmayan firma olduğu, Gıda İçki Tütün sektöründe 13 firmanın mali başarısız, 
14 firmanın ise mali başarısız olmayan firma olduğu, Toptan Perakende Otel ve Lokanta 
sektöründe ise 11 firmanın mali başarısız, 18 firmanın ise mali başarısız olmayan firma 
olduğu görülmüştür. Araştırmanın bağımsız değişkenlerini belirlemek üzere yapılan 
literatür taramasında 33 farklı finansal oran tespit edilmiştir. Söz konusu oranlardan 
aralarında yüksek ilişki olanlar korelasyon analizi yapılarak ayrıştırılmış ve nihai olarak 
Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te belirtilen oranlar her bir model için bağımsız değişkenler 
olarak kullanılmıştır.  
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Tablo 1. Ulusal Literatürde Mali Başarısızlık Göstergeleri 
Yazar-Yıl Başarısızlık Göstergeleri 

Aktaş vd. (2003) İflas, sermayenin yarısını kaybetmiş olma, aktif tutarının 
%10'unu kaybetmiş olma, 3 yıl üst üste zarar etmiş olma, borç 
ödeme zorluğu içine düşmüş olma, üretimi durdurma, borçların 
aktifi aşması 

Keskin Benli (2005) 
Akkoç (2009) 
Altınöz (2013) 

TMSF'ye devredilen banka olma durumu 

Altaş ve Giray 
(2005) 

İlgili dönemi zararla kapatma 

Coşkun ve Sayılgan 
(2008) 

Finansal yeniden yapılandırma, iflas, özel borç yapılandırma, 3 
yıl zarar, negatif özkaynak, iflasın ertelenmesi, icra, haciz, borç 
yapılandırma ile karşılaşma 

Akkaya vd. (2009) İflas, 3 yıl üst üste zarar, borsa kotundan çıkarılma, 
faaliyetlerini durdurmuş olma 

Terzi (2011) 
Toraman ve Karaca 
(2016) 
Akyüz vd. (2017) 
Yücel (2017) 

 
 
Altman Z skor 

Kurtaran Çelik 
(2011) 

3 yıl üst üste zarar etme, özsermayesinin en az 2/3 oranında 
azalması, toplam aktiflerin %10 oranında azalması 

Kılıç ve Seyrek 
(2012) 

İflas, IMKB gözaltı pazarında yer alma, aktif tutarının %10'unu 
kaybetmiş olma 

Baş ve Çakmak 
(2012) 

3 yıl üst üste zarar açıklama, üretimi durdurma, uzun süre zarar 
ettiği için satılarak devredilme, iflas 

Yakut ve Elmas 
(2013) 

İflas, borsada tahtası kapanmış olma, faaliyetlerini durdurmuş 
olma, üst üste 2 veya daha fazla yıl zarar etmiş olma 

Öcal ve Kadıoğlu 
(2015) 

Borsa tahtasının kapatılması, gözaltı pazarına alınması, borsa 
kotundan çıkarılması, iflas başvurusunda bulunmuş olması, 
iflas etmiş olması 

Ural vd. (2015) Son 3 yılında zarar açıklaması, BIST'te işlem sırasının kalıcı 
olarak kapatılması, özkaynaklarının negatif değerde olması, 
gözaltı piyasasına alınması, faaliyetlerini durdurması, iflas 
açıklaması 

Ege vd. (2017) Fulmer H skor 
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Tablo 2. Yabancı Literatürde Mali Başarısızlık Göstergeleri 
Yazar-Yıl Başarısızlık Göstergeleri 

Pindado vd. (2008) FVAÖK'ün iki yıl üst üste mali giderlerinden daha düşük 
olması, iki yıl üst üste piyasa değerinde düşüş 

Jostarndt ve Sautner 
(2008) 

Herhangi üst üste iki yılda firmanın FVÖK'ünün rapor edilen 
faiz giderinden az olması 

Xu ve Wang (2009) 
Xu vd. (2014) 
Huang vd. (2015) 
Wang ve Wu (2017) 

Üst üste 2 yıl zarar etmiş olma, özkaynaklarının kayıtlı 
sermayeden düşük olması; doğal afetler, ciddi kazalar, davalar 
ve tahkim nedeniyle faaliyetlerin durması ve 3 ay içinde 
faaliyete dönmenin mümkün olmaması 

Lin vd. (2011) Hisse senedi işlemlerinin askıya alınması, yeniden 
yapılandırma, iflas veya borsadan çekilme 

Jardin ve Severin 
(2011) 

Mahkeme kararıyla tasfiye edilme veya yeniden düzenlenme 

Mariccica ve 
Georgeta (2012) 

Zarar etmiş olma 

Chen (2012) İflas, borsa kotundan çıkarılma ya da mevcut işinin hiçe 
sayılmasına neden olan büyük organizasyonel yeniden 
yapılandırma  

Polsiri ve Jirapom 
(2012) 

Başka bir kurumla birleştirmek için veya kapatılmak için 
emredilmesi 

Sanchez vd. (2013) İflastan korunma başvurusunda bulunan ancak tasfiye 
edilmeyen şirketler 

Tinoco ve Wilson 
(2013)  
Manzaneque vd. 
(2016) 

FAVÖK'ün iki yıl üst üste mali giderlerden daha düşük 
olması; üst üste iki yıl piyasa değerinde negatif bir büyüme 
yaşaması 

Chen, vd. (2013) FVÖK'ün 0'dan küçük olması 
DeYoung ve Torna 
(2013) 

FDIC'nin Başarısız Banka listesinde yer alma 

Monelos vd. (2014) Denetim raporunun sağladığı bilgiler sonucu başarısız sayılma 
Bhattacharjee ve Han 
(2014) 

Faiz karının 0,7'den küçük olması, sabit kıymetlerdeki düşüş, 
sermayedeki düşüş 

Betz vd. (2014) İflas, tasfiye ve temerrüte düşme 
Christiansen ve Li 
(2014) 

IMF’nin gelişmiş ekonomiler için oluşturduğu Finansal Stres 
Endeksi'ne göre k = 1.5 olması 

Cox ve Wang (2014) Batmış bankalar 
Blazy vd. (2014) İflas, tasfiye, yeniden yapılanma, Basel kriterleri (finansal 

taahhütlerindeki gecikmelerin 90 günü aşması) 
Laitinen ve Suvas 
(2016) 

Tasfiye, idare veya sahiplik değişimi sürecine girme 

Amendola vd. (2015) İflas, tasfiye ve faaliyetlerini durdurma 
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Tablo 3:Teknoloji Ulaştırma ve Haberleşme Sektörü 
Değişken Adları ve Hesaplama Formülleri 

LİKİDİTE ORANLARI 
1 X1 Cari Oran (Dönen Varlıklar / KısaVadeli Yabancı Kaynaklar) 
2 X2 Nakit Oranı ((Nakit ve Nakit Benzerleri + Menkul Kıymetler / Kısa 

Vadeli Yabancı Kaynaklar)) 
FİNANSAL YAPI ORANLARI 
3 X3 Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Borç / Toplam Aktif) 
4 X4 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynak  
5 X5 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynak 
6 X6 Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
FAALİYET ORANLARI 
7 X7 Alacak Devir Hızı (Satış Gelirleri/ Ticari Alacaklar)  
8 X8 Stok Devir Hızı (Satışların Maliyeti/ Stoklar) 
9 X9 Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Satış Gelirleri / Maddi Duran Varlıklar)  
10 X10 Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı (Satış Gelirleri / (Dönen Varlıklar – 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)) 
KARLILIK ORANLARI  
11 X11 Faaliyet Kar Oranı ( Faaliyet Karı / Satış Gelirleri) 
12 X12 Dönem Karı Oranı ( Dönem Karı / Satış Gelirleri) 
13 X13 Vergi Öncesi Kar / Özsermaye  
14 X14 Faaliyet Giderleri / Satış Gelirleri 

 
Tablo 4: Gıda İçki Tütün Sektörü 

Değişken Adları ve Hesaplama Formülleri 
LİKİDİTE ORANLARI 
1 X1 Cari Oran (Dönen Varlıklar / KısaVadeli Yabancı Kaynaklar) 
2 X2 Nakit Oranı ((Nakit ve Nakit Benzerleri + Menkul Kıymetler / Kısa 

Vadeli Yabancı Kaynaklar)) 
FİNANSAL YAPI ORANLARI 
3 X3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynak  
4 X4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynak 
5 X5 Duran Varlıklar / Devamlı Sermaye 
FAALİYET ORANLARI 
6 X6 Alacak Devir Hızı (Satış Gelirleri/ Ticari Alacak)  
7 X7 Hazır Değerler Devir Hızı (Satış Gelirleri/ Nakit ve Nakit Benzerleri) 
8 X8 Stok Devir Hızı (Satışların Maliyeti/ Stoklar) 
9 X9 Özermeye Dönüş Hızı (Satış Gelirleri/ Özkaynaklar) 
10 X10 Aktif Dönüş Hızı (Satış Gelirleri / Toplam Aktif) 
KARLILIK ORANLARI 
11 X11 Brüt Kar Oranı ( Brüt Kar / Satış Gelirleri) 
12 X12 Dönem Karı Oranı ( Dönem Karı / Satış Gelirleri) 
13 X13 Vergi Öncesi Kar / Özsermaye  
14 X14 Faaliyet Giderleri / Satış Gelirleri 
15 X15 Faiz Giderleri / Net Satışlar  



 
 

E. Aktümsek – İ.E. Kandil Göker 10/4 (2018) 401-421 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

410 

Tablo 5: Toptan Perakende Otel Lokanta Sektörü 

Değişken Adları ve Hesaplama Formülleri 
LİKİDİTE ORANLARI 
1 X1 Cari Oran (Dönen Varlıklar / KısaVadeli Yabancı Kaynak) 
2 X2 Nakit Oranı ((Nakit ve Nakit Benzerleri+ Menkul Kıymetler / Kısa 

Vadeli Yabancı Kaynaklar)) 
FİNANSAL YAPI ORANLARI 
3 X3 Finansal Kaldıraç Oranı (Toplam Borç / Toplam Aktif) 
4 X4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynak 
5 X5 Duran Varlıklar / Özsermaye 
6 X6 Maddi Duran Varlıklar / Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
FAALİYET ORANLARI 
7 X7 Alacak Devir Hızı (Satış Gelirleri/ Ticari Alacak)  
8 X8 Hazır Değerler Devir Hızı (Satış Gelirleri/ Nakit ve Nakit Benzerleri) 
9 X9 Stok Devir Hızı (Satışların Maliyeti/ Stoklar) 
10 X10 Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Satış Gelirleri/Maddi Duran Varlıklar ) 
11 X11 Özermeye Dönüş Hızı (Satış Gelirleri/ Özkaynaklar) 
12 X12 Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı (Satış Gelirleri / (Dönen Varlıklar – 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)) 
KARLILIK ORANLARI  
13 X13 Brüt Kar Oranı ( Brüt Kar / Satış Gelirleri) 
14 X14 Faaliyet Kar Oranı ( Faaliyet Karı / Satış Gelirleri) 
15 X15 Dönem Karı Oranı ( Dönem Karı / Satış Gelirleri) 
16 X16 Net Kar / Özsermaye 
17 X17 Vergi Öncesi Kar / Özsermaye  
18 X18 Faaliyet Giderleri / Satış Gelirleri 
19 X19 Faiz Giderleri / Net Satışlar  

4. ARAŞTIRMA BULGULARI 
Araştırma kapsamında SPSS 15.0 paket programı kullanılarak lojistik regresyon 

analizi uygulanmıştır. Mali başarısızlık durumundan bir yıl önceki yıla ait finansal 
oranlar ile firmaların başarısız olma ihtimalleri hesaplanmıştır. 

4.1. Teknoloji, Ulaştırma ve Haberleşme Sektörü 
15 bilişim firması, 1 savunma sanayii firması, 6 ulaştırma firması ve 2 haberleşme 

firması mali tablo verileri kullanılarak ilk olarak modelin genel uygunluğunu test eden 
Omnibus test sonuçlarına bakılmıştır.  Modelin anlamlılık değeri 0,030 olarak tespit 
edilmiş ve bu değerin 0,05’ten küçük olması nedeniyle oluşturulan modelin kullanılan 
verilere uygun bir model olduğuna kanaat getirilmiştir.  

Omnibus testi modelde yer alan bütün açıklayıcı değişkenlerin birlikte bağımlı 
değişkeni tahmin etme yeteneğini ölçen bir testtir. Bu testin anlamlı çıkması, en az bir 
değişkenin bağımlı değişkenle anlamlı bir ilişkisi olduğunu ve modelin verilerle yeteri 
kadar uyumlu olduğunu belirtmektedir (Yıldız, 2014). 

İkinci aşamada kurulan modelin açıklama gücüne bakılmıştır. Modelin Cox & 
Snell R2 değeri 0,178; Nagelkerke R2 değeri 0,300 olarak elde edilmiştir. Varıcı ve Er 
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(2013)’in de belirttiği gibi Nagelkerke R2 değeri, Cox & Snell R2’nin modifiye edilmiş 
halidir ve çoğunlukla Cox & Snell R2 değerinden yüksek çıkmaktadır.  

Elde edilen bir diğer bulgu modelin sınıflandırma tablosu olmuştur. Tablo 6’da 
gösterilen bulgulara göre analize dahil edilmiş olan toplam 24 firmadan mali başarısız 
olan firma sayısının 4, mali başarısız olmayan firma sayısının 20 olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte bir yıl önceki değerleri ile ifade edilen bağımsız değişkenler ile kurulan 
model sonuçlarına göre oluşturulan algoritmanın 4 tane mali başarısız firmanın 1 
tanesini başarısız, diğer 3 tanesini başarısız olmayan olarak tahmin ettiği; 20 tane mali 
başarısız olmayan firmanın ise 1 tanesini başarısız, 19 tanesini başarısız olmayan 
şeklinde tahmin ettiği görülmüştür. Bu durum toplamda lojistik regresyon tahminlemesi 
ile %83,3’lük bir tahmin başarısı elde edildiğini göstermektedir.  

Tablo 6. Model 1 Sınıflandırma Tablosu 

 Gözlemlenen  Tahmin Edilen  
  fb Doğruluk Yüzdesi 
  Basarisiz Basarili Basarisiz 
Step 1 fb Basarisiz 1 3 25,0 
  Basarili 1 19 95,0 
 Overall Percentage   83,3 

Son olarak firmaların mali başarısızlık tahminlemesinde oluşturulan model ortaya 
konulmuştur. 0,05 anlamlılık düzeyinde 0,979 odds değeri ile X8 değişkeni finansal 
başarısızlık tahminlemesinde anlamlı değişken olarak tespit edilmiştir. 

Modele göre firmanın stok devir hızının, firmanın mali başarısız ya da mali 
başarısız olmayan şeklinde sınıflandırılmasında anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. Buna göre firmanın stok devir hızındaki bir birimlik artış mali 
başarısızlıktan mali başarısız olmamaya yönelmesine 0,979 kat etki etmektedir. 

4.2. Gıda İçki Tütün Sektörü 
27 adet gıda, içki, tütün firmasının dahil edildiği Model 2’nin Omnibus test değeri 

0,008; Cox & Snell R2 değeri 0,178; Nagelkerke R2 değeri 0,309 olarak hesaplanmış ve 
oluşturulan modelin kullanılan verilere uygun bir model olduğuna kanaat getirilmiştir. 
Tablo 7’de görüldüğü üzere Model 2’de yer alan 27 firmadan 13’ü mali başarısız, 14’ü 
mali başarısız olmayan firmadan oluşmaktadır. Kurulan model ise mali başarısız 13 
firmadan 10 tanesini mali başarısız, 3 tanesini mali başarısız olmayan şeklinde 
sınıflandırarak %76,9; mali başarısız olmayan 14 firmadan 5 tanesini mali başarısız, 9 
tanesini mali başarısız olmayan şeklinde sınıflandırarak %64,3; toplamda ise %70,4 
oranında tahmin başarısı elde etmiştir.  

Tablo 7. Model 2 Sınıflandırma Tablosu 

 Gözlemlenen Tahmin Edilen  
  fb Doğruluk Yüzdesi 
  Basarisiz Basarili Basarisiz 
Step 1 fb Basarisiz 10 3 76,9 
  Basarili 5 9 64,3 
 Overall Percentage   70,4 
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Model 2 sonucunda tahminlenen lojistik regresyon modelinde 3,275 odds değeri 
ile cari oran, mali başarısızlığın öncü göstergesi olarak belirlenmiştir. X1 değişkenini 
anlamlı değişken olarak tespit edildiği modelde firmanın cari oranındaki bir birimlik 
artışın firmanın mali başarısızlıktan mali başarısız olmamaya yönelmesine 3,275 kat 
etki ettiği belirlenmiştir. 

4.3. Toptan Perakende Otel Lokanta Sektörü 
Araştırmaya 29 adet Toptan Perakende Otel Lokanta firması dahil edilmiştir. ,ilk 

olarak 0,018 olarak ölçülen Omnibus test sonuçları ile modelin genel uygunluğu 
belirlenmiş, bulunan değer 0,05’ten küçük olduğu için kurulan modelin verilere uygun 
olduğuna karar verilmiştir. Model 3’ün Omnibus test değeri 0,018; Cox & Snell R2 

değeri 0,175; Nagelkerke R2 değeri 0,239 olarak hesaplanmış ve oluşturulan modelin 
kullanılan verilere uygun bir model olduğuna kanaat getirilmiştir. Tablo 8’de görüldüğü 
üzere Model 3’te yer alan 29 firmadan 11’inin mali başarısız, 18’inin mali başarısız 
olmayan firma olduğu tespit edilmiştir. Kurulan model ise mali başarısız 11 firmadan 5 
tanesini mali başarısız, 6 tanesini mali başarısız olmayan şeklinde sınıflandırarak %45,5; 
mali başarısız olmayan 18 firmadan 1 tanesini mali başarısız, 17 tanesini mali başarısız 
olmayan şeklinde sınıflandırarak %94,4; toplamda ise %75,9 oranında tahmin başarısı 
elde etmiştir.  

Tablo 8. Model 3 Sınıflandırma Tablosu 

 Gözlemlenen Tahmin Edilen 
  FB Doğruluk Yüzdesi 
  Basarisiz Basarili      ,00 
Step 1 FB      Basarisiz 5 6 45,5 
       Basarili 1 17 94,4 
 Overall Percentage   75,9 

Model 3 sonucunda tahminlenen lojistik regresyon modelinde ise 0,002 odds 
değeri ile Vergi Öncesi Kar / Özsermaye oranı, mali başarısızlığın öncü göstergesi 
olarak belirlenmiştir. X17 değişkeninin anlamlı değişken olarak tespit edildiği modelde  
firmanın cari oranındaki bir birimlik artışın firmanın mali başarısızlıktan mali başarısız 
olmamaya yönelmesine 0,002 kat etki ettiği belirlenmiştir. 

SONUÇ 
Bu çalışmada, lojistik regresyon yöntemiyle, mali başarısızlık tahmininde 

bulunmak amacıyla BİST Bilişim Savunma Haberleşme ve Ulaştırma; Gıda İçki Tütün 
ve Toptan Perakende Otel Lokanta sektöründe işlem gören firmalar üzerinde bir 
araştırma yapılmıştır.  

BİST’te işlem gören bilişim, imalat ve hizmet ana başlıkları altında 
sınıflandırılabilecek üç farklı sektör için mali başarısızlık tahminlemesi yapılmış olup 
tahminlemede sektör bazında farklılıkların ortaya konulması amaçlanmış ve lojistik 
regresyonun kullanıldığı üç model kurulmuştur. Öncelikle çoklu doğrusal bağlantı 
sorununu test etmek için değişkenler arası korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon 
analizi sonucunda aralarında 0,50’nin üzerinde ilişki olan değişkenler elenerek her bir 
sektör için ayrı ayrı bağımsız değişkenler belirlenmiştir.  Modellerin genel uygunluğunu 
test etmek için Omnibus testi; açıklama gücünü test etmek içinse Cox & Snell R2 ve 
Nagelkerke R2 değerleri hesaplanmıştır. 



 
 

E. Aktümsek – İ.E. Kandil Göker 10/4 (2018) 401-421 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

413 

Üç model için de, örneklem içinde yer alan tüm firmaların 31.12.2008- 
31.12.2017 arası 10 yıllık dönemdeki bilanço ve gelir tabloları incelenmek suretiyle 4 
veya daha fazla kez zarar açıklamış firmalar mali başarısız firmalar olarak 
sınıflandırılmıştır. İkili değer alan bağımlı değişken için “0” değeri mali başarısız, “1” 
değeri mali başarısız olmayan olarak tanımlanmıştır. Modellerde bağımsız değişken 
olarak likidite, finansal yapı, faaliyet ve karlılık oranlarından, literatürde sık kullanılan 
33 adet finansal oran belirlenmiş ve aralarında korelasyon olan oranlar çıkarılmıştır. 

Mali başarısızlık öngörü çalışmalarında, farklı sektörlerde yer alan firmalar için 
farklı finansal oranların anlamlı olacağı beklentisi ile ele alınan çalışmada elde edilen 
bulgular beklenti doğrultusunda gerçekleşmiştir. Çalışmada %83,3 mali başarısızlık 
tahmini isabet oranıyla 15 bilişim, 1 savunma sanayii, 6 ulaştırma ve 2 haberleşme 
firmasından oluşan Model 1 için anlamı bulunan değişken stok devir hızı; %70,4 mali 
başarısızlık tahmini isabet oranıyla 27 adet gıda, içki, tütün firmasından oluşan Model 2 
için anlamlı bulunan değişken cari oran; %75,9 mali başarısızlık tahmini isabet oranıyla 
29 adet toptan, perakende, otel, lokanta firmasından oluşan Model 3 için anlamlı 
bulunan değişken ise Vergi Öncesi Kar / Özsermaye oranı olarak belirlenmiştir. 

Model 1’de mali başarısızlık tahmini yapılan BİST Teknoloji, Ulaştırma ve 
Haberleşme sektörü firmaları için stok devir hızı değişkeni anlamlı çıkmıştır. Elde 
edilen bulgular stok devir hızındaki kötüleşmenin mali başarısızlığın habercisi olacağını 
göstermiştir. Ekonometrik olarak anlamlı olan bu bulgu sektör niteliği olarak 
düşündürücü niteliktedir. Örneklemde yer alan şirketlere bakıldığında örneklemin 
bilişim, haberleşme ve ulaştırma sektörlerine ek olarak, yoğun stok kullanarak faaliyette 
bulunan savunma şirketlerinden de oluştuğu görülmüştür. Akkaya vd. (2006) mali 
başarısız ve mali başarısız olmayan firmaların stok devir hızı oranlarında önemli farklar 
bulunmadığını tespit etmişlerdir. Ancak çalışmalarının örneklemine hizmet sektörü, 
ulaşım sektörü ve kredi kuruluşlarını dahil etmemişlerdir. 

Gıda ve içecek sektörü, imalat sanayinin bir alt sektörüdür ve Türkiye’de 
ekonomik performansın artmasında imalat sanayiindeki performansın önemli katkısı 
vardır. Model 2’de BİST Gıda İçki Tütün sektörü firmalarının bir yıl önceden 
tahmininde anlamlı bulunan değişken cari oran olmuştur. Yüksek firma sayısına sahip 
olan ve dolayısıyla yüksek rekabetin görüldüğü BİST Gıda İçki Tütün sektörü 
firmalarının mali başarısızlık öngörüsünde cari oran değişkeninin anlamlı çıkması 
mamul sirkülasyonu için gerekli olan yüksek nakit sirkülasyonu ve dolayısıyla likidite 
yüksekliğinin gerekliliği ile açıklanabilir. Cari orandaki düşüş tüm sirkülasyonları 
olumsuz etkilemek suretiyle firmayı mali başarısızlığa sürükleyebilecektir.Bu çalışmada 
elde edilen bulgulara benzer şekilde literatürde cari oranın firmaların mali başarısızlığını 
öngörmede önemli faktörlerden olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar bulunmaktadır. 
Bunlara örnek olarak Altaş ve Giray (2005)’ın İMKB’de işlem gören tekstil firmaları 
üzerine yaptıkları çalışma ile Öcal ve Kadıoğlu (2015)’in BİST’te işlem gören imalat 
sektörü firmalarını inceledikleri çalışma gösterilebilir. Akyüz vd. (2017)’nin BİST’te 
işlem gören kağıt ve kağıt ürünleri sanayi firmalarının mali başarısızlık düzeylerini 
ölçtüğü çalışmada da cari oran anlamlı farklılık yaratan değişken olarak görülmektedir. 
Ural vd. (2015) ise Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren Gıda İçki Tütün sektörü 
firmalarının mali başarısızlığının bir yıl önceden öngörülmesini amaçlayan modelinde 
cari oran yerine fiyat kazanç oranı, faaliyet kar marjı ve hisse başına kar oranlarını mali 
başarısızlığın temel göstergeleri olarak tespit etmiştir. 
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Model 3’te analiz edilen BİST Toptan Perakende Otel Lokanta firmalarının mali 
başarısızlık tahmininde anlamlı çıkan değişken Vergi Öncesi Kar / Özsermaye oranı 
olarak belirlenmiştir. Bu oran, firma sahipleri tarafından sağlanan sermayenin, firmanın 
elde ettiği kar ile ilişkisini göstermektedir. Vergi oranlarındaki bir değişiklik firmanın 
vergi sonrası karını etkileyebilir. Bu nedenle analizlerde dönem karını vergi öncesi 
haliyle kullanmak daha yararlı olmaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
için maliyet hesaplamalarının yapılması güç, kalite ve miktar ölçümü yapmak ise hemen 
hemen olanaksızdır. Bu anlamda Model 3’te BİST Toptan Perakende Otel Lokanta 
firmalarının mali başarısızlık tahmininde, karlılık oranları arasında yer alan Vergi 
Öncesi Kar / Özsermaye oranının anlamlı çıkması açıklanabilmektedir. Karlılık 
oranlarının firmaların mali başarısızlığını belirlemede anlamlı değişken olarak tespit 
edildiği çalışmalara örnek olarak Vuran (2009) ile Selimoğlu ve Orhan (2015) 
gösterilebilir. Ancak literatürde spesifik olarak Vergi Öncesi Kar  / Özsermaye oranının 
anlamlı çıktığı bir çalışma bulunmamaktadır. 

Yapılan çalışmada ele alınan sektörlerde faaliyet gösteren toplam firma sayısının 
düşüklüğü ve çalışmada ilgili firmaların sadece bilanço ve gelir tablolarından elde 
edilen verilerin kullanılması, firmaların nakit akımı gibi diğer finansal verilerinin 
analize dahil edilememiş olması kısıtları dikkate alınarak gelecekte yapılacak 
çalışmalarda; firmaların yıllık finansal verilerine ek olarak ara dönemlere ilişkin 
verilerinin de analize dahil edilmesi ve sayısal olmayan verilerin de analizde 
kullanılması mali başarısızlık riskinin belirlenmesindeki doğruluk oranını 
yükseltecektir. 
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Ek 1. Korelasyon Analizi Uygulanan Finansal Oranlar 
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Extensive Summary 

1. Introduction  
In most general terms, financial distress is defined as the situation in which the 

earnings and the revenues of the firm are not sufficient to fulfill its obligations and 
responsibilities. The internal causes of financial distress can be controlled by the 
company management. In many studies, it is accepted that the most important cause of 
financial distress is management errors and that the firm's operating efficiency is an 
important reflection of the success or failure of the management of that firm. The 
external causes of financial distress cannot be controlled by the company management 
and affect the company with external factors. The most important feature of non-
company factors is that, although they can be prevented and managed by the measures 
to be taken, it is not possible to eliminate them completely. External factors are listed as 
the growth rate of the economy, economic crisis or stagnation, inflation, high interest 
rate, exchange rate, tight monetary policies, changes in preferences, attitudes and 
consumer behavior. It is very important to determine the signs of financial distress as a 
result of their socioeconomic consequences. Within the scope of this study, financial 
distress of firms operating in IT, manufacturing and service sectors, which are traded in 
Istanbul Stock Exchange, have been estimated and it has been aimed to reveal sectoral 
differences in estimation. 

2. Data and Methodology 
With this study, financial distress estimation was made for three different sectors 

traded in Borsa Istanbul and it was aimed to reveal the differences in sector based on 
financial distress estimation. In this context, the first model contains 24 of the total 
number of 27 companies operating in the Technology Transport Communication sector, 
the second model contains 27 of the total number of 28 companies operating Food 
Drink Tobacco sector, and the third model contains 29 of the total number of 32 
companies operating in Wholesale Retail Hotel Restaurant sector. Because the financial 
distress the dependent variable in the data set has binary values, it is decided to apply 
the logistic regression method. In the study, the annual balance sheet and income 
statement data of the companies for the period 31.12.2008 - 31.12.2017 were used. The 
dependent variable of the study is the financial distress situation of the firms. In the 
study, the criterion of being unsuccessful for a company is reporting loss more than 3 
times in the last 10 years which have been used in Mcleay and Omar (2000), Li and Sun 
(2008), Hill et al. (2011), and Sayarı and Mugan (2017)’s studies. 33 different financial 
ratios were determined in the literature review to determine the independent variables of 
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the study. Among the mentioned ratios, those with high relation were separated by 
correlation analysis and the remaining ratios were used. 

3. Empirical Findings and Discussion 
In financial distress prediction studies, for firms in different sectors different financial 
ratios are expected to be meaningful. In this study it is also revealed that different 
financial ratios are precursors of financial distress in diffrent sectors. In the study, the 
variable stock turnover rate which is meaningful for Model 1 consisting of 15 IT, 1 
defense industry, 6 transport and 2 communication firms with 83.3% financial distress 
prediction hit rate; the variable current ratio is found significant for Model 2, consisting 
of 27 food, drink, and tobacco companies with 70.4% financial distress prediction hit 
rate; the variable Profit Before Tax / Equity is found to be significant for Model 3, 
consisting of 29 wholesale, retail, hotel, and restaurant companies with a rate of 75.9% 
financial distress prediction hit rate. Total number of firms operating in the sectors 
covered in the study and the fact that the other financial data such as the cash flow of 
firms are not being included in the analysis are the limitations of this study. In addition 
to the annual financial data of the firms, the inclusion of the data related to the interim 
periods and the use of non-numerical data in the analysis will increase the accuracy rate 
in determining the risk of financial distress. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı firmaların nakit akışı belirsizliklerinin nakit kâr payı dağıtım 

tutarına ve olasılığına etkilerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Borsa 
İstanbul’da (BIST) işlem gören 165 adet imalat sektörü firmasının 2005-2017 
arasındaki yıllık verileri klasik panel veri ve panel logit veri modelleriyle analize tabi 
tutulmuştur. İlgili modellerde diğer kontrol değişkenleri konuya ilişkin literatürde 
sıklıkla kullanılan serbest nakit akışları, aktif büyüklüğü, finansal kaldıraç, piyasa 
değeri/defter değeri, kârlılık, dağıtılmamış kârlar/toplam özsermaye olarak 
belirlenmiştir. Analiz sonuçları, firmaların nakit akışı belirsizliklerinin dağıtılan kâr 
payı tutarını ve olasılığını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Buna göre, 
firmalar nakit akışı belirsizliklerine maruz kaldıklarında nakitlerini kâr payı olarak 
dağıtmak yerine korumayı tercih etmektedir. Ayrıca, kâr payı dağıtımı ile serbest nakit 
akışı, aktif büyüklüğü, piyasa değeri/defter değeri, kârlılık, dağıtılmamış kârlar/toplam 
özsermaye arasında pozitif; finansal kaldıraç arasında ise, negatif ilişki bulunmuştur.       
Anahtar Kelimeler: Kâr Payı Dağıtımı, Nakit Akışı Belirsizliği, BIST, Panel Veri 
Analizi, Panel Logit Analizi.  

Gönderme Tarihi 7 Mayıs 2018; Revizyon Tarihi 22 Ağustos 2018; Kabul Tarihi 25 
Eylül  2018 

Abstract 
The aim of this study is to determine the effects of cash flow uncertainty on the 

amount of dividend distributions by firms and the probability of paying dividends. In 
line with this aim, we analysed the yearly data of 165 manufacturing firms quoted on 
Borsa Istanbul (BIST) over 2005-2017 period using panel data and panel logit models. 
Based on the previous studies, our control variables are determined as the free cash 

DOI: 10.20491/isarder.2018.530

https://orcid.org/0000-0002-7050-8163
mailto:burcu.dincergok@atilim.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-8870-8502
mailto:burcu.dincergok@atilim.edu.tr


 
 

B. Dinçergök – B. Pirgaip 10/4 (2018) 422-442 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

423 

flow, asset size, financial leverage, market-to-book ratio, profitability and retained-
earnings-to-total-earnings ratio. The results show that cash flow uncertainty negatively 
affects the amount of dividends paid and the probability of paying dividends. 
Accordingly, firms prefer to protect their cash rather than distributing them as 
dividends when they face uncertainty in cash flows. Furthermore, the results show that 
free cash flow, asset size, market to book, profitability and retained-earnings-to-total-
earnings ratio affect dividends positively, whereas leverage affects it negatively.      
Keywords: Dividend Distribution, Cash Flow Uncertainty, BIST, Panel Data Analysis, 
Panel Logit Analysis. 
Received 7 May 2018; Received in revised from 22 August 2018; Accepted 25 
September 2018 
 

1. Giriş  
Finans teorisinde, firmaların amacı ortakların servetinin, bir başka deyişle, 

firmanın piyasa değerinin maksimum noktaya ulaştırılmasıdır. Firmanın piyasa değeri, 
en temel yöntemlerden biri olarak, ortaklara nakden dağıtılması beklenen kâr paylarının 
bugünkü değere indirgenmesiyle tespit edilmektedir. Dolayısıyla, firma değeri ile kâr 
payı politikaları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu itibarla, kâr payı politikaları 
ve bu politikalara etki eden faktörlerin konu edildiği araştırmalara literatürde geniş 
ölçüde yer verilmiştir. Yapılan çalışmalar kâr payı dağıtım kararını özellikle kârlılık, 
yatırım fırsatları, borç politikası, serbest nakit akışı, likidite, firma büyüklüğü ve firma 
yaşı gibi faktörlerin etkilediğini ortaya koymuştur.  

Söz konusu faktörlerin yanı sıra, çeşitli ülkelerde firma yöneticileriyle yapılan 
anket çalışmalarıyla kazançlardaki istikrarın kâr payı dağıtım kararlarında son derece 
önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Brav ve Diğ.’ nin (2005) Amerika’da, Baker ve 
Powell’ın (2012) Endonezya’da, Baker ve Kapoor’un (2015) Hindistan’da, Baker, 
Kılıçaslan ve Arsal’ın (2018) ise Türkiye’de gerçekleştirdikleri anket çalışmaları 
bunlara örnek olarak verilebilir. Kazançlardaki istikrarın kâr payı politikalarındaki 
önemi anket çalışmalarıyla açıkça ortaya konulurken, konuyla ilgili ampirik 
çalışmaların ise sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Anket çalışmalarında genel olarak 
muhasebe kârları ile temsil edilen kazançların nakit akışı yaratma yönünün ihmal 
edildiği de unutulmamalıdır. Bu nedenle, kârın nakden dağıtılabilmesi için firmaların 
esas itibarıyla nakit akışlarının yeterli düzeyde olması gerektiği dikkate alınarak, 
kazançların kâr payları üzerindeki etkisinin nakit akışları üzerinden ampirik olarak test 
edilmesinin literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, gelecekte beklenen nakit akışlarındaki belirsizliğin de firmaların 
kâr payı politikaları üzerinde önemli etkiye sahip faktörler arasında değerlendirilmesi 
gereklidir. Öncelikle, belirsizlik durumunda yöneticiler ileride yaşayabilecekleri nakit 
probleminin önüne geçmek için daha ihtiyatlı davranmak durumunda kalabilirler. 
Ayrıca, nakit akışlarındaki belirsizlik yatırımcıların risk algısının olumsuz yönde 
değişmesine ve dış kaynak maliyetinin yükselmesine neden olacaktır. Bu durum, 
yöneticilerin iç kaynaklara olan talebini daha da arttıracak ve daha düşük miktarda kâr 
payı ödenmesine yol açacaktır (Chay ve Suh, 2009). Bu beklenti kar payı teorilerinden 
işlem maliyeti teorisince de öngörülmektedir. İşlem maliyetleri aynı zamanda ihraç 
maliyetleri olarak adlandırılmaktadır ve dış finansman sağlamak için ihraç edilen 
menkul kıymetlerin ihracında karşılaşılan başvuru ücretleri, yüklenim aracılığı ücretleri, 
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yasal ücretler, danışmanlık ücretleri ve rating firmalarına ödenen ücretleri kapsamına 
almaktadır (İbrahim ve Mazlan, 1998). Teoriye göre, işlem maliyetlerinin yüksek 
olması firmaları yatırımlarının finansmanında iç kaynak kullanımına doğru 
yönlendirecektir (Alli, Khan ve Ramirez, 1993). Crutcley (1987) riski yüksek olan 
firmaların işlem maliyetlerinin de yüksek olduğunu ifade etmiş ve Holder, Langrehr ve 
Hexter (1998) söz konusu riski işlem maliyetlerinin bir göstergesi olarak kullandığı 
çalışmalarında, risk ve kar payı dağıtımı arasında negatif ilişki olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır1. 

Nakit akışı belirsizliği ve dağıtılan kar payları arasında negatif ilişkinin olduğunu 
ifade eden bir diğer görüş de sinyal teorisine dayanmaktadır. Sinyal teorisine göre 
yatırımcıların dağıtılan kâr paylarını gelecekteki nakit akışlarına dair bir sinyal olarak 
algıladıkları dikkate alındığında, firmaların yüksek kâr paylarını sürdüreceklerine 
inanmadıkça kâr payı artırımında bulunmayacakları da söylenebilir. Çünkü kâr payı 
azaltma kararları hisse senedi fiyatlarını önemli ölçüde düşürür. Bu teoriye göre nakit 
akışı belirsizliği yüksek olan firmaların dağıtılan kâr payları azalır (Bradley, Capozza ve 
Seguin, 1998). 

Bununla birlikte, temsilcilik teorisine göre, kâr payı dağıtımı temsilcilik 
maliyetlerini azaltmaktadır. Bunun sebebi ise, serbest nakit akışlarının kâr payı şeklinde 
dağıtılmasının yönetimin söz konusu nakit akışlarını kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmasını engelleyebilmesi ya da azaltabilmesidir (Jensen, 1986; Lang ve 
Litzenberger, 1989). Bradley, Capozza ve Seguin (1998, s. 556) nakit akışı belirsizliği 
fazla olan firmaların aynı zamanda potansiyel temsilcilik maliyeti en yüksek olan 
firmalar olduğunu ve bu durumdaki firmalarda yatırımcıların nakit akışlarındaki 
belirsizliğin yöneticilerin bizzat kendilerinden mi yoksa yönetimin dışındaki 
faktörlerden mi kaynaklandığını bilemediklerini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla yüksek 
seviyede nakit akışı belirsizliği olan firmalarda kâr payı dağıtımı, yöneticilerin ortaklar 
adına değer yaratmayan yatırımlara yönelmesini engelleyen bir garanti işlevi 
görmektedir.  Temsilcilik teorisine göre nakit akışı belirsizliği ve kâr payı dağıtımı 
arasında olumlu ilişki beklenmektedir.  

Kar payı ile ilişkili olan teorilerden eldeki kuş teorisinde de nakit akışı belirsizliği 
ve dağıtılan kar payı arasında olumlu ilişki olması öngörülmektedir. Bu teoriye göre 
belirsizlik ortamında yatırımcılar, şu an elde edecekleri kâr payı gelirini daha garantili 
görecekleri için, kâr payını sermaye kazancına tercih edebilirler (Baker, Kılıçaslan ve 
Arsal, 2018).  

Görüldüğü üzere, nakit akışı belirsizliği ve kâr payları arasındaki ilişkiye dair 
farklı teoriler ve farklı beklentiler söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, Borsa 
İstanbul’da (BIST) imalat sektöründe 2005-2017 yılları arasında faaliyet gösteren 165 
adet firmadaki nakit akışı belirsizliğinin kâr payı dağıtım tutarı ve olasılığı üzerindeki 
etkisinin ampirik olarak ortaya konulmasıdır. Çalışmada nakit akışlarındaki belirsizlik 
hisse senedi getirilerinin oynaklığı ile ölçülmüştür. Ayrıca, serbest nakit akışı, aktif 
büyüklüğü, finansal kaldıraç, piyasa değeri/defter değeri, kârlılık, dağıtılmamış 
kârlar/toplam özsermaye ölçütleri de diğer kontrol değişkenleri olarak çalışmaya dâhil 
edilmiştir.  

                                                            
1 Bu çalışmalarda risk aylık getirilerin standart sapması ile ölçülmüştür.  
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Bu çerçevede, çalışmanın ikinci bölümünde literatür taramasına; üçüncü 
bölümünde veri ve yönteme, dördüncü bölümünde analiz bulgularına yer verilmektedir. 
Çalışma beşinci bölümle sonuçlandırılmaktadır.   

2. Literatür Taraması     
Literatürde nakit akışı belirsizliği ve kar payı politikasına ilişkin çalışma sayısı 

oldukça sınırlı sayıdadır. Bradley, Capozza ve Seguin (1998), Chay ve Suh (2009), 
Walkup’ın (2016) çalışmaları bu çalışmalara örnek olarak verilebilir. Baker, Kılıçaslan 
ve Arsal’ın (2018) çalışması ile anket yöntemi ile yapılan ancak yine kazançlardaki 
belirsizliğin önemine dikkat çeken önemli bir çalışmadır. Bu bölümde hem bu 
çalışmalara hem de kar payı dağıtımını etkileyen diğer faktörlere ilişkin olarak yapılmış 
olan önemli görülen çalışmalara yer verilmiştir.        

Bradley, Capozza ve Seguin (1998) nakit akışı belirsizliği ve kâr payı dağıtım 
oranı arasındaki ilişkiyi gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerinde test etmiştir. Nakit 
akışı belirsizliği için gerek bölgesel konum gerekse yatırım türü anlamında olmak üzere 
portföy çeşitliliği, kaldıraç oranı, varlık toplamı ve firma büyüklüğü gibi faktörlerin 
kullanıldığı çalışmada, ortaklıkların fiyatlarının kâr payındaki azalmaya önemli ölçüde 
olumsuz tepki verdiği ve nakit akışlarında belirsizlik bekleyen firmaların kâr payı 
dağıtım oranını düşürerek ileride yaşayacakları söz konusu tepkiyi kontrol altına almak 
istedikleri ifade edilmiştir. Bu bakımdan elde edilen sonuçlar sinyal teorisini 
desteklemektedir.  

Aivazian, Booth ve Cleary (2003) gelişmekte olan ülkelerde (Güney Kore, 
Hindistan, Malezya, Tayland, Zimbabve, Ürdün, Pakistan, Türkiye) 1981-1990 
döneminde Amerika’dakine benzer şekilde dağıtılan kâr payı oranları üzerinde borç 
oranlarının etkisinin olumsuz; piyasa değeri/defter değeri oranı ve özsermaye karlılığı 
oranlarının etkisinin ise olumlu olduğu sonucuna ulaşmışlar; ancak, büyüklük, iş riski 
gibi faktörlerin etkilerinin ülkeden ülkeye değiştiğini, maddi duran varlıklara ilişkin ise 
değişkenin Amerika’dakinin aksine çoğu gelişmekte olan ülkede kârlılığı olumsuz 
yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Çalışmada, Amerika ile kıyaslandığında, 
gelişmekte olan ülkelerde kâr payı dağıtımının daha fazla yapıldığı ve analiz edilen 
faktörlerin bir kısmına olan duyarlılığın daha fazla olduğu tespit edilmiştir.          

Deangelo, Deangelo ve Stulz (2006) firma büyüklüğü, cari ve geçmiş dönem 
kârlılığı, büyüme, kaldıraç, nakit ve kâr payı tarihinin kontrol değişkeni olarak 
kullanıldığı logit analizlerinde, firmaların kâr payı ödeme olasılıkları ve dağıtılmamış 
kârlar/toplam özsermaye oranı arasında olumlu ve anlamlı ilişki tespit etmiş ve söz 
konusu ilişkinin kârlılık ve büyüme fırsatları arasındaki ilişkiden daha kuvvetli 
olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya göre ayrıca kârlılık, geçmiş yıl kârlılığı ve büyüklük 
değişkenlerinin kâr payı ödeme olasılığına etkisi olumlu; büyüme fırsatları ve nakit 
oranının etkisi ise olumsuzdur. Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç da, dağıtılmamış 
kârlar/toplam özsermaye (dağıtılmamış kârlar/toplam varlıklar) oranının kâr payı 
dağıtımı başlatma ve durdurma olasılıkları üzerinde önemli etkiye sahip olduğudur.   

Denis ve Osobov (2008) Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya’da kâr 
payı dağıtım olasılığı ve büyüklük, kârlılık ve dağıtılmamış kârlar arasında pozitif ilişki 
olduğunu ifade etmişlerdir. Amerika dışında kâr payı ödeyen ve ödemeyen firmaların 
hisse senedi fiyatları ile kâr payı ödeme eğilimi arasındaki ilişkiye dair ise zayıf bir 
kanıt sunulmuştur. Çalışma sonuçlarının temsilcilik bazlı yaşam döngüsü teorisini 
desteklemekte olduğu vurgulanmıştır.  
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Al Kuwari (2009) Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyine üye olan ülkelerde 1999-
2003 yılları arasında yapmış olduğu tobit analizinde hükümetin sermaye payındaki, 
kârlılıktaki ve firma büyüklüğündeki artışın dağıtılan kâr payı oranını arttırdığını; 
kaldıraç oranındaki artışın ise, söz konusu oranı azalttığını tespit etmiştir. Çalışma 
sonuçlarının firmaların temsilcilik problemini azaltmak için kâr payı ödedikleri görüşü 
ile uyumlu olduğu ifade edilmiştir.  

Chay ve Suh (2009) 31 ülkede tobit ve logit modellerini kullandıkları 
çalışmalarında, nakit akışı belirsizliğinin kâr payı politikasını etkileyen önemli bir 
faktör olduğunu ve hem dağıtılan kâr payının tutarını hem de kar payı dağıtım 
olasılığını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Söz konusu etki, çalışmada 
kullanılan diğer değişkenlerin (dağıtılmamış kârlar/toplam özsermaye, temsilcilik 
değişkeni ve yatırım fırsatları değişkeni) etkilerinden daha kuvvetlidir.   

Jabbouri (2016) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) gelişmekte olan ülkelerinde 
2004-2013 yıllarında kâr payı politikasına etki eden faktörleri panel veri analizi yöntemi 
ile araştırmış ve kâr payı politikasının büyüme, kaldıraç, serbest nakit akışı ve 
ekonomik durum faktörleri ile olumsuz ilişkiye; cari karlılık, likidite ve büyüklük 
faktörleri ile olumlu ilişkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.    

Walkup (2016) yapmış olduğu analizde, piyasa volatilitesinin göstergesi olarak 
VIX endeksindeki oynaklığın, firmaya özgü volatilitenin göstergesi olarak da firma 
getirilerindeki oynaklığın kâr payı dağıtma ihtimalini nakit düzeyi ne olursa olsun 
azalttığını ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmada piyasa volatilitesinin firmaların kâr payı 
azaltma/arttırma olasılıkları üzerindeki etkisinin firmaların serbest nakit akışından 
etkilendiği ifade edilmiştir. Firmaya özgü volatiliteye ilişkin sonuçlar ise, firma 
getirisinde daha yüksek oynaklığa sahip olan firmaların kâr payı azaltma olasılıklarının 
da yüksek olduğunu ve bunun nakit düzeyi ne olursa olsun değişmediğini 
göstermektedir. Ancak getiri oynaklığına sahip firmaların kâr paylarını arttırdığına dair 
zayıf da olsa bir bulguya rastlanmış olması, getiri oynaklığının kâr paylarında da 
oynaklığa sebep olduğuna dair bir sonuca varılmasına sebep olmuştur.  Çalışmada 
kullanılan diğer değişkenlere ilişkin elde edilen sonuçlar ise, daha büyük olan, yatırım 
fırsatları daha az olan, kazançları ve nakit akışları daha yüksek olan firmaların kâr payı 
dağıtma ve artırma olasılıklarının diğer firmalara göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Diğer taraftan, kâr payı artırma olasılığı borç düzeyi ile olumsuz 
ilişkiye sahiptir.   

Kırkulak ve Kurt (2010) Türkiye’deki halka açık firmaların 1991-2006 yılları 
arasındaki kâr payı dağıtım politikalarını analiz etmişlerdir. Analiz edilen dönemde kâr 
payı ödeyenlerin gerek sayısında gerekse ödedikleri kâr payı tutarında azalış olduğu 
ortaya konulmuştur. Ayrıca, çalışma sonucunda kârlı ve yüksek büyüme potansiyeli 
olan firmaların kâr payı dağıtmaya olan eğilimlerinin daha fazla olduğu ve finansal 
krizlerin firmaları kâr payı ödememeye ittiği ifade edilmiştir. Çalışmada elde edilen bir 
diğer sonuç ise, eskiden kâr payı ödeyen firmalarda kâr payı azaltma kararının azalan 
kârlar, artan borçlar ve düşük yatırım potansiyeli ile bağlantılı olduğudur.   

Baker, Kılıçaslan ve Arsal (2018) BIST’de işlem gören ve kâr payı dağıtımı yapan 
firmalar üzerinde gerçekleştirmiş oldukları anket çalışmasında, yöneticilerin firmaların 
cari yıl kazançlarını, beklenen kazançlarını ve kazançlarındaki istikrarı kâr payı 
politikasını etkileyen en önemli faktörler olarak gördükleri sonucuna ulaşmışlardır. 
Ayrıca çalışmada firmanın likidite durumu ve geçmiş yıllardaki kâr payı dağıtım 
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kalıplarının da önemli görülen faktörler arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Firmaların 
dağıtacakları kârları sürdürülebilir kazançlarına dayanarak belirledikleri ve daha sabit 
bir kâr payı politikası sürdürebilmek için gayret gösterdikleri de anket çalışmasından 
çıkan sonuçlar arasındadır. Çalışma sonucunda firmaların hedef bir kâr payı oranının 
bulunduğu ve söz konusu hedefe ulaşmak için kısmi düzenlemelere gittikleri, 
olağanüstü durumlar dışında kâr payında kesinti yapmadıkları ortaya konulmuştur.  

3. Kâr Payı Politikasını Etkileyen Diğer Faktörler 
3.1. Serbest Nakit Akışı  
Serbest nakit akışı tüm pozitif net bugünkü değere sahip olan projeler için gerekli 

olan fonlar ayrıldıktan sonra arta kalan fonları ifade etmektedir. Jensen (1986) serbest 
nakit akışındaki artışın, yönetimin bu nakdi kendi kişisel çıkarları için ve negatif net 
bugünkü değere sahip projelerin finansmanı için kullanabilmesi sebebiyle, ortak ve 
yöneticiler arasındaki temsilcilik problemini artırdığını ifade etmiştir. Kâr payı dağıtımı, 
yönetimin kendi çıkarları için kullanabileceği serbest nakit akışını azaltarak söz konusu 
problemin azalmasına yardımcı olacaktır (Jensen, 1986; Lang ve Litzenberger, 1989). 
Ayrıca kâr payı dağıtımı, firmaları yeni projelerin finansmanı için dış piyasalara 
yöneltecektir (Jensen, 1986, Deangelo, Deangelo ve Stulz 2006; Denis ve Osobov, 
2008). Dış piyasalar da firmalar üzerinde sağlayacakları gözetim ve disiplinin 
derecesine göre yönetimin ortakların çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunma riskini 
azaltacaktır (Guizani, 2017). Bu çalışmada, temsilcilik teorisine uygun şekilde serbest 
nakit akışı ve kâr payı dağıtımı arasında olumlu ilişki beklenmektedir.  

3.2. Firma Büyüklüğü  
Jensen ve Meckling (1976) temsilcilik maliyetlerinin firma büyüklüğü ile birlikte 

arttığını ifade etmiştir. Firma büyüklüğü arttıkça sermaye sahipliğindeki çeşitlilik de 
artacak ve bu durum temsilcilik maliyetlerinin artmasına sebep olacaktır (Lloyd, Jahera 
ve Page, 1985). Sermaye sahipliğindeki çeşitlilik bilgi asimetrisinin artmasına sebep 
olacak ve ortakların firmanın iç ve dış faaliyetleri üzerindeki gözetimi ve yöneticiler 
üzerindeki kontrolü azalacaktır. Bu durumdaki firmaların yüksek kâr payı ödemeleri 
onları dış finansman ihtiyacına yöneltecek ve böylece kreditörler ve sermaye 
piyasalarının firma üzerindeki gözetimi artacaktır (Al-Kuwari, 2009). Temsilcilik 
teorisine göre firma büyüklüğü ve kâr payları arasındaki ilişki olumludur.  

Lloyd, Jahera ve Page (1985), Vogt (1994) ve Holder (1998)  firma büyüklüğünün 
kar dağıtım oranındaki önemine işaret etmişler ve büyük firmaların daha olgun 
olduğunu ve sermaye piyasasına daha kolay erişebildiklerini ifade etmişlerdir. Bu 
durum bu firmaların iç kaynaklara bağımlılığını azaltmakta ve daha fazla kar payı 
dağıtmalarına neden olabilmektedir (Holder, 1998). Ayrıca,  Fama ve French (2001) 
daha küçük firmaların daha fazla büyüdüğünü ve dış finansmanın bu firmalar için daha 
maliyetli olduğuna işaret etmiştir. Aivazian, Booth ve Cleary (2003) da firma 
büyüklüğünü finansal piyasalara erişimin bir göstergesi olarak kullanmış ve daha büyük 
olan firmaların finansal piyasalara daha kolay erişmeleri sebebiyle büyüklük ve kâr payı 
dağıtımı arasında olumlu ilişki beklediklerini ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, çalışma 
sonucunda büyüklük değişkeninin etkisinin ülkeden ülkeye değiştiği ortaya 
konulmuştur. Alli, Khan ve Ramirez (1993) işlem maliyetleri teorisi ve bunun yanında 
diğer birkaç teoriyi test ettiği çalışmasında firma büyüklüğünü dış borç işlem 
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maliyetlerinin bir göstergesi olarak kullanmış ve firma büyüklüğü ile dağıtılan kar 
payları arasında pozitif ilişki beklediğini ifade etmiştir2.   

Manos (2003), Deangelo, Deangelo ve Stulz (2006), Denis ve Osobov (2008), Al 
Kuwari (2009), Jabbouri (2016) ve Walkup (2016) firma büyüklüğü değişkeni ile kâr 
payı dağıtma olasılığı ve/veya dağıtılan kâr payı oranı arasında olumlu ilişki olduğunu 
ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada da açıklanmış olan teorik beklentiler doğrultusunda 
firma büyüklüğü ve kar payı dağıtma oranı ve olasılığı arasında pozitif ilişki 
beklenmektedir.  

3.3. Finansal Kaldıraç 
Finansal kaldıraç oranı yüksek olan firmalar iç kaynaklarını yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi için kullanacaklarından daha az kâr payı dağıtabilirler (Al Kuwari, 
1998). Söz konusu firmaların faiz ve anapara ödeme yükümlülükleri nedeniyle dış 
finansmana olan ihtiyaçları da daha fazla olacaktır. Ayrıca bu firmaların artan finansal 
riskleri nedeniyle katlanacakları dış finansman maliyetleri, kaldıraç oranı düşük olan 
firmalara göre daha yüksek olabilecektir. İşlem maliyetleri yaklaşımına dayanarak 
Rozeff (1982) dış finansman ihtiyacı fazla olan ve bu nedenle kaldıraç oranı fazla oran 
firmaların, daha az kar payı dağıtması gerektiğini, zira dağıtılan kar paylarının işlem 
maliyetlerini de arttıracağını ifade etmiştir. Bu nedenle borcu yüksek olan firmaların 
kârları dağıtmayıp otofinansmana yönelmesi beklenmektedir.   

Konu ile ilgili olarak temsilcilik teorisince borç ve kâr payı ödemeleri arasında 
beklenen ilişki de negatiftir. Jensen (1986), Agrawal ve Jayaraman (1994) ve Johnson 
(1995) kâr payı ve borç ödemelerinin serbest nakit akışını azaltmada birbirlerinin 
ikamesi gibi kullanılabildiklerini ifade etmişlerdir. Gerek borç gerekse kâr payı 
ödemeleri yönetimin kendi çıkarları doğrultusunda fakat firmanın ortakları aleyhinde 
kullanabileceği serbest nakit akışını azaltacaktır. Ayrıca, borç ya da kâr payı ödemesi 
yapma mecburiyeti yöneticileri kârlı olmayan projelerden uzak durmaya itecektir 
(Johnson, 1995). Bu nedenle temsilcilik teorisinin serbest nakit akışı hipotezine 
dayanarak borç ve kâr payı ödemeleri arasında beklenen ilişki negatiftir.  

Aivazian, Booth ve Cleary (2003)  yüksek borç oranlarının finansal kısıtlara işaret 
ettiğini ve bu nedenle de dağıtılan kârları olumsuz etkilediğini ifade etmiştir. Kırkulak 
ve Kurt (2010) yapmış oldukları çalışmada, borç düzeyinin kâr payı ödeme 
kararlarından ziyade kâr payı azaltma kararlarında önemli bir etkisinin olduğunu ortaya 
koymuştur. Buna göre, artan borç düzeyleri dağıtılan kâr paylarında azalmaya sebep 
olmaktadır. Al-Kuwari (2009), Jabbouri (2016) ve Walkup (2016) finansal kaldıraç ve 
kâr payları arasında olumsuz yönlü ilişki olduğunu ortaya koyan diğer çalışmalardır. Bu 
çalışmada da finansal kaldıraç ile kâr payı arasında beklenen ilişki olumsuzdur.  

3.4. Büyüme Fırsatları  
Sinyal teorisine göre yüksek kalitedeki firmalar kalitelerinin yüksek olduğu 

bilgisini yatırımcılara iletmek için yüksek kâr payı ödemesinde bulunurlar (Easterbook, 
1984). Bir diğer ifade ile yüksek büyüme fırsatlarına sahip olan yüksek kalitedeki 
firmalar yönetici ve yatırımcı arasındaki bilgi farklılığını yüksek kâr payı dağıtımı ile 
gidermeye çalışmaktadırlar (Bhattacharya, 1979).  Bu nedenle sinyal teorisine göre 
büyüme fırsatları ve kar payı arasında beklenen ilişki pozitiftir.     
                                                            
2 Alli, Khan ve Ramirez (1993) yaptıkları faktör analizinde işlem maliyetleri açısından firma 
büyüklüğünü istatistiksel olarak anlamlı bulmamışlardır.  
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Temsilcilik teorisine göre ise, kârlı yatırım fırsatları olmayan firmalar negatif net 
bugünkü değere sahip projeleri kabul etmektense yüksek kâr payı ödemeyi tercih 
etmektedir (Smith ve Warner, 1979). Ayrıca yatırım fırsatı az olan firmalarda fazla olan 
serbest nakit akımı kar payı ile dağıtıldığında bu naktin yönetimin kişisel çıkarları için 
kullanılmasının önüne geçilmiş olunacaktır. Yine temsilcilik teorisine göre, yüksek 
yatırım fırsatına sahip olan firmalar ise, serbest nakit akışlarının az olması sebebi ile 
daha az kâr payı dağıtacaklardır (Gul, 2010).     

Ayrıca işlem maliyetleri teorisine göre büyüme fırsatları dış finansman ihtiyacını 
artıracaktır. Dış finansman işlem maliyetlerine bağlı olarak iç kaynaklara göre daha 
maliyetlidir. Bu nedenle büyüme fırsatı fazla olan firmaların işlem maliyetlerinden 
kaçınmak için hiç kâr payı ödememesi ya da düşük düzeylerde kâr payı ödemesi uygun 
olacaktır (Rozeff, 1982, Holder, 1998).  

Fama ve French (2001) 1978-1999 döneminde Amerika’da kâr paylarında 
yaşanan düşüşün, yatırım fırsatları fazla olan firmaların sayılarındaki artış ile ilişkili 
olduğunu ifade etmiştir. Smith ve Watts (1992) kâr payları ve yatırım fırsatlarının 
firmaların nakit kaynaklarının kullanımı için yarıştığını ve yüksek yatırım fırsatlarına 
sahip olan firmaların, düşük kâr payı politikası izlemesi gerektiğinin altını çizmiştir. 

Smith ve Watts (1992), Gaver ve Gaver (1993), Gul (1999) ve Jones (2001) 
büyüme fırsatları fazla olan firmaların daha düşük temettü kazancına sahip olduğunu; 
Abbott (2001) ve Abor ve Bokpin (2010) yüksek büyüme fırsatlarına sahip firmaların 
düşük kâr payı dağıttığını ortaya koymuşlardır. Ancak Laporta (2000) yatırımcıların 
yasal olarak daha iyi korunduğu ülkelerde yüksek büyüme hızına sahip firmaların daha 
az kâr payı dağıttığını, yatırımcıların yasal olarak daha az korunduğu ülkelerde ise 
yüksek büyüme hızına sahip olsalar da firmaların daha fazla kâr payı dağıttığını tespit 
etmiştir. Aivazian, Booth ve Cleary (2003) gelişmekte olan sekiz ülkede beklentinin 
tersine büyüme fırsatları ve kar payı arasında pozitif ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. 
Kırkulak ve Kurt (2010) da Türkiye’de büyüme fırsatları ve kâr payı arasında olumlu 
ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sebebini ise analiz edilen dönemdeki zorunlu 
kar payı dağıtımı ve sinyal teorisi ile ilişkilendirmişlerdir.   

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları doğrultusunda, Türkiye sermaye piyasasında 
özellikle 2003 yılından sonra, piyasalarda güvenin, şeffaflığın ve etkinliğin arttırılması 
amacı ile çok önemli yapısal reformlar gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarına geçiş ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesi bu 
reformların en belirgin örneklerindendir. Dolayısı ile bu çalışmada gelişmiş ülkelerde 
yapılan pek çok araştırma sonucu ile uyumlu şekilde büyüme fırsatları ile kâr payı 
arasında negatif bir ilişki beklenmektedir.   

3.5. Kârlılık  
Bir firmanın kâr payı ödemesi için öncelikle cari ya da geçmiş dönem kârlarının 

mevcut olması gerekmektedir. Bu nedenle kârlılık ve kâr payı arasında olumlu ilişki 
beklenmektedir.  Lintner (1956) net kârların kâr payı değişikliklerindeki kritik önemine 
işaret ederken; Baker ve Power (2012), Baker ve Kapoor (2015) ve Baker, Kılıçaslan ve 
Arsal (2018) yapmış oldukları anket çalışmalarında cari dönem kârlılığının kâr payı 
dağıtımını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Bhattacharya (1979), Miller ve Rock (1985) ve John ve Williams (1985) dağıtılan 
yüksek kâr paylarının gelecekte elde edilmesi beklenen kârlara ilişkin bir sinyal görevi 
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gördüğünü; Lintner (1956) ve Benartzi, Michaely ve Thaler (1997) ise bunların yüksek 
cari kârlara ilişkin sinyaller verdiğini göstermişlerdir. Sonuç olarak sinyal teorisine 
göre, cari dönem kârlılık, gelecek dönem kârlılık ve kâr payları arasında olumlu ilişki 
beklenmektedir.     

Aivazian, Booth ve Cleary (2003), Deangelo, Deangelo ve Stulz (2006), Denis ve 
Osobov (2008), Al-Kuwari (2009), Kırkulak ve Kurt (2010), Jabbouri (2016) ve 
Walkup (2016) kârlılığın kâr payı politikalarını olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır. Bu çalışmada da, kârlılık oranlarının dağıtılan kâr payları üzerindeki 
etkisinin olumlu olması beklenmektedir.    

3.6. Dağıtılmamış Kârlar/Toplam Özsermaye Oranı 
Kâr payının dağıtılmayıp elde tutulması firmalara diğer finansman kaynaklarının 

ihracındaki işlem maliyetlerinden kurtulma imkânını sağlamakla birlikte, serbest nakit 
akışı ile ilgili temsilcilik maliyetlerine sebep olmaktadır. Deangelo, Deangelo ve Stulz 
(2006,s.228) firmaların finansal bir yaşam döngüsünü takip edercesine kâr payı 
ödediklerini; daha genç olan firmaların yatırım fırsatlarının fazla ancak kaynaklarının 
kısıtlı olması sebebi ile kâr payını dağıtmayıp elde tutmaya, buna karşılık olgun 
firmaların daha yüksek kârlılık ve daha az kârlı yatırım fırsatına sahip olmaları 
sebebiyle kâr payı dağıtmaya eğilimli olduklarını ifade etmişlerdir.  

Deangelo, Deangelo ve Stulz (2006), 1973-2002 döneminde Amerika’daki 
firmalar üzerinde yaptıkları araştırmada firmaların sermaye yapılarında dağıtılmamış 
kârların oranı arttıkça kâr payı ödeme olasılıklarının arttığını; Chay ve Suh (2009) da, 
analiz etmiş oldukları gelişmiş olan ülkelerde genel olarak olgun firmaların daha fazla 
kâr payı ödemeye eğilimli olduklarını ve kâr payı ödeme olasılıklarının daha yüksek 
olduğunu ifade etmişlerdir.     

Denis ve Osobov (2008) gelişmiş beş ülkede faaliyet gösteren firmalar üzerinde 
yapmış oldukları analizde dağıtılmamış kârları fazla olan firmaların diğer firmalara göre 
kâr payı dağıtma eğiliminin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşırken; Brockman ve Unlu 
(2011) Türkiye’nin de aralarında bulunduğu, düşük ve yüksek şeffaflığa sahip 31 ülkede 
firmaların kâr payı ödeme olasılıklarının dağıtılmamış kârlar/toplam özsermaye ile 
arttığını raporlamıştır.   

Bu çalışmada yukarıda yer verilen teorik beklentilere dayanarak dağıtılmamış 
kârlar/toplam özsermaye oranı ile kâr payı dağıtımı arasında olumlu ilişki 
beklenmektedir.  

4. Amaç, Veri ve Yöntem 
Bu çalışmanın amacı imalat sanayiinde faaliyet gösteren BIST firmalarının nakit 

akışı belirsizliklerinin nakit kâr payı dağıtım tutarına ve olasılığına etkilerinin panel veri 
analizleriyle ortaya konulmasıdır.  

Mevcut durumda BIST’de işlem gören imalat sanayii firmalarının sayısı 179 
olmakla birlikte, ilgili değişken verileri bulunmayanlar çalışmadan hariç tutulmuş ve 
örneklem sayısı 165 olarak belirlenmiştir. Çalışmada imalat sanayii firmalarının tercih 
edilmesinin sebebi söz konusu firmaların diğer sektör firmalarından sayıca ve piyasa 
değerince daha üstün olmasıdır. Diğer taraftan, çalışmaya dahil edilen 165 firmanın 63 
tanesi Yıldız Pazar’da; 77 tanesi Ana Pazar’da; 8 tanesi Gelişen İşletmeler Pazarı’nda; 7 
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tanesi Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda; 10 tanesi de Yakın İzleme Pazarı’nda işlem 
görmektedir.      

Analiz dönemi olarak 2005-2017 arasındaki 13 yıllık dönem esas alınmış olup, 
tüm değişkenlerin frekansları yıllıktır. Çalışmada, nakit akışı belirsizliğinin firmaya 
özgü değişkenlerle birlikte kâr dağıtımına etkisinin değerlendirildiği panel veri 
analizleri kapsamında iki farklı metodoloji uygulanmaktadır. Bunlardan birincisinde, 
klasik panel veri analiziyle nakit kâr payı dağıtım tutarına; ikincisinde ise, panel logit 
analiziyle nakit kâr payı dağıtım olasılığına olan etki tahmin edilmektedir. Dengesiz 
panel yapısına sahip olan her iki modelimiz de aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:   

        Model 1 
        DIVi,t = α+β1VOLi,t+β2FCFi,t+β3TAi,t+β4LVGi,t+β5PBi,t+β6ROAi,t+εi,t                   (a) 
        DIVi,t = α+β1VOLi,t+β2FCFi,t+β3TAi,t+β4LVGi,t+β5PBi,t+β6ROAi,t+β7Re/Tei,t+εi,t        (b) 

        Model 2 
       LDIVi,t = α+β1VOLi,t+β2FCFi,t+β3TAi,t+β4LVGi,t+β5PBi,t+β6ROAi,t+εi,t                   (a) 

         LDIVi,t = α+β1VOLi,t+β2FCFi,t+β3TAi,t+β4LVGi,t+β5PBi,t+β6ROAi,t+β7Re/Tei,t+εi,t       (b) 
Görüldüğü üzere, Model (1) ve Model (2), Re/Te değişkenini içermeyecek ve 

içerecek şekilde (a) ve (b) olarak iki ayrı alt model kapsamında değerlendirilmiştir. Söz 
konusu modellere konu edilen değişkenlere ilişkin verilerin tamamı Bloomberg veri 
terminalinden temin edilmiştir. Değişken tanımlamalarına ise Tablo 1’de yer 
verilmektedir: 

Tablo 1. Değişken Tanımlamaları 

Bu çerçevede, Model (1)’in bağımlı değişkeni olarak belirlenen DIV firmaların 
nakit akış tablolarında yer verilen nakit kâr payı dağıtım tutarını; Model (2)’nin bağımlı 
değişkeni LDIV ise, firmaların nakit kâr payı dağıtım olasılığını temsil etmektedir. 
LDIV, ilgili dönemde nakit kâr payı dağıtan firmalar için 1; dağıtmayan firmalar için 0 
değerini alacak şekilde iki kategorili (binary) bir bağımlı değişken olarak belirlenmiştir. 
Bağımsız değişkenlerden VOL firma hisselerindeki fiyat oynaklığını ifade etmekte olup, 
Chay ve Suh (2009) ve Walkup (2016) tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda, 
nakit akışı belirsizliğini temsil etmek üzere, inceleme konusu yıldan önceki iki yıllık 
dönemdeki aylık hisse getirilerinin standart sapmaları olarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
FCF, TA, LVG, PB, ROA ve Re/Te değişkenleri finans literatüründe temettü teorileri 

Değişkenler (Kısaltmalar)  Tanımlar  
Bağımlı Değişkenler   
DIV : Nakit kâr paylarının tutarı (Bloomberg kodu: CF_DVD_PAID)  
LDIV : Nakit kâr payı dağıtımı olasılığı (Bloomberg kodu: CF_DVD_PAID)  
Bağımsız Değişkenler   
VOL : Hisse fiyatındaki oynaklık (Bloomberg kodu: PX_LAST) 
FCF : Serbest nakit akışları/Toplam varlıklar (Bloomberg kodu: 

CF_FREE_CASH_FLOW) 
TA : Toplam varlıklar (Bloomberg kodu: BS_TOT_ASSET)  
LVG : Finansal kaldıraç (Bloomberg kodu: FNCL_LVRG) 
PB : Piyasa değeri/defter değeri (Bloomberg kodu: 

PX_TO_BOOK_RATIO) 
ROA : Aktif kârlılık oranı (Bloomberg kodu: RETURN_ON_ASSET) 
Re/Te : Dağıtılmamış kârlar/Toplam özsermaye (Bloomberg kodu: 

BS_PURE_RETAINED_EARNINGS/TOTAL_EQUITY) 
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kapsamında firmaların kâr payı politikalarına etki eden faktörler adı altında sıklıkla 
incelenen firmaya özgü değişkenler olarak tercih edilmiştir. Bunlardan serbest nakit 
akışlarını temsil eden FCF değişkeni, firmaların nakit akış tablolarında raporlanan 
işletme faaliyetlerinden nakit akışları tutarından yatırım/sermaye harcamaları tutarının 
düşülmesiyle elde edilmekte ve toplam varlıklara bölünmektedir. TA değişkeni, 
firmaların bilançolarındaki aktif toplamını, bir başka deyişle firma büyüklüğünü; LVG 
ise aktif toplamı ortalamasının özsermaye toplamı ortalamasına bölünmesiyle bulunan 
finansal kaldıraç oranını ifade etmektedir. PB değişkeni ilgili firmanın piyasa değeri, 
aktif toplamından maddi olmayan varlık toplamının çıkarılmasıyla bulunan net varlık 
toplamına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Söz konusu değişken firmaların büyüme 
fırsatlarına gösterge teşkil etmek üzere modellere dâhil edilmiştir. Son olarak, ROA 
değişkeni firmaların en bilinen kârlılık oranlarından aktif kârlılık oranı; Re/Te değişkeni 
de, firma bilançolarındaki dağıtılmamış kâr tutarının özsermaye toplamına oranıdır. DIV 
ve TA değişkenleri doğal logaritmik (ln); FCF, LVG, PB, ROA ve Re/Te değişkenleri 
oransal; VOL değişkeni ise yüzdesel formasyonda modellerde yer almaktadırlar.  

Yukarıda tanımlanan değişkenlerin panel veri analizlerine geçilmeden önce 
değişkenlere ilişkin zaman serilerinin durağanlığı ile ilgili testlerinin yapılması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, panel veri setimizin dengesiz bir yapı arz etmesi 
nedeniyle değişkenler üzerinde Fisher-ADF tipi birim kök analizleri uygulanmıştır. 
Model (1)’in kurgu açısından uygunluğunun teyit edilebilmesi amacıyla sırasıyla F-
testi, Breusch-Pagan LM testi ve Hausman testi yapılmıştır. Model (2)’nin 
değerlendirilmesi aşamasında ise LR testinden yararlanılmıştır.    

5. Bulgular 
Model (1) ve Model (2) kapsamında ele alınan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 2’de sunulmaktadır:  
Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

 N Ortalama Ortanca Standart Sapma Min Maks. 
DIV 800 9,386 9,610 2,150 1,281 13,160 

LDIV 1.895 0,422 0,000 0,494 0,000 1,000 
VOL 1.679 0,131 0,119 0,058 0,049 0,380 
FCF 1.879 -0,006 0,000 0,126 -0,977 0,812 
TA 1.881 5,363 5,337 1,547 1,877 9,528 

LVG 1.781 2,397 1,791 2,023 1,045 22,614 
PB 1.756 2,004 1,376 2,236 0,249 16,920 

ROA 1.895 3,841 3,262 10,075 -27,304 36,488 
Re/Te 1.227 -0,005 0,199 1,347 -8,962 5,572 

         Not: Tüm değişkenler yıllık frekansa sahip olup 2005-2017 yılları arasındaki verileri temsil 
etmektedir.  

Çalışmada 165 firmanın 2005-2017 yılları arasındaki verilerinin analize tabi 
tutulduğu dikkate alındığında DIV değişkenine ilişkin gözlem sayısının (800) toplam 
gözlem sayısına (165*13=2.145) nazaran görece düşük seviyede kaldığı görülmektedir. 
Bu durum sermaye piyasalarımızda nakit kâr payı dağıtım uygulamasının yeterince 
yerleşmediği şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte, nakit kâr payı tutarı 3,60 TL 
(e1,281) ile 518.995 TL (e13,160) arasında değişmektedir. Diğer taraftan, BIST imalat 
sanayii firmalarının serbest nakit akışları ile dağıtılmamış kârlar/toplam özsermaye 
oranlarının ortalamada negatif olduğu anlaşılmaktadır. Standart sapması en yüksek 
değişken ise PB değişkeni olup, bunun yıllar içinde firma piyasa değerlerindeki iniş ve 
çıkışlardan kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.     
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Tablo 3’de bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar gösterilmektedir:  
Tablo 3. Korelasyon Matrisi 

Değişken VOL FCF TA LVG PB ROA RE/TE 
VOL 1,000       
FCF -0,107*** 1,000      
TA -0,291*** 0,154*** 1,000     

LVG 0,053** -0,144*** 0,002 1,000    
PB 0,179*** 0,005 -0,060** 0,375*** 1,000   

ROA -0,202*** 0,423*** 0,251*** -0,325*** 0,024 1,000  
Re/Te -0,089*** 0,093*** 0,225*** -0,436*** -0,142*** 0,300*** 1,000 

       Not:  ** ve *** sırasıyla %5 ve %1 anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir.  

Korelasyon matrisinden de görülebileceği üzere en yüksek korelasyon LVG 
değişkeni ile PB ve Re/Te değişkenleri arasında sırasıyla pozitif (%37,5) ve negatif (-
%43,6) olmak suretiyle söz konusudur. Ayrıca, firma hisselerinin fiyat oynaklığı (VOL) 
ile serbest nakit akışları (FCF), toplam varlıklar (TA), kârlılık (ROA), dağıtılmamış 
kârlar/toplam özsermaye (Re/TE) arasında ters; finansal kaldıraç (LVG) ve piyasa 
değeri/defter değeri (PB) arasında doğru yönde bir ilişki mevcuttur.  

Değişkenlerin durağanlığına ilişkin Fisher-ADF tipi birim kök analizi sonuçları 
ise Tablo 4’de yer almaktadır:  

Tablo 4. Panel Birim Kök Analizi Bulguları 
Değişken  Sabit Trend 

 I(0) I(0) 
 P-istatistiği  p-değeri  P-istatistiği  p-değeri  

VOL 578,530  0,000 602,127 0,000 
FCF 1.105,040 0,000 774,234 0,000 
TA 357,400 0,098 721,224 0,000 

LVG 776,847 0,000 762,932 0,000 
PB 729,162 0,000 507,532 0,000 

ROA 824,841 0,000 895,784 0,000 
Re/Te 1.640,925 0,000 298,156 0,846 

Not:  Panel verilerin dengesiz yapı arz etmesi nedeniyle Fisher-ADF tipi birim kök analizi yapılmıştır.   

Tablo 4 incelendiğinde genel olarak değişkenlerle ilgili tüm panellerin birim kök 
içerdiğine dair sıfır hipotezi güçlü şekilde reddedilmektedir. Bu durumda, en azından 
panellerden birinin durağan olduğuna yönelik alternatif hipotezin kabul edilmesi 
gereklidir. Birim kök analizlerini takip eden süreçte ise, panel veri modellerimizin 
tahmin edilmesine yönelik testler yapılmış olup, söz konusu testlerin sonuçları Tablo 
5’de raporlanmaktadır:  

Tablo 5. Modellerin Kurgularına İlişkin Test Sonuçları 
Model Testler İstatistik  p-değeri  

Model (1) 

(a) 
F-testi  4,26  0,000 

Breusch-Pagan LM Testi 242,72 0,000 
Hausman Testi 34,55 0,011 

(b) 
F-testi  4,02  0,000 

Breusch-Pagan LM Testi 118,71 0,000 
Hausman Testi 41,84 0,001 

Model (2) 
(a) 

LR testi 
237,82 0,000 

(b) 153,71 0,000 
Not:  Model (1) ve Model (2)’nin (a) seçeneklerinde modeller Re/Te değişkeni olmadan tahmin 
edilmektedir. Söz konusu değişken (b) seçeneklerinde ilgili modele dâhil edilmektedir. 
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Tablo 5’de yer verilen sonuçlar, Model (1)’in kurgusunda sabit etkiler panel veri 
analizinin tercih edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Örneğin, söz konusu modelin (a) 
versiyonunda, F testi ve Breusch-Pagan LM Testi bulguları, havuzlanmış en küçük 
kareler yöntemi yerine sırasıyla sabit etkiler ve tesadüfi etkiler panel veri analizinin 
kullanılmasını destekler niteliktedir. Panel veri analizinde sabit etkiler ve tesadüfi 
etkilerden hangisinin geçerli olduğu ise Hausman testi ile sınanmakta ve tesadüfi 
etkilerin varlığına yönelik sıfır hipotezi güçlü şekilde reddedilmektedir. Diğer taraftan, 
Model (2) için yapılan LR testi, firmaya özgü değişkenler ile nakit kâr payı dağıtım 
olasılığı arasındaki ilişkinin tahmininde tesadüfi etkiler panel logit veri analizinin 
havuzlamış logit regresyon analizinden daha uygun olduğunu göstermektedir. Bu 
noktada, Model (2) kapsamındaki panel logit analizlerimizde sabit etkiler ve tesadüfi 
etkiler seçimine yönelik olarak Hausman testi yapılmamasının temel nedeninin, 
analizlerde sabit etkiler tercih edildiğinde kârını tüm dönemler boyunca hiç dağıtmamış 
veya hep dağıtmış bulunan firmaların modelin doğası gereği gözlem sayısından 
düşülmesi sonucunda söz konusu testin farklı gözlem sayılarına sahip modelleri 
mukayese edemeyecek olmasından kaynaklandığı hususunun vurgulanmasında fayda 
görülmektedir.  

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında Model (1) sabit etkiler panel veri 
analiziyle; Model (2) ise tesadüfi etkiler panel logit veri analiziyle tahmin edilmiş ve 
söz konusu analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6’da Model (1)’e ilişkin sabit etkiler panel veri analiz sonuçları 
değerlendirildiğinde, firmaların nakit akışı belirsizliklerinin dağıtılan kâr payı tutarlarını 
olumsuz yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Buna göre, nakit akışı belirsizliğini temsil 
eden VOL değişkeninde 1 standart sapmalık bir artış kâr payı dağıtım tutarının yaklaşık 
%5 seviyesinde düşmesine neden olmaktadır (Sütun [1]). Nakit akışı belirsizliği kâr 
payı dağıtım olasılığını da olumsuz etkilemektedir. Gerçekten de, VOL değişkeninde 1 
standart sapmalık bir artış nakit kâr payı dağıtım olasılığını %4,873 oranında 
azaltmaktadır (Sütun [6]). Bu bağlamda, ülkemizde de firmalar politikalarını nakit akışı 
belirsizliklerine karşı nakitlerini dağıtmak yerine muhafaza etme doğrultusunda 
şekillendirmektedir. Ayrıca, gerek panel veri (Sütun [1]) gerekse panel logit (Sütun [6]) 
analizlerinden, yüksek serbest nakit akışı (FCF) ve aktif büyüklüğü (TA) ile düşük 
kaldıraca (LVG) sahip firmaların kâr payı dağıtım tutarının ve olasılığının yüksek 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, panel logit analizinde (Sütun [6]) yüksek 
piyasa değeri/defter değeri oranına (PB) ve kârlılığa (ROA) sahip firmalarda kâr dağıtım 
olasılığının artmasına karşın, bu artışın kâr dağıtım tutarına yalnızca ekonomik anlamda 
yansıyabildiği, bir başka ifadeyle istatistiki önemde olmadığı gözlemlenmektedir. Diğer 
taraftan, her iki modele dağıtılmamış kârlar/toplam özsermaye (Re/TE) değişkeni ilave 
edildiğinde, kâr payı dağıtım tutarına (Sütun [3]) ve olasılığına (Sütun [8]) kurumsal 
olgunluğun da olumlu etkide bulunduğu tespit edilmektedir. Ancak, Model (2)’ye 
bakıldığında, yalnızca bu versiyona mahsus olmak üzere, nakit akışı belirsizliğinin 
olumsuz etkisinin istatistiki önemini yitirdiği anlaşılmaktadır (Sütun [8]). Diğer kontrol 
değişkenlerine ilişkin bulgular ise bir önceki sonuçlarla önemli ölçüde benzerlik 
taşımaktadır. Son olarak, Model (1) ve Model (2) için ayrıca raporlanan tesadüfi etkiler 
panel veri analizi (Sütun [2] ve Sütun [4]) ile sabit etkiler panel logit veri analizi (Sütun 
                                                            
3 Bu oran, panel logit tahmini sonrasında VOL değişkeninin STATA’nın “margins, dydx(vol2) 
predict(pu0)” komutu ile hesaplanan marjinal etkisi (-0,839) ile Tablo 2’de yer verilen standart sapması 
(0,058) çarpılarak elde edilmiştir.  
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[5] ve Sütun [7]) sonuçları, ana modellerimizle ulaşılan sonuçlardan niteliksel anlamda 
farklı değildir.  

Tablo 6. Panel Veri Modellerine İlişkin Analiz Sonuçları 

     
            

Bağımlı    
 
Bağımsız 

Model (1) Model (2) 
DIV LDIV 

(a) (b) (a) (b) 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Sabit  
Etki 

Tesadüfi 
Etki 

Sabit  
Etki 

Tesadüfi 
Etki 

Sabit  
Etki 

Tesadüfi 
Etki 

Sabit  
Etki 

Tesadüfi 
Etki 

VOL -5,078*** -5,460*** -3,554** -3,498** -4,491** -6,394*** 0,248 -2,798 
 (-3,02) (-3,13) (-2,31) (-2,12) (-2,10) (-3,19) (0,08) (-1,06) 
FCF 1,1164** 1,456*** 1,193** 1,927*** 1,437 1,900** 1,169 2,330** 
 (2,02) (2,69) (2,04) (3,65) (1,63) (2,23) (0,88) (1,96) 
TA 0,898*** 1,017*** 1,016*** 1,030*** 0,594* 1,117*** 0,289 1,038*** 
 (4,93) (16.38) (4,60) (17.27) (1,94) (8,40) (0,70) (6,49) 
LVG -0,357*** -0,405*** -0,499*** -0,519*** -0,454*** -0,599*** -0,391*** -0,507*** 
 (-4,51) (-5,19) (-6,83) (-6,91) (-2,95) (-4,76) (-3,00) (-4,27) 
PB 0,097 0,155* 0,206*** 0,247*** 0,071 0,129* 0,257** 0,230** 
 (1,06) (1,85) (4,09) (5,01) (0,87) (1,87) (1,94) (2,29) 
ROA 0,011 0,028* -0,024 -0,002 0,046*** 0,064*** 0,059** 0,070*** 
 (0,65) (1,76) (-0,80) (-0,06) (3,13) (4,66) (2,52) (3,55) 
Re/Te - - 0,541* 0,616** - - 0,837*** 1,276*** 
 - - (1,65) (1,96) - - (2,69) (4,52) 
Sabit 4,869*** 3,597*** 4,183*** 3,597*** - -5,060*** - -6,064*** 
 (5,19) (5,03) (3,47) (5,03) - (-6,35) - (-5,82) 

N 737 737 490 490 963 1.615 504 1.065 
R2 0,241 0,234 0,295 0,278     

Pseudo R2 - - - - 0,090 - 0,170 - 
F 20,98***  16,45***      

Chi2  535,30***  472,75*** 65,52*** 156,88*** 64,10*** 119,21*** 
Yıl Kukla 
Değişkeni Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

Model (1) ve Model (2)’nin (a) seçeneklerinde modeller Re/Te değişkeni olmadan tahmin edilmektedir. Söz 
konusu değişken (b) seçeneklerinde  
ilgili modele dâhil edilmektedir. Tabloda sabit etkiler ve tesadüfi etkiler analizlerine bir arada yer 
verilmiştir. *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve  
%1 anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir.  

Bu çerçevede, nakit akışı belirsizliği ile kâr payı dağıtımı arasında tespit edilen 
olumsuz ilişki Bradley, Capozza ve Seguin (1998), Chay ve Suh (2009) ve Walkup 
(2016) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile örtüşmektedir. Diğer değişkenlerin 
kâr payı dağıtımına etkisine ilişkin olarak elde edilen sonuçlar da literatürle büyük 
ölçüde mutabakat içindedir. Buna göre, kâr payı dağıtımı ile serbest nakit akışı 
arasındaki olumlu ilişki Jensen (1986), Lang ve Litzenberger (1989); Walkup (2016); 
aktif büyüklüğü arasındaki olumlu ilişki Manos (2003), Deangelo, Deangelo ve Stulz 
(2006), Denis ve Osobov (2008), Al Kuwari (2009), Jabbouri (2016) ve Walkup (2016); 
piyasa değeri/defter değeri oranı arasındaki olumlu ilişki Aivazian, Booth ve Cleary 
(2003) ve Kırkulak ve Kurt (2010); kârlılık arasındaki olumlu ilişki Aivazian, Booth ve 
Cleary (2003), Deangelo (2006), Denis ve Osobov (2008), Al Kuwari (2009), Kırkulak 
ve Kurt (2010), Baker ve Power (2012), Baker ve Kapoor (2015), Walkup (2016), 
Jabbouri (2016) ve Baker, Kılıçaslan ve Arsal (2018); dağıtılmamış kârlar/toplam 
özsermaye arasındaki olumlu ilişki Deangelo, Deangelo ve Stulz (2006), Deangelo 
(2006), Denis ve Osobov (2008), Chay ve Suh (2009) ve Brockman ve Unlu (2011); 
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kaldıraç arasındaki olumsuz ilişki ise, Aivazian, Booth ve Cleary (2003), Al Kuwari 
(2009), Jabbouri (2016) ve Walkup (2016) tarafından ulaşılan analiz bulgularıyla 
desteklenmektedir.      

6. Sonuç 
Kâr payı dağıtımı, yatırım ve finansman kararlarıyla birlikte finans yönetiminin en 

önemli karar alanlarından birini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar, faaliyetlerden elde 
edilen kârların ne kadarının firmada bırakılacağı ne kadarının dağıtıma tabi 
tutulacağının tespitinde serbest nakit akışı, firma büyüklüğü, borç politikası, büyüme 
fırsatları, kârlılık gibi firmaya özgü unsurların temel faktörler olduğunu öne 
sürmektedir.  

Bu çalışmada, söz konusu faktörlerin kontrol değişkeni olarak belirlendiği ampirik 
modellemelerle BIST’de işlem gören 165 adet imalat sektörü firmasının 2005-2017 
arasındaki yıllık verileri kullanılarak nakit akışı belirsizliklerinin kâr payı dağıtım 
tutarına ve olasılığına etkileri test edilmiştir. Klasik panel veri ve panel logit veri 
analizleri sonucunda, firmaların kâr payı dağıtım politikalarının nakit akışı 
beklentilerine göre şekillendiği; bu bağlamda, nakit akışı belirsizlikleriyle karşılaşmaları 
hâlinde nakitlerini kâr payı olarak dağıtmak yerine bünyelerinde tutmayı tercih ettikleri 
anlaşılmıştır. Diğer taraftan, kâr payı dağıtımı ile serbest nakit akışı, aktif büyüklüğü, 
piyasa değeri/defter değeri, kârlılık, dağıtılmamış kârlar/toplam özsermaye arasında 
olumlu; finansal kaldıraç arasında ise, olumsuz ilişkiye rastlanmıştır. 

Çalışma sonuçları finans literatüründe konuya ilişkin araştırmalarda elde edilen 
tespitlerle büyük ölçüde uyumluluk arz etmektedir. Bu çalışmada ulaşılan en önemli 
sonuç, piyasalarda hisse fiyatı oynaklığında artışa sebebiyet veren belirsizlik 
ortamlarında firma yöneticilerinin kâr payı dağıtma eğilimlerinin bozulmasına bağlı 
olarak yatırımcıların da yatırım kararlarını sorgulamak durumunda kalabilecekleridir. 
Buna göre, yatırımcılar her ne kadar yüksek nakit akışı olan, büyük, kârlı ve/veya olgun 
firmalara yatırım yapmış olsalar da, söz konusu firmalar dahi belirsizlik durumunda kâr 
payı dağıtım kararlarını dağıtım tutarını azaltma veya dağıtım yapmama yönünde 
gözden geçirebilmektedir4. Bu bağlamda, firmalar belirsizlik ortamlarında hisse 
fiyatlarındaki oynaklığı azaltmak üzere piyasadan kendi hisselerini geri alabilirler. Geri 
alım uygulaması kâr payı dağıtım uygulamasına nazaran daha esnek bir niteliğe sahip 
olduğu için, belirli aralıklarla yapılacak küçük işlemlerle dahi oynaklık azalabilecek ve 
yatırımcılara belirsizliğin azaldığı yönünde sinyal verilebilecektir. Diğer bir husus da, 
ilgili düzenleyici otoritelerin piyasadaki oynaklığın giderilebilmesine yönelik tedbirleri 
etkin bir biçimde alabilmelerinin firmalar ve yatırımcılar için son derece önemli 
olduğudur. Zira, piyasadaki oynaklık her iki kesimin nakit akışı beklentilerinde 
bozulmaya neden olabilmekte ve finansal kararlarını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. 

Ülkemizde nakit akışı belirsizliklerinin kâr payı dağıtım politikalarına etkilerini  
ortaya koyan çalışmamızın, ileriki aşamalarda imalat sanayii haricindeki sektörleri de 
içerecek şekilde zenginleştirilmesi ve konunun firmaların geri alım uygulamaları 
yönünden de araştırılması suretiyle geliştirilmesinin faydalı olabileceği  
düşünülmektedir.         

                                                            
4 Bulguları raporlanmamakla birlikte, analizler nakit akışı yüksek, büyük, kârlı ve/veya olgun firmalarla 
sınırlı olarak yapıldığında sonuçların değişmediği gözlemlenmiştir.  
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Extensive Summary 
Introduction 
Finance theory suggests that the primary goal of a firm is wealth, in other words, 

market value maximization for the owners or the shareholders in finance theory. 
Fundamentally, market value is determined by discounting expected future dividend 
payments to the present value. In this regard, there is a close relationship between 
market value and dividend policy of a firm. Therefore, it is possible to confront with a 
vast amount of research regarding dividend policies and main factors that affect them in 
the literature. Pioneering studies reveal that profitability, investment opportunities, debt 
policies, free cash flow, liquidity, firm size and firm age are among the most relevant 
factors that have significant impact on cash dividend decisions. 

Apart from these factors, however, surveys conducted with firm managers in 
various jurisdictions have put that earnings stability has an important role in decision-
making on dividends. For instance, surveys of Brav et al. (2005) for the U.S.; Baker and 
Power (2012) for Indonesian; Baker and Kapoor (2015) for Indian; Baker, Kılıçaslan 
and Arsal (2018) for Turkish market emphasize this fact. Although survey methodology 
has provided insight into the subject matter, empirical work has been limited in number. 
Moreover, earnings have often been proxied by accounting income in most of the 
surveys rather than the cash generated. Thus, generating adequate cash flow is so 
essential for a firm to pay dividends that an empirical investigation to show the effect of 
earnings on dividends upon cash flows would add a significant contribution to the 
literature. 

On the other hand, it would also be reasonable to consider the impact of cash flow 
uncertainty on dividend policies. First of all, managers under uncertain conditions 
would act in a more conservative manner in order to tackle with a potential cash flow 
problem. Further, cash flow uncertainty would lead to a negative change in risk 
perceptions of investors and an increase in the cost of external financing. In such cases, 
managers would rely on internal sources more than before and amount of dividend 
payments would decline (Chay and Suh, 2009). This theory is also in line with 
transaction cost theory in that firms would tend to prefer internal financing due to high 
transaction costs associated with external financing (Alli, Khan and Ramirez, 1993). 

https://orcid.org/0000-0002-7050-8163
mailto:burcu.dincergok@atilim.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-8870-8502
mailto:burcu.dincergok@atilim.edu.tr
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When dividends are considered as a signal pertaining to future cash flows in accordance 
with signaling theory, it would also be possible to mention that managers would not 
increase dividend payment amounts unless they believe in that high dividend levels are 
going to be maintained. Because, decreasing the dividend amount would have a 
significant negative impact on share price. This theory supports that firms that 
experience a high level of uncertainty in cash flows would pay less dividends (Bradley, 
Capozza and Seguin, 1998). 

Nevertheless, agency theory suggests that dividend payments would lower the 
agency costs. Distributing free cash flows by means of dividends would keep managers 
from using these cash flows in line with their own interests (Jensen 1986; Lang and 
Litzenberger, 1989). According to Bradley, Capozza and Seguin, 1998, p. 556) firms 
that have high level of cash flow uncertainty are also the ones, which potentially have 
the highest agency costs and in such firms and investors would not be able to know 
whether the cash flow uncertainty is stemming from the managers or external factors. 
Hence, cash dividends are a means of warranty in preventing managers from investing 
in valueless projects Agency theory expects a positive relationship between cash flow 
uncertainty and dividend payments. A similar expectation is evident in bird-in-hand 
theory as well. In accordance with this theory, indeed, investors would prefer dividends 
to capital appreciation, as they perceive dividend income earned now as more 
guaranteed when compared to the capital income to be earned in the future (Baker, 
Kılaçaslan and Arsal, 2018).  

As it is clear, there are several theories and expectations regarding the relationship 
between cash flow uncertainty and dividends. In this study, we aim at employing an 
empirical investigation on the impact of cash flow uncertainty on dividend payment 
amounts and probabilities.   

Data and methodology 
Our sample is comprised of yearly data that are belong to 165 manufacturing 

firms listed in Borsa Istanbul (BIST) and our sample period is limited to 13 years 
between 2005 and 2017. Our reasoning behind studying manufacturing firms is that 
these firms are high in number and market value when compared with others. 

We employ panel data methodology in our study. In this respect, we use both 
classical and logit panel data analyses in order to explain the impact of cash flow 
uncertainty on cash dividend amount and probability, respectively. Our empirical 
models based on an unbalanced panel data structure are as follows:   

        Model 1 
        DIVi,t = α+β1VOLi,t+β2FCFi,t+β3TAi,t+β4LVGi,t+β5PBi,t+β6ROAi,t+εi,t                   (a) 
        DIVi,t = α+β1VOLi,t+β2FCFi,t+β3TAi,t+β4LVGi,t+β5PBi,t+β6ROAi,t+β7Re/Tei,t+εi,t        (b) 

        Model 2 
       LDIVi,t = α+β1VOLi,t+β2FCFi,t+β3TAi,t+β4LVGi,t+β5PBi,t+β6ROAi,t+εi,t                   (a) 

         LDIVi,t = α+β1VOLi,t+β2FCFi,t+β3TAi,t+β4LVGi,t+β5PBi,t+β6ROAi,t+β7Re/Tei,t+εi,t       (b) 
All data regarding the variables in our models are obtained from Bloomberg.  
In this framework, the dependent variable of Model (1), i.e. DIV, defines the cash 

dividend amount retrieved from cash flow statements. The dependent variable of Model 
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(2), i.e. LDIV, however, represents the probability of paying dividends. Therefore, LDIV 
is a binary variable, which is supposed to be 1 for dividend payers and 0 for nonpayers.  

We measure cash flow uncertainty (VOL) with the return volatility of shares. We 
calculate the return volatility as the standard deviation of monthly share returns of a 
two-years period before the relevant period in accordance with Chay and Suh (2009) 
and Walkup (2016). FCF variable is calculated by deducting capital expenditures from 
operating cash flows and by dividing the balance with total assets. TA variable is simply 
the total assets representing the firm size. LVG variable is leverage that is found by 
dividing average total assets to total equity. PB variable stands for growth opportunities 
and is the market-to-book ratio where book value is defined as net assets calculated by 
deducting intangible assets from total assets. ROA variable is return on assets as a 
profitability measure and Re/Te variable is retained earnings to total equity as a firm 
maturity measure. DIV and TA are natural logarithms; FCF, LVG, PB, ROA and Re/Te 
are ratios, and VOL is percentage. 

Findings 
Our empirical analyses show that cash flow uncertainty has a negative impact on 

dividends in both amount and likelihood terms. These results coincide with Bradley et 
al. (1998), Chay and Suh (2009) and Walkup (2016).  

We also report a positive relationship between dividends and free cash flow, total 
assets, market-to-book ratio, return on assets and retained earnings to total equity; and a 
negative relationship between dividends and leverage. These results are also quite in 
parallel with previous findings in the literature.      

Discussion 
Our findings are not only in line with the past literature but also provide important 

information for firm and investor decisions. First, investors would start to question their 
investment decisions as firm managers’ dividend policies are deteriorated under 
uncertain conditions due to high share price volatility. Second, firms would be able to 
allocate the cash that is not paid as dividends for share repurchases in order to stabilize 
the volatility in share prices. Third, relevant regulatory bodies should take precautionary 
measures to relieve the volatility pain in the market so as to enable firms and investors 
to make more reasonable decisions. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, bireylerin zaman tercihlerinin ve hazzı erteleme 

becerilerinin bireysel emeklilik planlarına katılma eğilimlerine nasıl etki ettiklerini 
incelemektir. Zaman tercihinin ele alındığı çalışmada gelecek zaman odaklı olan 
bireylerin bireysel emeklilik planına dâhil olma ihtimalinin arttığı görülmüştür. Ayrıca 
medeni hal ile bireysel emeklilik planına sahip olma arasında sınırda anlamlılık 
düzeyinde bir ilişki saptanmıştır. Bireylerin hazzı erteleme becerilerinin incelendiğinde 
ise çocukken para biriktirme ile yetişkinlikte harcanabilir bir gelir elde edinilince 
biriktirme arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak çocukluklarında birikim yapan 
ve yapamayan katılımcıların bireysel emeklilik sistemine dair yaklaşımlarında kayda 
değer bir fark bulunamamıştır.  
Anahtar kelimeler: Bireysel emeklilik, Zaman Tercihi, Hazzın Ertelenmesi, Türkiye 
Gönderme Tarihi 11 Ağustos 2018; Revizyon Tarihi 17 Kasım 2018; Kabul Tarihi 20 
Kasım 2018 

Abstract 
The purpose of this study is to examine how individuals’ time preferences and 

their delay of gratification skills affect their tendency to participate in individual 
pension schemes. In the study addressing the time preference construct, it is 
demonstrated that the likelihood to participate in private pension system increases as 
individuals dispositionally focused more on the future time.  In addition, a significant 
relationship between marital status and having an individual pension plan was showed. 
Furthermore, when the delay of gratification skills of individuals is examined, a 
significant relationship between saving money as a child and saving as an adult with 
disposable income was found. However, there was no significant difference in the 
approach towards the private pension system of participants who did and did not save 
money during their childhood. 
Keywords: Private pension, time preference, delay of gratification, Turkey 
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1. Giriş 
Bireyleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarını, yaşlılık, sakatlanma, ölüm, 

iş kazası ve meslek hastalıkları gibi risklere karşı korumayı amaçlayan her tür sosyal 
sigorta, yardım ve hizmet, sosyal güvenlik kavramı içinde yer almaktadır. Toplumu 
oluşturan tüm bireyler için temel bir hak niteliği bulunan sosyal güvenlik için, gelişmiş 
ülkelerde bireyler ve kamu tarafından yapılan sosyal güvenlik harcamaları GSYH’nin 
%30’una kadar denk gelen büyüklüklere ulaşmıştır (Alper, Değer ve Sayan, 2012). 
Projeksiyonlar, bu yöndeki harcamaların sadece gelişmiş değil, diğer tüm ülkelerde de 
artarak devam edeceğini göstermektedir. Gerek Türkiye’de, gerekse diğer ülkelerde, 
sosyal güvenlik harcamaları içinde en büyük paya sahip olan harcama kalemi emeklilik 
sigortasıdır. Bu sebeple, emeklilik sigortasının topluma ulaştırılmasıyla ilgili her tür 
gelişme/değişiklik, tüm sosyal güvenlik sistemini etkilemektedir.  

Ülkemizde son senelerde gelişmekte olan Bireysel Emeklilik Sistemi ile, 
bireylerin geleceğe yönelik yatırımlarının arttırılması hedeflenmektedir. Bireysel 
Emeklilik Sistemi’ne katılım oranı artışının devlet katkı payı ve zorunlu katılım gibi 
uygulamalarla hızlandırılması amaçlansa da, öncelikli olarak kişilerin uzun vadeli 
yatırıma yönelik tercihlerinin anlaşılarak uygun programların geliştirilmesi önem 
taşımaktadır.   

Bu çalışmanın amacı kişilerin bireysel emeklilik sistemine yatırım kararına etki 
eden psikolojik faktörlerin araştırılmasıdır. Özellikle kişilerin hazzı erteleme 
becerilerinin ve zaman tercihlerinin bireysel emeklilik planlarına dâhil olma 
eğilimlerine nasıl etki ettiklerini incelemektir. Ayrıca bireysel emeklilik sistemine dâhil 
olmayan kişilerin hangi koşullar altında bireysel emeklilik sistemine ilgi duyacakları 
araştırılacaktır. 

2. Bireysel Emeklilik Sistemi 
Günümüzde ister gelişmiş isterse gelişmekte olan ülkeler olsun, dünya çapındaki 

farklı ülkelerin tümünün sosyal güvenlik sistemleri, nüfusun yaşlanması, çalışanlar 
üzerindeki prim yükünün yükselmesi gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır 
(ISSA, 2010). Dünya genelinde yaşanan bu sosyal güvenlik krizi, sistemlerde reform ve 
yeniden yapılanma gerekliliğini doğurmuştur. Bu yeniden yapılanmaların bir meyvesi 
olarak ortaya çıkan özel emeklilik fonları bazı ülkelerde kamu emeklilik planlarının 
yerini alırken, bazı ülkelerde mevcut kamu emeklilik planlarını tamamlamaktadır. 

Birleşmiş Milletler’in tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nüfus 
içindeki oranının %8 ile %10 arasında olması o ülke nüfusunun “yaşlı”, %10’un 
üzerinde olması ise “çok yaşlı” olduğu anlamına gelmektedir. Nüfus tahminlerine göre 
ülkemizin yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2’ye yükseleceği ve “çok yaşlı” 
nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir (Şener ve Akın, 2010). 

Ülkemizde yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile 
artış göstermektedir. Türkiye’de toplam nüfusun artış hızı 2013 yılında ‰13,7 iken 
yaşlı nüfusun artış hızı ‰36,2 seviyelerindedir. Yaşlı bağımlılık oranı, çalışma 
çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır. Türkiye’de 2013 yılında 100 çalışanın 
bakması gereken yaşlı sayısı 11 iken bu sayının 2030 yılında 19 seviyelerinde olması 
beklenmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, tuik.gov.tr).  

Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu bu durum, bu alanda 
yeniden yapılandırma arayışlarını hızlandırmış ve bireysel emeklilik sistemi 2003 
yılında faaliyete geçmiştir (Şener ve Akın, 2010). 
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Güncel verilere göre ülkemizde bireysel emeklilik sistemine katılmış olan 
6.979.142 kişi bulunmakta olup, katılımın yüzde 28,2’si İstanbul’dan gerçekleşmiştir. 
Katılımcıların ağırlıklı olarak 25-34 ve 35-44 yaş aralıklarından olması, özellikle de 
neredeyse yüzde 86’sının üniversite mezunu olması dikkate değerdir. 2017 Ocak ayı 
itibariyle yürürlüğe giren otomatik katılım sistemi ile, özel sektör çalışanlarının brüt 
maaşları üzerinden aylık belirli bir miktarın otomatik olarak bireysel emeklilik yatırımı 
olarak ayırılması planlanmıştır. Uygulama kriterleri farklı boyuttaki iş yerleri için 
değişiklik göstermekte olup, ana hatlarıyla katılımcıların sistemden çıkış için bireysel 
olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu yeni sistemle şirket bazında 4.140.609 adet 
çalışan yatırım yaparken, bu uygulama toplumda birikim yapma alışkanlığını 
destekleme amacı ile gerçekleştirilmektedir (Emeklilik Gözetim Merkezi, 
http://www.egm.org.tr/). 

Otomatik katılım sistemini inceleyen bir çalışmada, büyük ölçekli bir şirkette işe 
başlarken bireysel emeklilik fonuna kayıt olmama varsayılan seçenek iken, bir yıllık 
çalışmanın ardından emeklilik fonuna katılım oranı yüzde 40 olarak bulunmuştur. 
Otomatik katılım uygulamasının olduğu emeklilik fonuna katılım işe başlarken 
varsayılan seçenek haline getirildiğinde veya fondan çıkmak için özel başvuru yapmak 
gerektiğinde ise bu oran yüzde 90’lara kadar çıkmıştır (Mischel, 2016, s.273). Bu 
sonuçlardan da görüldüğü gibi, sosyal güvenlik sistemlerinin oluşturulma ve revize 
edilme süreçleri esnasında insan doğasının ön planda tutulması büyük önem 
taşımaktadır.  

Bu makalede iki temel psikolojik faktörün bireylerin finansal kararlarına, özellikle 
de bireysel emeklilik sistemine katılma kararına olan etkisi iki ayrı bölümde 
incelenecektir. İlk olarak kişilerin zaman tercihlerinin bireysel emeklilik sistemine dâhil 
olma kararına olan etkisi araştırılacaktır. Ayrıca yapılan ikinci bir çalışmayla da hazzı 
erteleyebilme becerilerinin kişilerin tasarruf yapma ve bireysel emekliliğe katılma 
kararlarına etkisi test edilecektir.  

3. Bireysel emeklilik kararlarında rol oynayan etkenler 
3.1. Zaman Tercihi ve Bireysel Emeklilik Kararı 
Bireyin geçmiş olaylara ve geleceğe yönelik algısının, kişinin içinde bulunduğu 

zamanda aldığı karar ve aksiyonları etkileme potansiyeli olduğu gösterilmiştir (Van 
Dalen, Henkens, ve Hershey, 2010; Earl, Bednall ve Muratore, 2015). Benzer şekilde, 
Zimbardo ve Boyd (2015), bireyin geçmiş, şimdi ve gelecek zaman perspektiflerinin, 
kişinin günlük hayattaki davranışlarında önemli rol oynadığını saptamışlardır. Zaman 
perspektifi, pozitif geçmiş, negatif geçmiş, şimdiki zaman kaderci, şimdiki zaman hazcı 
ve gelecek odaklı olmak üzere beş ana kalemde incelenmektedir. Yürüttükleri 
araştırmalar sonucu Zimbardo ve Boyd (2008), gelecek odaklı zaman perspektifine 
sahip bireylerin, anın tam olarak tadını çıkarmama pahasına da olsa, gelecek hedeflerine 
göre hayatlarını planladıklarını göstermişlerdir.  

Gelecek zaman perspektifine sahip bireyler, bugünkü karar ve hareketlerinin 
gelecek zamandaki sonuçları olacağı düşüncesine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Hedonistik 
yani hazcı zaman perspektifine sahip bireyler ise anı yaşar ve anlık hazlara önem 
verirler; bugün aldıkları aksiyonların gelecekte getireceği sonuçlara fazla odaklanmazlar 
(Earl, Bednall ve Muratore, 2015).  

Zaman perspektifi üzerine yapılan araştırmalarda, şimdiki zaman odaklı bireylerde 
riskli araba kullanımı, sık sigara ve alkol kullanımına rastlanırken (Keough, Zimbardo, 
ve Boyd, 1999; Zimbardo, Keough ve Boyd, 1997) gelecek zaman perspektifine sahip 

http://www.egm.org.tr/)
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bireylerde kariyer planlaması ve koruyucu sağlık davranışlarının daha fazla sergilendiği 
görülmüştür (Savickas, Silling ve Schwartz, 1984; Livneh ve Martz, 2007).  

Gelecek zaman perspektifi olgusu, emeklilik dönemi planlamasında önemli rol 
oynamaktadır. Gelecek zaman odaklı kişilerin bireysel emeklilik sistemine dâhil olma 
olasılığının arttığı görülmüştür (Jacobs-Lawson ve Hershey, 2005; Earl vd. 2015; Aydın 
ve Selçuk 2017). Ayrıca bir emeklilik sitemine katılmış kişiler içinde gelecek odaklı 
olanların şimdiki zaman odaklı olanlara göre daha yüksek miktarlarda birikim yaptıkları 
görülmüştür (Jacobs-Lawson ve Hershey, 2005).  

Kişilerin zaman tercihleri finansal kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. 
Psikoloji ve davranışsal ekonomi alanlarında, anlık ödül ve kazanımlar söz konusu 
olduğunda bireylerin sabırsız olma eğiliminden sıkça bahsedilmektedir (Burks vd., 
2012). Uzak gelecekte ya da uzun vadede edinilecek ödül ve kazanımların sert bir 
şekilde indirgenmesi, sağlık hizmetlerinden emeklilik planlamalarına kadar birçok 
alanda kayıplara neden olmaktadır. Çoğu bireyin emeklilik için neden yeterli birikimi 
olmadığını araştıran çalışmalarda finansal açıdan sabırsız olmanın, başka bir deyişle, 
şimdi alınacak daha az miktardaki finansal ödülün gelecekte alınacak daha çok 
miktardaki finansal ödüle tercih edilmesinin, temel bir etken olduğu belirlenmiştir 
(Hastings ve Mitchell, 2010).   

3.2. Hazzın Ertelenmesi ve Bireysel Emeklilik Kararı 
Karar verme üzerine geliştirilen ilk kuramlar, bireyleri akılcı ve makul bir karara 

varmak için seçeneklerinin artı ve eksilerini tartabilen, rasyonel kararlar verebilen 
varlıklar olarak ele almışlardır. Ancak bireylerin karar verme süreçleri ile ilgili bilimsel 
gözlemler sürecin pek de bu şekilde gerçekleşmediğini ortaya koymuştur (Eagleman, 
2016). İnsan hayatındaki en önemli ve evrensel olgulardan biri mutlu olma isteğidir. 
Bireyler mümkün olduğunca mutlu hayatlar sürmek isterlerken, üzgün oldukları zaman 
bu mutlu olma çabası, karar ve davranışlarının merkezindeki yerini sağlamlaştırır. 
Bireylerin mutlu olma ve iyi hissetme isteği o kadar güçlüdür ki, “Şimdi harca ya da 
biriktir” ikileminde kalmış olan tüketiciye zor anlar yaşatarak, bireyin kendini iyi 
hissetme uğruna harcama yapmasına neden olabilir (Baumeister, 2002, s.671).  

Bu alanda yapılan Marshmallow Testi, temelinde çocuklarda hazzı erteleme ve 
otokontrol becerilerini ve bu becerilerin bireylerin yaşamlarının ileri dönemlerinde 
aldıkları kararlarda ne ölçüde rol oynadığını incelemiştir (Mischel 1974). İlk testlerde 
anaokulu öğrencilerine hemen alabilecekleri bir ödül (bir marshmallow) ve tek başına, 
20 dakikaya kadar beklemelerini gerektiren daha büyük bir ödül (iki marshmallow) 
arasında seçim şansı verilmiştir. Her çocuğa kendi ödüllerini seçme şansı tanınmıştır 
(şekerleme, kurabiye, küçük kraker, nane şekeri vb.). Verilen sürede kurabiyeyi 
yemeyen ve denetleyici/asistanı yanına bırakılan zili çalarak odaya çağırmayan 
katılımcılar, ikinci bir şekerlemeye hak kazanmışlardır. Testlerde, birçok katılımcı 
çocuk şekerlemeyi yeme isteğine karşı koymak için zor anlar yaşasa da, bazı çocuklar 
kendilerini bir şekilde oyalamış ve gelecekteki bir ödül için hazzın çekiciliğine karşı 
koymuştur. Bu testteki amaç, uzun vadeli kazanımlar uğruna güçlü ve anlık baştan 
çıkarıcılara karşı koyma yetisini ölçmektir. Test her ne kadar küçük çocuklara 
uygulanıyor olsa da, ölçtüğü yeti her genç ve yetişkin bireyin hayatlarında ihtiyaç 
duydukları bir otokontrol öğesiyle paralellik göstermektedir (Mischel, 2016). 

Tasarruf yapma ve bireysel emeklilik kararlarının yanı sıra günlük hayatımızın 
birçok alanında aldığımız kararlarda, bize doğuştan kodlanmış olan otokontrol 
becerilerimizin önemi kaçınılmaz olsa da, çevre ve günümüz insan hayatı koşulları da 
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bireylerin otokontrol becerilerine ve geleceğe yatırım yapma kararlarına önemli 
derecede etki etmektedir. Konu tasarruf ve geleceğe yatırım yapma olduğunda 
bireylerin ait oldukları sosyo-ekonomik sınıfın önemli bir etken olduğu görülmüştür 
(Hutton ve Holmes, 2005). Bireylerin yetiştirilme tarzına bakıldığında, gerek geleceğe 
bakış, karar verme ve neden-sonuç ilişkilendirmeleri, gerek yatırım kararları olsun, orta 
ve yüksek gelirli ailelerin çocukları ile düşük gelirli ailelerin çocukları arasında önemli 
temel farklar gözlemlenmiştir (Hutton ve Holmes, 2005). Harcanabilir gelirin yüksek 
olduğu orta gelirli ailelerde para, “yönetilen” ve “yatırım yapılan” bir olgudur. Bu 
ailelerin çocukları, ebeveynlerinden düzenli olarak aldıkları harçlıkları yine aileleri 
tarafından yönetmeye teşvik edilmekte ve dolayısıyla otokontrol mekanizmaları ve 
geleceğe yönelik düşünme becerileri gelişmektedir (Hamilton, 1898). Harcanabilir geliri 
düşük olan alt sosyo-ekonomik sınıfa dâhil aile ve bireylerin, günlük hayattaki aldıkları 
kararlarda ise çoğunlukla öngörüsüz ve oto kontrolsüz hareket ettikleri gözlemlenmiştir 
(Mead, 1992). Düşük gelirli ailelerin hayatlarında para, kısıtlı miktarda bulunduğundan 
ve kimi zaman düzenli şekilde bireylere ulaşmayan bir değer olduğundan, alt sınıfa ait 
bireylerin zihninde “geldiğinde kullanılan/harcanan” ve hatta “zevk uğruna harcanması 
gereken” bir olgu olarak kodlanmaktadır (Payne, 2001). Bu şekilde yetişen genç 
bireylerde otokontrol mekanizmaları gelişmemekle beraber, paranın saklanması ve 
geleceği yönelik her tür yatırım değer kaybetmektedir. Orta ve yüksek sınıflı ailelerde 
gelecek önem teşkil ederken, düşük gelirli aileler için “şimdi” her zaman daha önemlidir 
(Hamilton, 1898).  

4. Metodoloji 
4.1. Araştırmanın Amacı  
Çalışmada ilk olarak katılımcıların finansal kararlarda uyguladıkları zaman 

tercihinin ve gelecek zaman perspektifinin bireysel emeklilik kararlarına yönelik etkisi 
incelenmiştir. Katılımcıların şimdiki zaman odaklı ya da gelecek zaman odaklı 
olmalarının bireysel emeklilik planına dâhil olmaya yönelik kararlarını nasıl etkilediği 
analiz edilmiştir. Ayrıca kişilerin özellikle finansal kararlarında rol oynayan zaman 
tercihlerine bağlı olarak sabırlı ya da sabırsız seçimler yapmalarının emeklilik planına 
katılım kararlarına etki edip etmediği sorgulanmıştır. 

Çalışmanın başka bir amacı da bireylerin çocukluktaki ve yetişkinlik döneminde 
hazzı erteleme ve otokontrol becerileri ile tasarruf etme ve bireysel emeklilik kararları 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Katılımcıların hazzı erteleme ve 
otokontrol becerilerini ölçümleyebilmek için gerek çocukluk döneminde gerekse belirli 
bir gelire sabit oldukları ileri dönemlerdeki para biriktirme davranışları sorgulanmıştır. 
Çalışmada, para biriktirme davranışı ile bireysel emeklilik planına katılma davranışları 
arasındaki ilişki analiz edilmiştir. 

4.2. Yöntem 
Zaman tercihinin incelendiği çalışmanın ilk aşamasında kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılarak 18 yaş üstü kişilere ulaşılmıştır. Katılımcıların özellikle çalışan 
kişilerden oluşmasına özen gösterilmiştir. Veriler çevrimiçi anket üzerinden elde 
edilmiştir. Anketi 151 kişi tamamlamıştır.  

Soru formunda ilk olarak katılımcıların zaman tercihini belirlemek için iki farklı 
ölçek kullanılmıştır. Bunlardan birincisi Hershey ve Mowen (2000) tarafından 
geliştirilen Gelecek Zaman Perspektifi ölçeğidir. Bu ölçekte “Gelecek bana çok belirsiz 
ve değişken geliyor” ya da “Sıkıntılı zamanlar için para biriktirme tavsiyesine uyarım” 
gibi ifadelere katılımcıların ne ölçüde katıldığı sorulmaktadır. Bu ölçek ile katılımcıların 
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kendi zaman tercihlerine yönelik düşünceleri değerlendirilmektedir. Bu ölçeğe verilen 
yanıtlar temel alınarak katılımcıların ne ölçüde şimdiki zaman odaklı, ne ölçüde gelecek 
zaman odaklı oldukları belirlenmiştir. Düşük skorlar gelecek zaman odaklı olmayı ifade 
etmektedir.  

Zaman tercihinin ölçümü için ayrıca Falk vd. (2015) tarafından geliştirilmiş olan 
ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek ile katılımcıların özel olarak finansal ödemelere yönelik 
zaman tercihleri ölçülmek istenmektedir. Bu ölçekte katılımcılara hemen ve ertelenmiş 
finansal ödül seçeneklerinin olduğu birbirinden bağımsız varsayıma dayalı seçimler 
sunulmuştur. Katılımcılardan tercihlerini yaparken enflasyonun olmadığı bir ortamda 
olduklarını varsaymaları istenmiştir. Her bir soruda katılımcılara şimdi alacakları bir 
ödeme (x) ile 12 ay sonra alacakları daha büyük bir ödeme (y) arasında seçim 
yaptırılmaktadır. Karar ağacı formatının kullanıldığı ölçekte şimdi yapılacak ödeme 
tutarı (x) 400 TL olarak sabitlenirken ertelenen ödeme (y) katılımcının bir önceki 
seçimine göre artmakta ya da azaltılmaktadır. Karar ağacında 32 alternatif çıktı 
bulunmaktadır ancak her bir katılımcının bir önceki soruda yaptığı seçim temel alınarak, 
katılımcılara sadece 5 seçim sorusu yöneltilmiş ve zaman tercihleri belirlenmiştir. 
Anketin çevrimiçi tasarlanması, katılımcıların verdikleri yanıtlara göre belirli bir 
sorudan belirlenmiş başka bir soruya geçişi mümkün kılmıştır.  

Örnek olarak ilk soruda şimdi 400 TL (x) ile 12 ay sonra 616 TL (y) almak 
arasında seçim yapan katılımcı x seçeneğini tercih ederse bir sonraki soruda 400 TL (x) 
ile 12 ay sonra 740 TL (y) arasında seçim yapmaktadır. Ancak katılımcı ilk soruda x 
değil de y seçeneğini tercih ederse bir sonraki soruda 400 TL (x) ile 12 ay sonra 500 TL 
(y) arasında seçim yapmaktadır. 5 seçim sorusunun sonucunda katılımcıların finansal 
zaman tercih skorları 1 (en sabırsız) ile 32 (en sabırlı) aralığında değişecek şekilde 
belirlenmektedir. Düşük skorlar katılımcıların finansal bağlamda şimdiyi tercih 
ettiklerini göstermektedir. 

Zaman tercihi ölçümünden sonra katılımcıların bireysel emeklilik planlarının 
mevcudiyeti sorulmuştur. Planı olanların aylık katkı payı ödeme miktarı sorulurken, 
planı olmayanların neyin farklı olması, değişmesi durumunda bireysel emeklilik planı 
yaptırmayı düşünecekleri incelenmiştir. Son olarak katılımcıların demografik bilgileri 
toplanmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında hazzı erteleme ve otokontrol becerilerinin tasarruf 
etme ve bireysel emeklilik kararlarına etkisini incelemek amacıyla kolayda örnekleme 
yöntemi ile 18 yaş ve üstü 64 kişiye ulaşılmıştır. Anket formunda ilk olarak 
katılımcıların demografik bilgileri ile ilgili sorulara yer verilirken, sonraki sorularda 
çocukken veya gelirleri bulunmuyorken para biriktirip biriktiremedikleri, 
harcamalarının yapısı, sabit gelirleri varken para biriktirip biriktiremedikleri 
sorgulanmıştır. Soru formunda ayrıca katılımcıların herhangi bir bireysel emeklilik 
planlarının olup olmadığı, eğer yoksa yaptırmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin 
sorulara yer verilmiştir. Son olarak bireysel emeklilik yaptırmayı düşünmeyenlerin 
hayatlarındaki hangi öğe veya öğeler farklı olsa fikirlerini değiştirebilecekleri 
sorulmuştur.  

4.3. Bulgular 
Çalışmanın ilk aşamasında ulaşılan katılımcıların demografik özellikleri Tablo 

1’de listelenmiştir. Katılımcıların ortalama yaşı 32,96’dır (SD=6,89). Ankete katılım 
ağırlıklı olarak (%51,7) 18-34 yaş arasında, üniversite ve yüksek lisans mezunu (%98,7) 
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bireylerden oluşmuştur. Aylık gelir ortalaması 5396,94 (SD=2845,66) olarak 
belirlenirken ağırlıklı olarak 3.000-5.999 bandında yer aldığı görülmüştür. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri (%) 

Cinsiyet  Yüzde   Eğitim durumu  Yüzde 
Kadın 48.3   Lise 1.3 
Erkek 51.7   Üniversite 70.2 

Yaş     
Y.Lisans ve 
doktora 28.5 

18-34 51.7   Aylık Gelir   
35-44 31.8   0-1.300 2 
45-54 2   1.300-2.999 13.9 
Medeni durum     3.000-5.999 47 
Evli  49.7   6.000-9.999 13.9 
Bekar 50.3   10.000+ 20.5 

Katılımcıların %51’inin bir bireysel emeklilik planına dâhil oldukları görülmüştür 
(Tablo 2). Bireysel emekliliği olan katılımcıların aylık bireysel emeklilik ödeme 
miktarları incelendiğinde ortalama olarak 494,29 TL’lik bir tutar bulunmuştur. 
Katılımcılar ağırlıklı olarak (%36,9) 100-299TL bandında katkı ödemesi yapmayı tercih 
etmişlerdir.  

Bireysel emekliliği tercih etmeyen katılımcılara (n=74) hangi durumlarda 
fikirlerinin değişebileceği sorulduğunda, en yüksek frekansta verilen yanıt (26,8) genel 
ekonomik ve politik durumun değişmesi olmuştur. Ayrıca sistemden erken ayrılma 
seçeneği ikinci yüksek sıklıkta verilen yanıt olmuştur (20,7).   

Tablo 2: Ankete Katılanların Sorulara Verdikleri Yanıtların Frekans ve Yüzde 
Dağılımı 

  Frekans   Yüzde 
Bireysel emeklilik planı       
Var 77   51 
Yok 74   49 
Aylık Ödeme       
0-99 7   10 
100-299 26   36.9 
300-499 11   15.6 
500-999 12   17.2 
1.000+ 14   19.9 
Ne farklı olsa BES yaptırırdınız? (Birden çok seçim yapmak mümkün) 
Gelir durumunuz 29   17.7 
Yaşınız 11   6.7 
Devlet katkı payı oranı 17   10.3 
Sistemden erken ayrılma opsiyonu 34   20.7 
Emeklilik fonlarının getiri performansları 29   17.7 
Genel ekonomik/politik durum 44   26.8 
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Bileşenler arası korelasyon incelendiğinde zaman tercihinin farklı ölçümleri 
arasında bekleneceği gibi pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmüştür (Tablo 3). 
Ayrıca gelir ile finansal zaman tercihi arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Gelir arttıkça 
katılımcıların finansal anlamda daha sabırlı oldukları bulunmuştur. Bireysel emeklilik 
sahiplerinin yaptığı aylık ödeme ile gelirleri de anlamlı ve pozitif bir korelasyon 
göstermektedir. 

Tablo 3: Değişkenler arasındaki Korelasyon Değerleri 

  N Ortalama 
S. 
Sapma 

Zaman 
tercihi 

Gelecek 
zaman 

perspektifi 

 Aylık 
BES 

ödemesi Gelir 
Finansal zaman 
tercihi 151 12.44 11.26 1       

Gelecek zaman 
perspektifi 151 4.16 1.05 ,186* 1     

Aylık BES 
ödemesi 70 494.29 508.47 .117 .073 1   

Gelir 147 5396.94 2845.67 ,198* .154 ,478** 1 
*Katsayı 0.05 düzeyinde anlamlı (çift yönlü) **Katsayı 0.01 düzeyinde anlamlı (çift 
yönlü) 

Katılımcıların bireysel emeklilik planı sahipliğine etki eden faktörleri incelemek 
içini lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. 
Sonuç olarak gelecek zaman perspektifi ile bireysel emeklilik planına sahip olma 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Gelecek zaman odaklı olan bireylerin 
bireysel emeklilik planına dâhil olma ihtimali artmaktadır. Ayrıca medeni hal ile 
bireysel emeklilik planına sahip olma arasında sınırda anlamlılık düzeyinde bir ilişki 
saptanmıştır (p<0.1). Evli katılımcıların bireysel emeklilik planına sahip olma ihtimali 
bekârlara göre daha yüksek bulunmuştur. Finansal zaman tercihi ve diğer demografik 
değişkenler ile bireysel emekliliğe sahip olma arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.  

Tablo 4: Lojistik regresyon Analizi Sonuçları 

  B S.Sapma p Odd 
oranı 

%95 Güven 
Aralığı 

Gelecek zaman 
perspektifi -.515 .180 .004 .597 .419 .851 

Finansal zaman tercihi .001 .016 .958 1.001 .970 1.033 
Cinsiyet -.050 .377 .895 .952 .455 1.991 
Gelir .000 .000 .155 1.000 1.000 1.000 
Medeni hal .738 .389 .058 2.092 .976 4.482 
Eğitim     .867       
Eğitim(1) -.619 1.575 .694 .539 .025 11.799 
Eğitim(2) .121 .407 .767 1.128 .509 2.503 
Sabit 2.234 .930 .016 9.333     
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Çalışmanın ikinci aşaması için ulaşılan katılımcıların demografik özellikleri Tablo 
5’de verilmiştir. Ankete katılım ağırlıklı olarak 18-34 yaş arasında, üniversite ve yüksek 
lisans mezunu bireylerden oluşmuştur. Aylık gelirleri sıfırdan 10.000 üzerine geniş bir 
yelpazede seyreden katılımcıların ağırlıklı aylık gelirlerinin 1.000-2.999 ve 3.000-5.999 
bantlarında olduğu görülmüştür. 

Tablo 5: Katılımcıların Demografik Özellikleri (%) 

Eğitim durumu     Cinsiyet   
Lise 3.1   Kadın 51.6 
Üniversite 66.2   Erkek 49.4 
Y.Lisans ve 
doktora 30.7   Aylık Gelir   
Yaş     Yok 11.1 
18-34 92.3   1.000-2.999 38.1 
35-44 4.6   3.000-5.999 34.9 
45-54 3.1   6.000-9.999 6.4 
      10.000+ 9.5 

 
Katılımcıların para biriktirme, harcama ve bireysel emekliliğe yönelik görüşleri 

Tablo 6’da verilmiştir. Harcamaları nasıl gerçekleştiği sorulduğunda, katılımcıların 
çoğunluğunun (%55,4) alışverişi bazı ürünlerde düzenli, kimi ürünlerde ise plansız 
gerçekleştirdiği, kayda değer bir yüzdenin ise harcamalarını tamamen içgüdüsel şekilde 
gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır (%10). Katılımcıların yüzde 63’ü çocukken veya sabit 
gelirleri yokken para biriktirebildiğini belirtirken, bu oran sabit gelirleri olduğunda 
yüzde 50’ye gerilemiştir. Ayrıca katılımcıların yüzde 59’unun bireysel emeklilik 
planına sahip olmadığı anlaşılırken, bireysel emeklilik programına dâhil olmamış 
katılımcıların yüzde 76’sının ya programa dâhil olmak istemedikleri, ya da kararsız 
oldukları görülmüştür. Hayatlarında hangi öğe ya da öğelerin farklı olması durumunda 
yaptırmayı düşünecekleri sorulduğunda, “Gelir” ağırlıklı öğe olarak öne çıkarken 
(%56), genel ekonomik/politik durum (%31) ikinci sırada öneme sahip bir faktör olarak 
belirtilmiştir.  

Tablo 6: Ankete Katılanların Sorulara Verdikleri Yanıtların Yüzde (%) Dağılımı 

Çocukken  para biriktirme     Sabit gelir varken para  biriktirme   
Evet 64.1   Evet 50.8 
Hayır 35.9   Hayır 49.2 
Bireysel emeklilik planı     Harcamaların yapısı   
Var 40   Detaylı plan ve listeli 1.5 
Yok 60   Bazıları planlı, bazıları düzensiz 55.4 
Ne farklı olsa BES yaptırırdınız   Tamamen içgüdüsel 10.8 

Yaş 20.1   
Plansız - Aklıma 
geldikçe/ihtiyaç oldukça 32.3 

Gelir 56.3       
Genel ekonomik/politik durum 31.3       
Hiçbir şekilde yaptırmam 16.7       
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Çocukken para biriktirme ile gelir varken biriktirme arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (χ2(1)=5,497, p<0,05). Çocukken ya da sabit gelirleri olmadığı dönemde 
birikim yapabilmiş olduklarını beyan eden katılımcıların yüzde 60’ı, sabit gelirleri 
oluştuğunda da birikim yapabildiklerini belirtmişlerdir. Bu durum, çocukluk 
dönemlerinde para biriktirememiş olan katılımcılarda tam tersiydi; gelirleri yokken para 
biriktiremediklerini beyan etmiş olan katılımcıların, sabit gelirleri varken sadece yüzde 
30’unun birikim yapabildikleri, yüzde 70’inin çocukluk döneminden beri birikim 
yapmakta zorlandığı görülmüştür. Çocukluklarında birikim yapan ve yapamayan 
katılımcıların bireysel emeklilik sistemine dair yaklaşımlarında kayda değer bir fark 
bulunamamıştır.  

5. Tartışma ve Sonuç  
Çalışmanın ilk aşamasında katılımcıların gelecek zaman perspektifi ve finansal 

zaman tercihlerinin bireysel emeklilik sistemine giriş kararlarına olan etkisi 
incelenmiştir. Gelecek zaman odaklı katılımcıların bireysel emeklilik planına dâhil olma 
eğilimlerinin şimdiki zaman odaklı olanlara göre daha fazla olduğu bulunmuştur. 
Geleceği muğlak, belirsiz görenler ve günü gününe yaşamayı tercih edenler bireysel 
emeklilik sistemine dâhil olmayı tercih etmemektedirler. Öte yandan gelecekteki 
yıllarını düşünmekten keyif alan, sıkıntılı zamanlar için para biriktiren kişilerin bireysel 
emeklilik sistemine dâhil olma eğilimleri yüksektir. Finansal zaman tercihine göre 
sabırlı olma veya sabırsız olma ile bireysel emeklilik planına dâhil olma arası anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır. Kişilerin medeni durumu incelendiğinde evli katılımcıların 
bekârlara göre bireysel emeklilik sistemine dâhil olma olasılığının arttığı saptanmıştır. 
Bu durum bekâr kişilerin evli kişilere göre geleceği planlama yapmak için daha belirsiz 
bulmasından kaynaklanmış olabilir. Diğer demografik özellikler ile bireysel emeklilik 
planına dâhil olma arası anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Sadece hâlihazırda bir bireysel 
emeklilik planına dâhil olan katılımcılar incelendiğinde gelir seviyelerindeki artışa göre 
emeklilik için yaptıkları aylık ödeme miktarının da arttığı görülmüştür. Herhangi bir 
bireysel emeklilik sistemine dâhil olmayan katılımcılar için genel ekonomik/politik 
durumun iyileşmesi ve sistemden erken ayrılma seçeneğinin sunulması sisteme giriş 
kararını gözden geçirmeye neden olacak değişimler olarak belirtilmiştir. Buradan 
yapılacak çıkarımla kişilerin mevcut ekonomik durumu da gözeterek kendilerini uzun 
vadeli bir yatırıma adamakta gönülsüz oldukları sonucuna varılabilir. Sigorta alanında 
yapılan bir çalışmada benzer biçimde, Türkiye’deki tüketicilerin hayat sigortası 
yaptırmama nedeninin yüzde 58,8’lik bir oranla sigorta şirketlerine güvensizlik olduğu 
belirlenmiştir (Erdoğan, 2015, s.9). Bireysel emeklilik şirketlerinin bu bağlamda sisteme 
olan güveni arttırmak ve genel ekonomik durumdan bağımsız olarak kişilerin geleceğe 
yönelik hazırlıklı olmasının önemini anlatmak temel hedefleri olmalıdır. 

Çalışmanın ikinci aşamasında ise hazzı erteleme ve oto kontrol becerilerinin 
kişilerin bireysel emeklilik sistemine giriş kararlarına olan etkisi incelenmiştir. Hazzı 
erteleme ve oto kontrol becerilerinin göstergesi olarak kişilerin para biriktirme 
alışkanlıkları sorgulanmıştır. Çocukluk döneminde para biriktiren bireylerin çoğunlukla 
bu alışkanlığı yetişkinlik döneminde de sürdürebildikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca 
çocuklukta para biriktirme alışkanlığı edinmeyen bireylerin yetişkinlikte de birikim 
yapma eğilimlerinin düşük olduğu görülmüştür. Bu bulguların yanında çocukken ya da 
yetişkinlik döneminde para biriktirme ile bireysel emeklilik sistemine dâhil olma 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu durumu irdelemek için kişilerin hangi 
koşullar değişse bireysel emeklilik sistemine girecekleri sorulmuş ve öne çıkan cevaplar 
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gelir durumu ve genel ekonomik/politik durum olarak sıralanmıştır. Bu bulgular birikim 
yapma ve oto kontrol becerileri yüksek bireylerin dahi durumsal faktörlerden ötürü 
bireysel emeklilik sistemine uzak durduklarını göstermektedir. Bu bireylere bir yatırım 
alternatifi olarak bireysel emeklilik sisteminin sağladığı ek kazançlar daha iyi 
açıklanarak ve bireylerin sisteme yönelik güvensizliklerini aşmaya yardımcı olacak 
güvenceler oluşturularak birikimler için bireysel emeklilik tercih oranları yükseltilebilir. 
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Extensive Summary 

The pension system constitutes the largest share of expenditure in social security 
spending in many countries including Turkey. For this reason, any developments related 
to the pension system affect the entire social security system. Today both developing 
and developed countries are facing problems related to social security systems, such as 
aging of the population, and rising premium burden on workers (ISSA, 2010). This 
global social security crisis has necessitated the reform and restructuring of systems. 
With the recently emerging private pension system in our country, an increase in the 
investments of the individuals for the future is targeted. Even though the increase of the 
participation rate in the private pension system is attempted to accelerate with 
applications such as state contribution and compulsory participation, it is important to 
first develop suitable programs by understanding the preferences of people for long term 
investment. 

The purpose of this study is to investigate the psychological factors that influence 
the decision to participate in the individual pension system. The study will examine in 
particular how delay of gratification skills and time preferences influence the tendency 
of individuals to participate in private retirement plans. This research will also 
investigate the circumstances under which individuals who are not included in the 
individual pension system will be interested in the private pension system. The impact 
of the two basic psychological factors on the financial decisions of individuals, in 
particular the decision to participate in the individual pension system, will be examined 
in this article in two separate sections. Firstly, the effect of people's time preferences on 
the decision to be included in the individual pension system will be investigated. In 
addition, a second study will also test the effect of delay of gratification skills on the 
decision to make savings and participate in individual retirement. 

In the first study, the impact of participants’ disposition as either present-time-
oriented or future time oriented, on their decisions to participate in a private retirement 
plan is analyzed. It has been shown that the individual's perception of past events and 
future has the potential to influence the decisions and actions that he or she has made in 
time (Van Dalen, Henkens, & Hershey, 2010; Earl, Bednall & Muratore, 2015). 
Zimbardo and Boyd (2008) show that individuals with a future-oriented time 
perspective plan their lives according to their future goals, even at the expense of not 
fully enjoying the moment. The future time perspective has an important role in 
planning the retirement period. It is seen that future oriented people are more likely to 
be included in the private pension system compared to present oriented people (Jacobs-
Lawson and Hershey, 2005, Earl et al., 2015). 

https://orcid.org/0000-0002-2349-2090
mailto:can.iscan@bilgiedu.net
https://orcid.org/0000-0002-9145-386X
mailto:aslielif.aydin@bilgi.edu.tr


 
 

C. C. İşcan – A. E. Aydın 10/4 (2018) 443-458 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

457 

 In this study, 151 adult participants were reached using convenience sampling 
method. In the questionnaire form, two different scales were used to determine 
participants' time preferences. The first one is the Future Time Perspective scale 
developed by Hershey and Mowen (2000). Moreover, for the measurement of the time 
preference, the scale developed by Falk et al. (2015) was used. Logistic regression 
analysis was used to examine the factors that affect participants' participation in the 
private pension plan. As a result, there was a significant relationship between future 
time perspective and having a private pension plan (p <0.05). It was found that future-
time-oriented individuals are more likely to be included in the private pension plan. No 
significant relationship was found between financial time preference and other 
demographic variables and having a private retirement plan. 

In the second study, the relationship between delay of gratification skills and 
saving habits during childhood and adulthood was examined. Moreover, the impact of 
these skills on private pension system participation decision was studied. The study was 
designed based on the Marshmallow Test which examines the basics of pleasure 
postponement and auto control skills in children, and the extent to which these skills 
play a role in the decisions that individuals have made in their later life (Mischel 1974). 
It is suggested that individuals’ desire to be happy and feel good are so strong when 
faced with the dilemma of "spending now or saving for later", they can experience 
difficult moments and just spend for the sake of feeling good (Baumeister, 2002, p.671).  

The survey was conducted on consumers who were 18 years of age or older with 
convenience sampling method. 64 people participated in the study. In order to measure 
delay of gratification and auto control skills, participants were questioned about their 
ability to save money during their childhoods and during the later periods when they 
had a certain level of income. Participants were questioned regarding whether they 
could save money as a child, the structure of their expenditures, and whether they could 
save money when they had certain level of incomes. The questionnaire also included 
questions about whether the participants contributed to a private pension plan, or if not 
whether they consider doing so. Finally, those who didn’t consider participating in 
private pension plan were asked under which circumstances they would change their 
minds about this. 

There was a significant relationship between saving abilities as a child and saving 
as an adult (χ2 (1) = 5,497, p <0,05). 60 per cent of participants who declared that they 
were able to save money during childhood stated that they retain the ability to save 
money as adults when they were responsible of their money. This is in contrast to 
participants who did not save money in their childhood. 70 percent of the participants 
who declared that they could not save money when they had no income had difficulty 
saving money since childhood. There was no significant difference in the approach to 
the private pension system of participants who did or did not save during their 
childhood. 

In the first study of this paper it is demonstrated that the tendency of future time 
oriented participants to be included in the individual retirement plan is higher than those 
of the present time oriented ones. Those who see the future as vague, uncertain and 
those who live for the day do not prefer to be included in the private pension system. On 
the other hand, those who enjoy thinking about their future years and who save money 
for troubled times tend to participate in the private pension system. It can be concluded 
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that people are also reluctant to make a long-term investment, taking into account the 
uncertain state of the overall economic situation. In this context, the main objectives of 
the private pension companies should be to increase the confidence of individuals to the 
system and to explain the importance of preparing for the future regardless of the 
general economic situation.  

In the second part of the study, the effects of delay of gratification and auto-
control skills on the decision to participate in the private pension system were 
examined. The habits of saving money during childhood and adulthood were questioned 
as an indicator of delay of gratification and auto control skills. It has been observed that 
individuals who accumulate money during childhood are able to continue this habit 
during adulthood as well. In addition, it is seen that individuals who do not have the 
habit of accumulating money in childhood have a low tendency to accumulate in 
adulthood. In addition to these findings, there was no significant relationship between 
saving money during childhood or adulthood and participation in the individual pension 
system. In order to investigate this situation, people were asked under which 
circumstances they would enter the private pension system and the answers were listed 
as income and general economic / political situation. These findings indicate that even 
individuals with high self-control skills distance themselves from private pension 
system due to situational factors. Individual pension participation ratios can be raised by 
better explaining the additional benefits provided by the individual pension system as an 
investment alternative, and helping them overcome the insecurities towards the system 
through the use of government guarantees. 
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Özet 
Bu araştırmada, hemşirelerin karşılaştıkları psikolojik şiddet algı düzeylerine etki 

eden faktörler ile karşı tepkileri ve tepki düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini; 2017 Temmuz ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesinde görev yapmakta olan 320 hemşire oluşturmaktadır. 
Herhangi bir örneklem seçimi yapılmayarak bütün evrene ulaşılmaya çalışılmış ancak 
186 hemşire araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Araştırma sonucunda kadın 
hemşirelerin %73’ünün, erkek hemşirelerin ise %79’unun en az bir kez psikolojik 
şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin psikolojik şiddete karşı tepkileri ve 
tepki düzeyleri değerlendirildiğinde; en güçlü tepki davranışlarının “yüz yüze konuşarak 
çözüm bulmaya çalışma” ve “davranışları üst makama bildirme” olduğu 
gözlemlenmiştir. Hemşirelerin psikolojik şiddete karşı tepki düzeylerinin, psikolojik 
şiddet algı düzeyleri ile doğru orantılı olduğu; cinsel taciz, ayrımcılık ve aşağılama 
boyutlarının tepki düzeyleri üzerinde etkili olmadığı, iletişim engelleri boyutunun tepki 
düzeyini arttırdığı tespit edilmiştir. İletişim engelleri algı düzeyi yüksek olan 
hemşirelerin psikolojik şiddete karşı tepkilerinin daha yüksek düzeyde olacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Psikolojik Şiddet, Cinsel Taciz, Ayrımcılık, Aşağılama, 
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Abstract 
In this study, it was aimed to determine the factors that affect nurses' perception 

levels of psychological violence they face, and their counter reactions and reaction 
levels. 320 nurses working in Süleyman Demirel University Research and Application 
Hospital in July 2017 constituted the population of the study. An attempt to reach the 
entire population was made without performing any sample selection; however, 186 
nurses agreed to participate in the study. As a result of the study, it was determined that 
73% of female nurses and 79% of male nurses were exposed to psychological violence 
at least once. When the nurses' reactions to psychological violence and their reaction 
levels are evaluated; it has been observed that the most powerful reaction behaviors are 
“trying to find a solution by speaking face to face” and “reporting behaviors to the 
upper authority”. It was determined that nurses' levels of reactions against 
psychological violence were directly proportional to their perception levels of 
psychological violence, that the dimensions of sexual harassment, discrimination and 
humiliation had no effect on reaction levels, and that the dimension of communication 
obstacles increased the reaction level. It is expected that nurses with high perception 
levels of communication obstacles will have higher levels of reactions against 
psychological violence. 
Keywords: Nurse, Psychological Violence, Sexual Harassment, Discrimination, 
Humiliation, Communication Obstacles. 
Received 17 August 2018; Received in revised from 25 November 2018; Accepted 30 
November 2018 

 

1. Giriş 
Çalışanlar bulundukları örgütlerde kendilerine eş değer çalışanlar, astları ve üstleri 

ile birlikte sosyal bir ilişki içindedirler. Günümüzde çalışanlar yoğun iş temposu 
nedeniyle zamanlarının büyük bir kısmını iş yerinde geçirmektedir. Bu nedenle içinde 
bulunduğu iş ortamı ve bu ortamda oluşan sosyal ilişkilerin çalışanın motivasyon ve 
performansı üzerinde önemli etkileri vardır. Çalışanların iş hayatındaki sosyal 
ilişkilerinin durumu çalışanın performansını ve özel hayatını etkilediği gibi örgütün 
başarısını da önemli ölçüde etkilemektedir. “Hem iş hem de özel hayatında moral ve 
motivasyonu yüksek olan insan,  toplum hayatına da olumlu yaklaşımlarla katılacaktır” 
(Alparslan ve Tunç, 2009). 

Psikolojik şiddet aslında, çalışma hayatında her zaman var olmuş, ancak yakın 
zamana kadar adlandırılmamış bir olgudur. Çalışma yaşamının ve toplumsal yaşamın her 
alanında bireye zarar verici etkilerinin hissedildiği ve psikolojik şiddet hakkında yapılan 
araştırmaların sayısının günden güne artış gösterdiği görülmektedir. Dünya üzerindeki 
farklı ülkelerde birçok sektörde konuya yönelik farkındalığı arttırma ve mücadele giderek 
önem kazanmaktadır (Çarıkçı ve Yavuz, 2009).  

Psikolojik şiddet davranışı, çalışanın duygularına yapılan bir saldırı (Davenport ve 
Elliot, 2003) ve bireyi iş yerinden uzaklaştırmak amacıyla iş arkadaşları, astları veya 
üstleri tarafından sürekli bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kötü muamelede 
bulunulması (Güngör, 2008) her türlü ortamdan dışlanma (Cicerali ve Cicerali, 2014) ve 
en son aşama olarak fiziksel güç kullanılmasına kadar gidebilecek (March, 1975) 
olumsuz bir davranış biçimidir.  
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Literatür incelemesinde; fiziksel, sözel veya ilişkisel saldırganlık biçimlerini de 
içerebilen ve zorbalık olarak ifade edebileceğimiz: bullying (Bergmann ve Baier, 2017), 
işyerlerinde fiziksel saldırganlık şeklinde de ortaya çıkabilen ve şiddetli bir taciz biçimi 
olan sıkıntı verme: harassment (Zapf, 1999), iş yerlerinde çalışanların fiziksel ve 
duygusal olarak hırpalanmasına ve yıpranmasına neden olan, kasıtlı olarak sürekli 
tekrarlanan, hedeflenen kişinin sağlığına zarar verebilecek kadar şiddetli bir şekilde 
uygulanarak işyeri depresyonuna yol açan işyeri terörü: workplace terrorization (Naime, 
2003), işyerlerindeki şiddetin başlangıcını oluşturan ve daha sonraki şiddet aşamalarının 
önünü açan mağdur belirleme ve kurban etme: victimization (Meier ve Miethe, 1993), 
özellikle hizmet sektöründe çalışanların büyük çoğunluğunun (% 82) maruz kaldığı 
tespit edilen duygusal tükenmenin temel nedenlerinden biri olan  sözlü taciz: verbal 
abuse (Kern ve Frone, 2007), psikolojik aşağılama ve suistimal: psychological abuse,  
kendini güçlü ve tehlikeli olarak göstererek çalışma arkadaşlarına korkutucu ve tehdit 
edici davranmayı içeren gözdağı verme: intimidation (Harris ve Kacmar, 2007), izinsiz 
bir şekilde kişisel bilgilerin, özel görüşme ve yazışmaların takip edildiği büyük ölçüde 
açık arama amacıyla yapılan işyerinde kişisel haklara saldırı gölge taciz: stalking 
(Meloy, 1997), işyerlerinde duygusal temelli olarak başlayıp fiziksel taciz boyutuna da 
ulaşabilen işyeri saldırganlığı: psychological aggression (Barling, Dupre ve Kelloway, 
2009), çalışma arkadaşlarına karşı taciz edici ve düşmanca davranışlar sergileme: 
hostile behaviors at work (Tepper ve Duffy, 2002), çalışanlarda kaygı, suçluluk, stres, 
depresyon ve öfke gibi olumsuz duygular yaşatan işyerinde duygusal baskı: workplace 
trauma (Solmuş, 2005) gibi kelime ve ifadelerinin çoğu zaman psikolojik şiddet yerine 
veya eş anlamlısı olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Psikolojik şiddet, mobbing dahil 
olmak üzere yukarıda açıklanan bütün kavramları ve davranış tarzlarını kapsayan daha 
geniş bir ifadedir. Bu doğrultuda psikolojik şiddet özetle; “iş yerlerinde gerçekleşen, bir 
veya birkaç kişi tarafından, bir veya birkaç kişiye, sistemli bir şekilde, düşmanca ve 
ahlak dışı bir yaklaşımla, çok çeşitli sebeplerle, kişiyi sindirme maksadıyla, kişinin 
özgüvenine yönelik saldırgan davranışlar” (Çarıkçı ve Yavuz, 2009, s. 47) olarak 
tanımlanabilir. 

Psikolojik şiddet uygulandığı örgütlerde, çalışanların işlerine karşı soğumasına ve 
yabancılaşmasına, güvensiz bir çalışma ortamı oluşması ile çalışanların örgüte olan 
bağlılıklarının azalmasına (İlhan, 2004), çalışanlarda tükenmişliğin artmasına (Grunau, 
2007), örgüt için maddi kayıpların (Karcıoğlu ve Akbaş, 2010) ortaya çıkmasına ve 
genel örgütsel verimliliğinin düşmesine (Cicerali ve Cicerali, 2014) neden olmaktadır. 

Psikolojik şiddet davranışı, işyerlerinde çalışma şartlarına ve çalışma ortamlarına 
göre değişiklik gösterebilmekte (Felson ve Tedeschi, 1993), “bireyin işyerindeki 
karşılıklı etkileşimleri” (Ferrari, 2004) doğrultusunda şekillenmekte ve çalışma 
hayatında birçok olumsuz sonuca neden olabilmektedir.  

 Hubert ve Veldhoven (2001) tarafından psikolojik şiddetin hangi sektörde daha 
fazla uygulandığını tespit etmek amacıyla, Hollanda başta olmak üzere Avrupa Birliği 
ülkelerinde yapılan ve eğitim, sağlık, sanayi, kamu yönetimi, finans, inşaat ve lojistik 
sektörlerini kapsayan araştırma sonucunda; sağlık, eğitim ve kamu yönetimi 
sektörlerinde psikolojik şiddetin daha fazla yaşandığı tespit edilmiştir. Psikolojik şiddet, 
sağlık, eğitim ve bankacılık sektörü başta olmak üzere hizmet sektörlerinde daha çok 
yaşanmakta ve rahatsızlık meydana getirmektedir (Aytaç, 2008). 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan araştırma sonucunda, sağlık 
sektöründe psikolojik şiddetin diğer sektörlere göre daha çok yaşandığı belirlenmiştir. 
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Sağlık çalışanları diğer hizmet sektörü çalışanlarından 16 kat daha fazla psikolojik 
şiddete maruz kalmaktadır (Kök, Bursalı ve Eroğlu, 2014). Türkiye’de yapılan araştırma 
sonuçlarında da psikolojik şiddetin çalışma hayatında en çok uygulandığı sektörler 
arasında sağlık sektörünün olduğu tespit edilmiştir (Özcan, 2011). 

Sağlık sektörünün çalışma şartlarının genel olarak diğer sektörlerden farklı 
olması, emek yoğun bir sektör oluşu, yirmi dört kesintisiz hizmet sunulması (Özer, 
2009) ve aynı zamanda kadın çalışanların fazla olması (Di Martino, 2002) gibi nedenler 
psikolojik şiddetin görülme sıklığını arttırmaktadır. Sağlık kurumlarında psikolojik 
şiddet; “hasta, hasta yakınları ya da çalışan herhangi bir kişiden gelen, sağlık çalışanı 
için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan 
oluşan durum” olarak tanımlanmıştır (Annagür, 2010).  

 Hekimler ve hemşireler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinde çalışan personel,  
diğer sektör ve mesleklere göre psikolojik şiddet konusunda daha riskli çalışan grubunu 
oluşturmaktadır. Araştırmalar, sağlık çalışanlarının psikolojik şiddete uğrama riskinin 
diğer hizmet sektörü çalışanlarına oranla daha fazla olduğunu, hemşirelerin ise diğer 
sağlık çalışanları arasında bu konuda üç kat daha fazla risk altında olduğunu 
göstermektedir (Kingma, 2001).  

Aşırı iş yükü, iş stresi, zaman baskısı, uzun süreli çalışma, zor ya da karmaşık 
görevler, yetersiz dinlenme araları, tekdüzelik, vardiyalı çalışma, yetersiz personel, 
yoğun çalışma temposu, hasta, yakınları ve sağlık personeli arasında gelişen yoğun 
iletişimler, güvenlik önlemlerindeki eksiklikler, fiziki olarak yetersiz çalışma ortamı ve 
mesleğin çoğunlukla kadınlar tarafından yürütülmesi gibi nedenler hemşirelerde 
psikolojik şiddetle karşılaşma riskini artırmaktadır. Hemşirelerin çalışma saatlerinde 
sıkça karşılaştıkları ancak pek fazla dile getirmedikleri taciz olayları, psikolojik, fiziksel 
ve sosyal boyutta bir sağlık riski oluşturmakta, maruz kalınan şiddet sonucunda 
hemşireler ciddi sağlık ve emosyonel problemler yaşayabilmekte ve bu durum mesleği 
bırakmaya kadar gidebilmektedir.  

2. Gereç ve Yöntem 
2.1. Amaç ve Önem 
Araştırma ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinde görev yapmakta olan hemşirelerin psikolojik şiddet algı düzeylerine etki 
eden değişkenlerin belirlenmesi ve psikolojik şiddet seviyelerine göre tepkilerinin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; hastane 
yöneticilerinin, hemşirelerin çalışma ortamlarında maruz kaldıkları psikolojik şiddet 
çeşitlerinin neler olduğu ve psikolojik şiddet algıları hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmaları ile hastane çalışma şartlarını ve ortamlarını daha etkin bir şekilde 
düzenleyebilmelerine destek verilmesi ve aynı zamanda sağlık sektörü paydaşlarının 
konuya dikkatinin çekilerek sağlık yönetimi literatürüne katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

2.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinde 2017 Temmuz ayında görev yapmakta olan 320 hemşire oluşturmaktadır. 
Herhangi bir örneklem seçimi yapılmadan evrenin tamamına ulaşılmak istenmiş ancak 
araştırmayı katılmayı kabul eden 186 hemşire (evrenin %58’si) ile anket uygulaması 
gerçekleştirilerek görüşleri istatistiki değerlendirme kapsamına alınmıştır.  
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2.3. Yöntem ve Veri Toplama Aracı 
Araştırma öncesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi Başhekimliğinden gerekli izinler alınmıştır. Ankete katılmayı kabul eden tüm 
hemşirelere araştırmanın amacı ve veri toplama araçları hakkında bilgi verilmiştir. Onay 
veren tüm hemşirelerin anket formlarını doldurması sağlanmıştır.  

Araştırmada verilerin toplanması amacıyla hemşirelerin psikolojik şiddet algı 
düzeyleri ve karşılaşma sıklıklarını ölçmek için, Yaman, Vidinlioğlu ve Çitemel (2010) 
tarafından geliştirilen, güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmış olan, Psikolojik 
Şiddet Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; aşağılama, ayrımcılık, cinsel taciz, iletişim engelleri 
olmak üzere dört alt boyut ve 23 ifadeden oluşmaktadır. Anket formunun ikinci 
bölümünde, demografik ve mesleki bilgi formu ile hemşirelerin uygulanan psikolojik 
şiddet sonrasındaki tepkisel davranışlarını ölçmek amacıyla literatür taraması 
doğrultusunda araştırmacılar oluşturulan sorular bulunmaktadır. 

2.4. Analiz Yöntemi 
Anket formları aracılığıyla elde edilen veriler Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 22.0) programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin 
analizinde bu programdan yararlanılmıştır. Elde edilen puanların aritmetik ortalama, 
standart sapma, frekans ve yüzde hesaplamaları analiz edilmiştir ve istatistiksel 
değerlendirmeler bu puan ortalamaları üzerinden yapılmıştır. Ankete katılan hemşirelerin 
ifadelere katılma düzeyi hiç / asla katılmıyorsa “1” (çok düşük), tamamen / her zaman 
katılıyorsa “5” (çok yüksek) puan aralığında değerlendirilmiştir. Yapılan normallik 
testleri sonucunda; aşağılama, ayrımcılık, cinsel taciz, iletişim engelleri boyutları ve 
tepki puanlarının dağılımlarının normallik gösterdiği tespit edilmiştir (p=0,200, p>0,05). 
Kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacı ile ki-kare analizi 
uygulanmıştır. Hemşirelerin psikolojik şiddet algı düzey ortalamalarının gruplarda 
farklılığının test edilmesi için tek örneklem t testi analizi ve ikiden fazla gruplar için tek 
yönlü varyans (Anova) analizi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin tespit 
edilmesi amacı ile korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Elde edilen 
bulgular % 95 güven aralığında % 5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Anket çalışmasında hemşirelerin psikolojik şiddet algı düzeyleri ile ilgili 23 adet 
ifadenin güvenilirliğinin test edilmesi amacı ile güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 
Analiz sonuncunda psikolojik şiddet algı ölçeğinin güvenilirlik düzeyi α=0,94 olarak 
tespit edilmiştir. Elde edilen katsayı ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. 
Güvenilirlik analizinin ardından yapı geçerliliğinin test edilmesi amacı ile 23 ifadenin 
bulunduğu ölçeğe faktör analizi uygulaması yapılmıştır. 

Tablo 1. Faktör Analizi 

Alt Boyutlar 
Açıklanan 
Varyans 

İfade 
Sayısı α X̄ s.s. KMO 

Barlet's 
Testi 

Aşağılama Boyutu %24 11 0,81 1,38 0,58 

0,89 0,01 

Ayrımcılık Boyutu %18 4 0,75 1,41 0,61 

Cinsel Taciz Boyutu %12 3 0,73 1,05 0,26 

İletişim Engelleri Boyutu  
%11 

 
5 

 
0,79 

 
1,42 

 
0,67 

Faktör analizinde hesaplanan KMO örneklem yeterlilik katsayısı 0,89 olarak tespit 
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edilmiştir. Örneklemin (n=186) varyansının açıklanması konusunda yeterli sayıda 
olduğu, faktör yapılarının anlamlılığının test edildiği Bartlet’s testi sonucuna göre 
(p=0,01,p<0,05) elde edilen boyutların yapısal olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Alt boyutlar incelendiğinde; aşağılama boyutunun açıklanan varyans yüzdesinin 
%24, iç tutarlılığının 0,81, ayrımcılık boyutunun açıklanan varyans yüzdesinin %18, iç 
tutarlılığının 0,75, cinsel taciz boyutunun açıklanan varyans yüzdesinin %12, iç 
tutarlılığının 0,73, iletişim engelleri boyutunun açıklanan varyans yüzdesinin %11 iç 
tutarlılığının 0,79 olduğu tespit edilmiştir. 

Analizler sonucunda hemşirelerin psikolojik şiddet algı düzeyleri ile ilgili 23 adet 
ifadenin güvenilirliğinin ve yapı geçerliliğinin sağlandığı görülmüştür. Ayrıca bu dört 
boyutun birleşiminden elde edilen genel psikolojik şiddet algı düzeyinin hemşirelerin 
mevcut psikolojik şiddet algı düzeylerini yansıttığı kabul edilmiştir. 

3. Bulgular 
3.1.Hemşirelerin Demografik ve Mesleki Özellikleri İle Psikolojik Şiddet Algı 

Düzeyleri 
Araştırmaya katılan hemşirelerin demografik özellikleri ve mevcut çalışma 

durumlarının alt değişkenlere göre dağılımı Tablo 2’de görülebilir. 
Tablo 2.Hemşirelerin Demografik ve Mesleki Özellikleri 

Değişkenler n (%) 
Cinsiyet  
Erkek 157 84 
Kadın 29 16 
Yaş  
20 – 29 Yaş 77 41 
30 – 39 Yaş 90 48 
40 Yaş ve Üzeri 19 11 
Eğitim Düzeyi  
Sağlık Meslek Lisesi 40 22 
Ön Lisans 49 26 
Lisans 86 46 
Yüksek Lisans 11 6 
Medeni Durum  
Evli 127 68 
Bekar 59 32 
Yöneticilik Görevi  
Var 2 1 
Yok 184 99 
Mesleki Deneyim  
0 – 4 Yıl 43 23 
5 – 9 Yıl 55 30 
10 – 14 Yıl 44 24 
15 Yıl ve Üzeri 44 24 
Hastanede Çalışma Süresi  
0 – 4 Yıl 64 34 
5 – 9 Yıl 63 34 
10 – 14 Yıl 26 14 
15 Yıl ve Üzeri 33 18 
Toplam 186 100 

Araştırmaya katılan hemşirelerin 157'si (% 84) kadın, 90’nı (% 48) 30-39 yaş 
aralığında, 127'si (% 68) evli ve 86’sı (% 46) lisans mezunudur (Tablo 2.). Yine Tablo 
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2. incelendiğinde; araştırmaya katılan hemşirelerin, 55’inin (% 30) 5-9 yıl aralığında 
çalışma süresine sahip olduğu, 184’ünün (% 99) yönetici görevinin olmadığı, 64’ünün 
(% 34) 0-4 yıldır ilgili hastanede çalıştığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin Psikolojik Şiddet Ölçeği ifadelerine verdikleri 
cevapların dağılımı Tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. İncelendiğinde; araştırmaya katılan hemşirelerin, “iş yerimde korku 
kültürü oluşturulmuş durumdadır”, “iş yerimde bazı yasal haklarım tarafıma verilmez”, 
“iş yerimde benimle ilgili dedikodular dolaşır”, “iş arkadaşlarımla sağlıklı bir iletişim 
kuracak örgüt atmosferi sunulmaz”, “iş yerimde bana iğneleyici sözler söylenir” 
ifadelerine verdikleri cevapların dağılımına göre; hemşirelerin nadiren ve ara sıra da 
olsa çalışma ortamlarında ilgili ifadelerde açıklanan konularda psikolojik şiddete maruz 
kaldıkları şeklinde değerlendirilebilir. 

Tablo 3. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Ölçeği İfadelerine İlişkin Algı Düzeyleri 
 
İfadeler 

Asla Nadiren Ara Sıra Sıklıkla Her Zaman 
n % n % n % n % n % 

İş yerinde kişisel özelliklerim alay 
konusu olur. 

137 73,7 26 14 16 8,6 4 2,2 3 1,6 

İş yerimde korku kültürü 
oluşturulmuş durumdadır. 

88 47,3 40 21,5 34 18,3 15 8,1 9 4,8 

İş yerimde gruptan dışlanarak izole 
edilirim. 

155 83,3 17 9,1 7 3,8 7 3,8 - - 

Toplantılarda iş arkadaşlarımın 
önünde küçük düşürülürüm. 

170 91,4 10 5,4 4 2,2 2 1,1 - - 

İş yerimde cinsel içerikli 
davranışlara maruz kalırım. 

180 96,8 5 2,7 1 0,5 - - - - 

İş yerimde özel yaşantıma 
müdahalede bulunulur. 

144 77,4 29 15,6 8 4,3 3 1,6 2 1,1 

İş yerimde bana iğneleyici sözler 
söylenir. 

124 66,7 40 21,5 13 7 6 3,2 3 1,6 

İş yerimde açık vermeye ve suçlu 
duruma düşürülmeye tahrik 
edilirim. 

153 82,3 22 11,8 5 2,7 5 2,7 1 0,5 

Beden diliyle (el/kol işaretleri, 
jest/mimikler) tehdit edilirim. 

152 81,7 21 11,3 7 3,8 3 1,6 3 1,6 

İş yerimde ideolojik/siyasi 
görüşlerimden dolayı ayrımcılık 
yapılır. 

142 76,3 21 11,3 10 5,4 8 4,3 5 2,7 

Cinsel nitelikli jestlerle ve açık 
saçık şakalarla cinsel tacize 
uğrarım. 

178 95,7 6 3,2 1 0,5 - - 1 0,5 

İş arkadaşlarımla sağlıklı bir 
iletişim kuracak örgüt atmosferi 
sunulmaz. 

127 68,3 36 19,4 13 7 6 3,2 4 2,2 

İş yerimde iyi niyetli bütün 
çabalarıma rağmen küçük 
görülürüm. 

150 80,6 22 11,8 9 4,8 1 0,5 4 2,2 

İş arkadaşlarıma verilmeyen 
angarya işler bana verilir. 

140 75,3 27 14,5 11 5,9 3 1,6 5 2,7 

İş yerimde küçük düşürücü 
bakışlarla dışlanırım. 

162 87,1 15 8,1 4 2,2 2 1,1 3 1,6 

İş yerimde bazı yasal haklarım 
tarafıma verilmez. 

109 58,6 32 17,2 25 13,4 16 8,6 4 2,2 

Cinsel içerikli teklif; kariyerimin 179 96,2 5 2,7 1 0,5 1 0,5 - - 
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ön koşulu olarak ima edilir. 
İş yerimde benimle ilgili 
dedikodular dolaşır. 

130 69,9 31 16,7 13 7 5 2,7 7 3,8 

İş arkadaşlarımın yanında hakarete 
uğrarım. 

162 87,1 11 5,9 9 4,8 2 1,1 2 1,1 

İş arkadaşlarım bana uygulanan 
psikolojik şiddet karşısında haz 
duyar. 

164 89,2 12 6,5 5 2,7 3 1,6 2 1,1 

İş yerimde cinsiyete dayalı 
ayrımcılık yapılır. 

155 83,3 22 11,8 5 2,7 1 0,5 3 1,6 

İş yerimdeki sosyal faaliyetlerden 
haberdar edilmem. 

145 78 25 13,4 9 4,8 4 2,2 3 1,6 

İş yerimde yaptığım işler sürekli 
eleştirilir. 

146 78,5 21 11,3 12 6,5 4 2,2 3 1,6 

Hemşirelerin meslek hayatları boyunca psikolojik şiddet ile karşılaşıp 
karşılaşmama durumları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet ile Karşılaşma Durumları 
 
 
Hemşirelerin Demografik Özellikleri 

En Az Bir Kez Psikolojik Şiddet ile Karşılaşma 

Var Yok  
X2 

 
p 

n % n % 

Cinsiyet 
Kadın 115 73,2 42 26,8  

0,47 
 

0,33 Erkek 23 79,3 6 20,7 

Yaş 
20-29 Yaş 56 72,7 21 27,3 

1,25 0,74 30-39 Yaş 66 73,3 24 26,7 
40 Yaş ve Üzeri 16 84,2 3 15,8 

Eğitim Durumu 

Sağlık Meslek 
Lisesi  24 60 16 40 

6,84 0,08 Ön Lisans 36 73,5 13 26,5 
Lisans 68 79,1 18 20,9 
Yüksek Lisans 10 90,9 1 9,1 

Medeni Durum 
Evli 95 74,8 32 25,2 

0,07 0,78 
Bekar 43 72,9 16 27,1 

Yöneticilik Görevi Var 2 100 - - - - Yok 136 73,9 48 26,1 

Mesleki Deneyim 

0-4 Yıl 27 62,8 16 37,2 

6,02 0,30 
5-9 Yıl 46 83,6 9 16,4 
10-14 Yıl 31 70,5 13 29,5 
15 Yıl  ve Üzeri 34 77,3 10 22,7 

Hastanedeki Deneyim 

0-4 Yıl 44 68,8 20 31,2 

4,53 0,40 
5-9 Yıl 50 79,4 13 20,6 
10-14 Yıl 20 76,9 6 23,1 
15 Yıl ve Üzeri 24 72,7 9 27,3 

Araştırma kapsamındaki kadın hemşirelerin %73’ünün, erkek hemşirelerin ise 
%79’unun meslek hayatlarında en az bir kez psikolojik şiddete maruz kaldığı 
gözlemlenmiştir. Psikolojik şiddete maruz kalan erkek hemşirelerin sayısının az 
olmasına karşın, oransal olarak erkek hemşirelerin kadın hemşirelere göre daha çok 
psikolojik şiddete maruz kaldığı görülmektedir (p=0,33).  
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Hemşirelerin yaş grupları incelendiğinde; 20-29 yaş arasındaki hemşirelerin 
%72,7’si, 30-39 yaş arasındaki hemşirelerin %73,3’ü, 40 yaş ve üzerindeki hemşirelerin 
%84,2’si psikolojik şiddet davranışına en az bir kez maruz kalmıştır (p=0,74). Eğitim 
durumlarına göre; sağlık meslek lisesi mezunu olan hemşirelerin %60’ı, ön lisans 
mezunu olan hemşirelerin %73,5’i, lisans mezunu olan hemşirelerin % 79,1’i ve yüksek 
lisans mezunu olan hemşirelerin % 90,9’unun en az bir kez psikolojik şiddet ile 
karşılaştığı belirlenmiştir. 

Hemşirelerin eğitim durumuna göre psikolojik şiddete maruz kalma oranının en 
fazla yüksek lisans mezunlarında olduğu görülmektedir (p=0,08). Medeni durumlarına 
göre,  evli hemşirelerin % 74,8’i, bekar olanlarının ise % 72,9’u en az bir kez psikolojik 
şiddete maruz kalmıştır (p=0,78).  

Hemşirelerin 4 yıldan az mesleki deneyime sahip olanlarının % 62,8’i, 5-9 yıl 
arasında mesleki deneyime sahip olanlarının % 83,6’sı, 10-14 yıl arasında mesleki 
deneyine sahip olanlarının % 70,5’i, 15 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip olanlarının % 
77,3’ü en az bir kez psikolojik şiddete maruz kalmıştır.  

Hemşirelerin Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesindeki çalışma süresi açısından psikolojik şiddet ile karşılaşma durumları 
incelendiğinde; çalışma süresi 4 yıldan az olanların % 68,8’i, 5-9 yıl arasında 
olanlarının % 79,4’ü, 10-14 yıl arasında olanlarının % 76,9’u, 15 yıl ve üzerinde 
olanlarının % 72,7’si en az bir kez psikolojik şiddete maruz kaldığı gözlemlenmiştir. 
Anket sonuçlarına göre hemşirelerin %74’ünün en az bir kez psikolojik şiddete maruz 
kaldığı tespit edilmiştir (Tablo 4). 

Hemşirelerin en az bir kez psikolojik şiddete maruz kalma durumları ile psikolojik 
şiddet alt boyutları arasındaki ilişki Tablo 5’de verilmiştir. 
Tablo 5.Hemşilerin Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Durumları İle Psikolojik Şiddet Alt 

Boyutları Arasındaki İlişki 
 
Boyutlar 

En Az Bir Defa 
Psikolojik Şiddete 
Maruz Kalma 

 
n 

 
X̄ 

 
S.S. 

 
t 

 
p 

Aşağılama Boyutu 
Var 138 1,52 0,62 

5,74 0,01 Yok 48 1,00 0,01 

Ayrımcılık Boyutu 
Var 138 1,55 0,65 

5,82 0,01 Yok 48 1,00 0,01 

Cinsel Taciz Boyutu 
Var 138 1,07 0,29 

1,35 0,19 Yok 48 1,00 0,01 

İletişim Engelleri Boyutu 
Var 138 1,57 0,72 

5,49 0,01 
Yok 48 1,00 0,01 

Hemşirelerin en az bir kez psikolojik şiddete maruz kalma durumları ile psikolojik 
şiddet alt boyutları arasındaki farklılıklar incelendiğinde; cinsel taciz alt boyutu ile 
anlamlı bir farklılık olmadığı, aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri alt 
boyutlarında ise istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (Tablo 
5). Meslek hayatlarında en az bir kez psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin 
aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri konularındaki psikolojik şiddet algı 
düzeylerinin, daha önce hiç psikolojik şiddete maruz kalmayan hemşirelere göre daha 
yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p aşağılama= 0,01, p ayrımcılık=0,01, p 
iletişim engelleri =0,01 p<0,05). 
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Araştırmaya katılan hemşirelerin; cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları, eğitim 
durumları, mesleki kıdemleri ve ilgili hastanedeki mesleki kıdemleri ile psikolojik 
şiddet algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu durum, cinsiyet, 
medeni durum, yaş, eğitim ve mesleki kıdemin hemşirelerin psikolojik şiddet algı 
düzeyleri üzerinde etkili olmadığı şeklinde değerlendirilebilir. 

3.2.Hemşirelerin Psikolojik Şiddete Karşı Verdikleri Tepkilere Yönelik 
Bulgular 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı “işten ayrılmayı düşünme” 
tepkisi ile psikolojik şiddet alt grupları arasındaki ilişki Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Alt Grupları ile İşten Ayrılmayı Düşünme 
Tepkisi Arasındaki İlişki 

Boyutlar İşten Ayrılmayı Düşünme n X̄ S.S. t p 

Aşağılama Boyutu 
Evet 76 1,61 0,78 

4,74 0,01 Hayır 110 1,22 0,31 

Ayrımcılık Boyutu 
Evet 76 1,65 0,74 

4,84 0,01 Hayır 110 1,24 0,42 

Cinsel Taciz Boyutu 
Evet 76 1,09 0,37 

1,79 0,07 Hayır 110 1,02 0,12 

İletişim Engelleri Boyutu 
Evet 76 1,74 0,87 

5,87 0,01 
Hayır 110 1,20 0,34 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddetin cinsel taciz alt boyutu ile 
işten ayrılmayı düşünme tepkileri arasında farklılık olmadığı (p cinsel taciz= 0,07, 
p>0,05); psikolojik şiddetin aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri alt boyutları ile 
psikolojik şiddete karşı işten ayrılmayı düşünme tepkileri arasında anlamlı farklılıkların 
olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin olası tepkilerinden 
birisinin “işten ayrılmayı düşünme” olduğu Tablo 6’da görülebilir. Aşağılama, 
ayrımcılık ve iletişim engelleri konularında psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin 
%41’inin işlerinden ayrılmayı düşündükleri gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı “görev yeri değişikliği 
düşünme” tepkisi ile psikolojik şiddet alt grupları arasındaki ilişki Tablo 7’de 
verilmiştir. 

Tablo 7. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Alt Grupları ile Görev Yerini Değiştirmeyi 
Düşünme Tepkisi Arasındaki İlişki 

Boyutlar Görev Yeri Değişikliği 
Düşünme 

n X̄ S.S. t p 

Aşağılama Boyutu 
Evet 77 1,58 0,68 

3,97 0,01 Hayır 109 1,25 0,46 

Ayrımcılık Boyutu 
Evet 77 1,60 0,68 

3,86 0,01 Hayır 109 1,27 0,51 

Cinsel Taciz Boyutu 
Evet 77 1,09 0,37 

1,76 0,08 Hayır 109 1,02 0,12 

İletişim Engelleri Boyutu 
Evet 77 1,71 0,80 

5,23 0,01 
Hayır 109 1,22 0,46 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddetin cinsel taciz alt boyutu ile 
görev yerini değiştirmeyi düşünme tepkileri arasında farklılık olmadığı (p cinsel taciz= 
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0,08, p>0,05); psikolojik şiddetin aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri alt 
boyutları ile psikolojik şiddete karşı görev yerini değiştirmeyi düşünme tepkisi arasında 
anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik şiddete maruz kalan 
hemşirelerin olası tepkilerinden birisinin de “görev yerini değiştirmeyi düşünme” 
olduğu Tablo 7’de görülebilir. Aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri konularında 
psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin %42’sinin görev yerlerini değiştirmeyi 
düşündükleri gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı “yüz yüze konuşarak 
çözmeye çalışma” tepkisi ile psikolojik şiddet alt grupları arasındaki ilişki Tablo 8’de 
verilmiştir. 

Tablo 8. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Alt Grupları ile Yüz Yüze Konuşarak 
Çözüm Bulmaya Çalışma Tepkisi Arasındaki İlişki 

Boyutlar Yüz Yüze Konuşarak 
Çözmeye Çalışma 

n X̄ S.S. z p 

Aşağılama Boyutu 
Evet 158 1,41 0,59 

1,40 0,12 Hayır 28 1,24 0,50 

Ayrımcılık Boyutu 
Evet 158 1,43 0,62 

1,35 0,18 Hayır 28 1,28 0,55 

Cinsel Taciz Boyutu 
Evet 158 1,05 0,26 

-0,81 0,86 Hayır 28 1,08 0,23 

İletişim Engelleri Boyutu 
Evet 158 1,47 0,70 

2,15 0,02 Hayır 28 1,18 0,41 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddetin aşağılama, ayrımcılık ve 
cinsel taciz alt boyutları ile yüz yüze konuşarak çözüm bulmayı düşünme tepkileri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p aşağılama=0,12, p>0,05), (p 
ayrımcılık= 0,18, p>0,05), (p cinsel taciz= 0,86, p>0,05).  

Psikolojik şiddetin iletişim engelleri alt boyutu ile psikolojik şiddete karşı yüz 
yüze konuşarak çözüm bulmayı düşünme tepkisi arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin en yüksek düzeyde sergiledikleri 
tepkilerinden birisinin “yüz yüze konuşarak çözüm bulamaya çalışma” olduğu Tablo 
8’de görülebilir. Aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri konularında psikolojik 
şiddete maruz kalan hemşirelerin %85’inin yüz yüze konuşarak çözüm bulmaya 
çalıştıkları gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı “davranışları üst 
makama bildirme” tepkisi ile psikolojik şiddet alt grupları arasındaki ilişki Tablo 9’da 
verilmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddetin cinsel taciz alt boyutu ile 
davranışları üst makama bildirme tepkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık yoktur (p cinsel taciz= 0,77, p>0,05). 
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Tablo 9. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Alt Grupları ile Davranışları Üst Makama 
Bildirme Tepkisi Arasındaki İlişki 

Boyutlar Davranışları Üst 
Makama Bildirme 

n X̄ S.S. z p 

Aşağılama Boyutu 
Evet 146 1,44 0,63 2,54 0,01 
Hayır 40 1,18 0,30 

Ayrımcılık Boyutu 
Evet 146 1,45 0,64 1,99 0,04 
Hayır 40 1,24 0,43 

Cinsel Taciz Boyutu 
Evet 146 1,05 0,27 0,29 0,77 
Hayır 40 1,04 0,17 

İletişim Engelleri Boyutu 
Evet 146 1,49 0,72  

2,76 
 

0,01 Hayır 40 1,17 0,30 

Psikolojik şiddetin aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri alt boyutları ile 
psikolojik şiddete karşı davranışları üst makama bildirme tepkileri arasında anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir. Psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin en yüksek 
düzeyde sergiledikleri tepkilerinden birisinin de “davranışları üst makama bildirme” 
olduğu Tablo 9’da görülebilir. Aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri konularında 
psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin %78’inin davranışları üst makama bildirme 
tepkisini verdikleri gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı “yargıya başvurmayı 
düşünme” tepkisi ile psikolojik şiddet alt grupları arasındaki ilişki Tablo 10’da 
verilmiştir. 

 Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddetin cinsel taciz alt boyutu ile 
yargıya başvurmayı düşünme tepkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
yoktur (p cinsel taciz= 0,24, p>0,05). Psikolojik şiddetin aşağılama, ayrımcılık ve 
iletişim engelleri alt boyutları ile psikolojik şiddete karşı yargıya başvurmayı düşünme 
tepkisi arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.  

Psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin tepkilerinden birisinin de “yargıya 
başvurmayı düşünme” olduğu Tablo 10’da görülebilir. Aşağılama, ayrımcılık ve iletişim 
engelleri konularında psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin %48’inin yargıya 
başvurmayı düşünme tepkisini verdikleri gözlemlenmiştir. 

Tablo 10. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Alt Grupları ile Yargıya Başvurmayı 
Düşünme Tepkisi Arasındaki İlişki 

Boyutlar Yargıya Başvurmayı 
Düşünme 

n X̄ S.S. t p 

Aşağılama Boyutu Evet 89 1,53 0,76 3,46 0,01 Hayır 97 1,25 0,29 

Ayrımcılık Boyutu Evet 89 1,55 0,74 3,11 0,01 Hayır 97 1,28 0,42 

Cinsel Taciz Boyutu Evet 89 1,07 0,32 1,18 0,24 Hayır 97 1,03 0,18 

İletişimEngelleri Boyutu 
Evet 89 1,61 0,86 

3,75 0,01 Hayır 97 1,25 0,34 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı “işine daha çok özen 
gösterme” tepkisi ile psikolojik şiddet alt grupları arasındaki ilişki Tablo 11’de 
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verilmiştir. 
Tablo 11. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Alt Grupları ile İşine Daha Çok Özen 

Gösterme Tepkisi Arasındaki İlişki 
Boyutlar İşine Daha Çok Özen 

Gösterme 
n X̄ S.S. z p 

Aşağılama Boyutu Evet 164 1,39 0,58 0,40 0,67 Hayır 22 1,33 0,59 

Ayrımcılık Boyutu Evet 164 1,41 0,60 0,45 0,69 Hayır 22 1,34 0,68 

Cinsel Taciz Boyutu Evet 164 1,05 0,26 -0,10 0,92 Hayır 22 1,08 0,25 

İletişim Engelleri Boyutu 
Evet 164 1,44 0,67 

1,16 0,20 Hayır 22 1,28 0,68 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddetin alt boyutları ile işine daha 
çok özen gösterme tepkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p 
aşağılama= 0,67, p>0,05), (p ayrımcılık= 0,69, p>0,05), (p cinsel taciz=0,92, p>0,05), 
(p iletişim engelleri=0,20, p>0,05). Psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin, 
psikolojik şiddetten etkilenerek işlerine daha çok özen gösterme tepkisini 
vermeyecekleri gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı “daha çok çalışma” 
tepkisi ile psikolojik şiddet alt grupları arasındaki ilişki Tablo 12’de verilmiştir.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddetin alt boyutları ile daha çok 
çalışma tepkileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p aşağılama= 
0,56, p>0,05), (p ayrımcılık= 0,68, p>0,05), (p cinsel taciz=0,17, p>0,05), (p iletişim 
engelleri=0,51, p>0,05). Psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin, psikolojik 
şiddetten etkilenerek daha çok çalışma tepkisini vermeyecekleri gözlemlenmiştir. 

Tablo 12. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Alt Grupları ile Daha Çok Çalışma Tepkisi 
Arasındaki İlişki 

Boyutlar Daha Çok Çalışma n X̄ S.S. z p 

Aşağılama Boyutu 
Evet 175 1,38 0,58 

-0,58 0,56 Hayır 11 1,49 0,70 

Ayrımcılık Boyutu 
Evet 175 1,41 0,61 

-0,41 0,68 Hayır 11 1,41 0,67 

Cinsel Taciz Boyutu 
Evet 175 1,05 0,25 

-1,38 0,17 Hayır 11 1,15 0,35 

İletişim Engelleri Boyutu 
Evet 175 1,43 0,67 

-0,65 0,51 Hayır 11 1,36 0,62 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı “intihar etmeyi 
düşünme” tepkisi ile psikolojik şiddet alt grupları arasındaki ilişki Tablo 13’te 
verilmiştir. 
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Tablo 13. Hemşirelerin Psikolojik Şiddet Alt Grupları ile İntihar Etmeyi Düşünme 
Tepkisi Arasındaki İlişki 

Boyutlar İntiharı Düşünme n X̄ S.S. z p 

Aşağılama Boyutu Evet 11 1,71 0,62 -1,62 0,09 Hayır 175 1,36 0,58 

Ayrımcılık Boyutu Evet 11 1,73 0,79 -1,53 0,13 Hayır 175 1,39 0,59 

Cinsel Taciz Boyutu Evet 11 1,39 0,90 -3,75 0,01 Hayır 175 1,03 0,12 

İletişim Engelleri Boyutu 
Evet 11 1,73 0,73 

-1,87 0,06 Hayır 175 1,40 0,66 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddetin aşağılama, ayrımcılık ve 
iletişim engelleri boyutları ile intihar etmeyi düşünme tepkileri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p aşağılama= 0,09, p>0,05), (p ayrımcılık= 0,13, 
p>0,05), (p iletişim engelleri= 0,06, p>0,05). Psikolojik şiddetin cinsel taciz alt boyutu 
ile psikolojik şiddete karşı intihar etmeyi düşünme tepkisi arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilmiştir. Cinsel tacize maruz kalan hemşirelerin,  düşük oranda olsa da (%5,91) 
intihar etmeyi düşünme tepkisi verebilecekleri gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin psikolojik şiddet ölçeğindeki ifadelere verdikleri 
cevaplar doğrultusunda; psikolojik şiddet alt boyutları arasındaki ilişkilerin ve tepki 
düzeylerine olan etkilerinin belirlenmesi amacı ile korelasyon ve regresyon analizleri 
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar; Tablo 14. ve Tablo 15’de verilmiştir. 

Tablo 14. Psikolojik Şiddet Alt Boyutları İle Hemşirelerin Tepki Düzeyleri 
Arasındaki İlişki 

 Aşağılama 
Boyutu 

Ayrımcılık 
Boyutu 

Cinsel 
Taciz 
Boyutu 

İletişim 
Engelleri 
Boyutu 

 
Tepki Düzeyi 

Aşağılama 
Boyutu 

r      
p 1     
n      

Ayrımcılık 
Boyutu 

r 0,753**     
p 0,01 1    
n 186     

Cinsel Taciz 
Boyutu 

r 0,332* 0,307*    
p 0,01 0,01 1   
n 186 186    

İletişim 
Engelleri 
Boyutu 

r 0,857** 0,725** 0,286*   
p 0,01 0,01 0,01 1  
n 186 186 186   

Tepki 
Düzeyi 

r 0,283* 0,243* -0,026 0,340*  
p 0,01 0,01 0,72 0,01 1 
n 186 186 186 186  

*p<0,05 düzeyinde anlamlı ilişkiyi, **p<0,01 düzeyinde anlamlı ilişkiyi göstermektedir. 
Tablo 14’de görülebileceği gibi; Aşağılama ile ayrımcılık boyutu arasında pozitif 

yönde çok güçlü düzeyde anlamlı bir ilişki (r=0,753, p<0,01), 
Aşağılama ile cinsel taciz boyutu arasında pozitif yönde düşük güçte anlamlı bir 
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ilişki (r=0,332, p<0,05), 
Aşağılama ile iletişim engelleri boyutu arasında pozitif yönde çok güçlü düzeyde 

anlamlı bir ilişki (r=0,875, p<0,01), 
Ayrımcılık ile cinsel taciz boyutu arasında pozitif yönde düşük güçte anlamlı bir 

ilişki (r=0,307, p<0,05), 
Ayrımcılık ile iletişim engelleri boyutları arasında pozitif yönde çok güçlü düzeyde 

anlamlı bir ilişki (r=0,725, p<0,01), 
İletişim engelleri ile cinsel taciz boyutu arasında pozitif yönde düşük güçte 

anlamlı bir ilişki (r=0,286, p<0,05), 
Hemşirelerin tepki düzeylerinin aşağılama boyutu ile düşük güçte, doğru orantılı 

olacak şekilde ilişki olduğu (r=0,283, p<0,01), 
Tepki düzeylerinin ayrımcılık boyutu ile düşük güçte, doğru orantılı olacak 

şekilde ilişkili olduğu (r=0,243, p<0,01), 
Tepki düzeylerinin cinsel taciz boyutu anlamlı düzeyde ilişki olmadığı (r=-0,026, 

p>0,05), 
Tepki düzeylerinin iletişim engelleri boyutu ile düşük güçte, doğru orantılı olacak 

şekilde ilişki olduğu (r=0,340, p<0,01) tespit edilmiştir. 
Hemşirelerin psikolojik şiddet alt boyutları ile tepki düzeyleri arasındaki ilişkinin 

modellenmesi Tablo 15’de görülebilir; 

Tablo 15.Psikolojik Şiddet Alt Boyutları İle Tepki Düzeyleri Arasındaki İlişkinin 
Modellenmesi 

Bağımlı 
Değişken Bağımsız Değişkenler Katsayılar (β) Model 

Testi 
Katsayılar 

(p) 

 
Tepki 
Düzeyi 

Aşağılama Boyutu Modelde Yer almıyor  
F=6,88 
p=0,01 

0,97 
Ayrımcılık Boyutu Modelde Yer almıyor 0,85 
Cinsel Taciz Boyutu Modelde Yer almıyor 0,06 
İletişim Engelleri Boyutu 0,36 0,01 
R2=0,13 

Hemşirelerin tepki düzeylerinin sadece iletişim engelleri boyutu ile ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir. Cinsel taciz, ayrımcılık, aşağılama boyutlarının ise tepki düzeyleri ile 
çoklu olarak ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen modelin (p=0,01) ve modelde 
yer alan iletişim engelleri boyutu katsayısının (β) anlamlı olduğu (p=0,01) görülmüştür. 
Cinsel taciz, ayrımcılık, aşağılama boyutlarının katsayılarının (β) ise anlamlı 
olmadığından dolayı modelde yer almadığı (p>0,05) belirlenmiştir. Modelde yer alan 
iletişim engelleri boyutunun tepki düzeylerindeki değişimleri %13 oranında açıkladığı 
tespit edilmiştir (R2=0,13). 

4. Sonuç ve Tartışma 
Bu bölümde yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak, 

hemşirelerin çalışma hayatında maruz kaldığı psikolojik şiddet ve verdikleri tepkiler ile 
ilgili yapılan çalışmaların bulguları karşılaştırılmıştır.  

Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 
görev yapmakta olan hemşirelerin psikolojik şiddet algı düzeylerini ve psikolojik 
şiddete verdikleri tepkileri incelemek amacıyla yapılmış, araştırma katılmayı kabul eden 
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186 hemşirenin görüşleri değerlendirme kapsamına alınmıştır. 
Araştırma sonucunda, hemşirelerin aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri 

psikolojik şiddet düzeyleri ile tepki düzeylerinin doğru orantılı olarak ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir. Aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri konusunda psikolojik şiddet 
algı düzeyleri yüksek olan hemşirelerin tepki düzeylerinin de yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. Özellikle iletişim engelleri boyutundaki değişim ile tepki düzeyleri 
yüksek düzeyde ilişki göstermektedir. İletişim engelleri konusunda psikolojik şiddet 
algı düzeyleri yüksek olan hemşirelerin psikolojik şiddete karşı tepkilerinin de yüksek 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

Yavuz (2007) tarafından aynı hastanede yapılan araştırmada hemşirelerin 
%52’sine en az bir defa mobbing uygulandığı, Özaydın vd.’ne (2013) göre ise 
hemşirelerin %74’ünün birden fazla %91’inin ise en az bir defa psikolojik şiddete 
maruz kaldığı tespit edilmiştir. Şahin (2010) kadın sağlık çalışanlarının sosyal ve iş 
ilişkilerine saldırının erkek çalışanlara göre yüksek olduğunu belirtirken; Tutar ve 
Akbolat (2012) çalışmalarında, erkek sağlık çalışanlarının özel yaşama yönelik saldırılar 
ve kişisel gelişimi engellemeye yönelik saldırılara kadın çalışanlara göre daha fazla 
maruz kaldıklarını tespit etmiştir. Yıldız, Akbolat ve Işık (2011) çalışmalarında erkek 
çalışanların kadın çalışanlara göre, psikolojik şiddetin tüm alt boyutlarında ki saldırılara 
daha fazla maruz kaldıkları, Aydın (2007) sağlık çalışanlarında cinsiyet ile psikolojik 
şiddetin alt boyutları arasında bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırma 
sonucunda; hemşirelerin cinsiyetlerine ve medeni hallerine göre, psikolojik şiddet algı 
düzeylerinin farklılıklar göstermediği, katılımcıların cinsiyeti ile medeni durumlarına 
göre aşağılama, ayrımcılık, cinsel taciz ve iletişim engelleri konularındaki psikolojik 
şiddet algı düzeylerinin birbirlerinden büyük ölçüde anlamlı düzeyde farklı olmadığı 
tespit edilmiştir ve elde edilen sonuç literatürle benzer doğrultudadır. 

Dündar (2010) çalışmasında evli olan çalışanların daha fazla kendini gösterme ve 
iletişim olanaklarının kısıtlanmasına yönelik psikolojik şiddet davranışlarına; bekar 
çalışanların ise sosyal itibara yönelik psikolojik şiddet davranışlarına daha fazla maruz 
kaldığını saptamıştır. Çakıl (2011) hemşireler üzerinde yaptığı çalışmasında, bekar veya 
dul hemşirelerin sosyal ilişkilerine, yaşam kalitesi ve mesleki konuma yönelik 
saldırılara maruz kalma durumlarının evli hemşirelere göre daha fazla olduğunu tespit 
etmiştir. Atasoy (2010) ise çalışması sonunda kendini gösterme ve iletişim olanaklarının 
kısıtlanmasına yönelik saldırıların evli olan hemşireler de daha fazla görüldüğünün 
belirlendiğini ifade etmiştir.  

Araştırma sonucunda hemşirelerin en az bir kez psikolojik şiddete maruz kalma 
durumlarının demografik özellikleri açısından yüksek düzeyde farklılık göstermeği, aynı 
zamanda çalışma hayatında en az bir kez psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin 
aşağılama, ayrımcılık ve iletişim engelleri konularındaki psikolojik şiddet algı 
düzeylerinin, daha önce hiç psikolojik şiddete maruz kalmayan hemşirelere göre daha 
yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Hemşirelerin psikolojik şiddete karşı tepkileri ve tepki düzeyleri 
değerlendirildiğinde; en güçlü tepki davranışlarının “yüz yüze konuşarak çözüm 
bulmaya çalışma” ve “davranışları üst makama bildirme” olduğu gözlemlenmiştir. Aynı 
zamanda “yargıya başvurma”, “görev yerini değiştirmeyi düşünme” ve “işten ayrılmayı 
düşünme” tepkilerinin de orta düzeyde güçlü olduğu, ancak “işine daha fazla özen 
gösterme” ve “daha çok çalışma” tepkilerinin düşünülmediği çok düşük düzeyde de olsa 
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“intihar etmeyi düşünme” tepkisinin verilebileceği tespit edilmiştir. 
Hemşirelerin psikolojik şiddet alt boyutları ile psikolojik şiddet algı düzeyleri 

arasındaki ilişki değerlendirildiğinde: aşağılama, iletişim engelleri ve ayrımcılık 
boyutları arasında güçlü ve çok güçlü düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu; aşağılama, 
iletişim engelleri ve ayrımcılık boyutlarının cinsel taciz boyutu ile düşük düzeyde güçlü 
ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Psikolojik şiddet alt boyutlarının birbirleri ile doğru 
orantılı bir şekilde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu durum özellikle, aşağılama, 
ayrımcılık ve iletişim engelleri konusunda psikolojik şiddet algı düzeyleri yüksek olan 
hemşirelerin tepki durumlarında düşük düzeyde de olsa yükselme olacağı şeklinde 
değerlendirilebilir. 

Cinsel taciz, aşağılama ve ayrımcılık alt boyutlarının tepki düzeyleri ile çoklu 
olarak ilişkili olmadığı, iletişim engelleri boyutundaki artışın tepki düzeylerini 
arttıracağı; iletişim engelleri konusunda psikolojik şiddet algı düzeyleri yüksek olan 
hemşirelerin tepki düzeylerinin de yüksek düzeylerde olması, cinsel taciz alt boyutu ile 
tepki düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ancak cinsel taciz konusunda 
psikolojik şiddet algı düzeyleri yüksek olan hemşirelerin intihar etme eğilimlerinin, 
cinsel taciz konusunda psikolojik şiddet algı düzeyleri daha düşük olan hemşirelere göre 
daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler ve genel olarak konu ile ilgili araştırma 
sonuçları da değerlendirildiğinde; hemşirelerin yoğun bir şekilde psikolojik şiddet ile 
karşılaşabilecekleri söylenebilir. Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili diğer 
bakanlıklar ile birlikte ülke genelinde tüm sağlık kuruluşlarını kapsayacak şekilde bir 
eylem planı hazırlanarak; psikolojik şiddet ve kapsamı, uygulanma yolları ve sonuçları 
ile karşı tedbirlere yönelik önlenmeler doğrultusunda eğitim programlarının 
düzenlenmesi önerilebilir. 

Sağlık kurumları yöneticilerinin de kurumsal boyutta özellikle kurum içi iletişim 
engelleri konusunda tüm personeli kapsayan eğitim programları düzenlemeleri ve aynı 
zamanda psikolojik şiddet kapsamındaki davranışların üst makamlara 
bildirilebilmesinin sağlanması hususunda iletişim kanallarının ve araçlarının 
etkinleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapması psikolojik şiddet ile mücadelede etkili 
olacaktır.  

Psikolojik şiddet nedenleri, sonuçları ve psikolojik şiddete karşı tepkiler, sağlık 
kurumlarında ki tüm çalışanlar açısından detaylı bir şekilde araştırılmalı ve önleyici 
tedbirler alınmalıdır. Araştırmanın sağlık yönetimi literatürüne katkı sağlaması ve 
bundan sonra yapılacak olan araştırmalara da destek olması beklenmektedir. 
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Extensive Summary 

Health sector and institutions are the closest and most prone to the incidents of 
psychological violence by their structures. Along with the results of the studies carried 
out in Turkey, it has been determined that the health sector is among the sectors where 
psychological violence is mostly used in working life, health care workers have a higher 
risk of exposure to psychological violence compared to other service sector employees, 
and nurses have at least three times more risk among the other health care workers. 

Psychological violence behavior is a negative behavioral pattern that may reach an 
attack on employee's feelings (Davenport and Elliot, 2003), exhibition of continuous, 
direct or indirect maltreatment by workmate, subordinates or superiors to remove the 
individual from the workplace (Güngör, 2008), exclusion from all kinds of 
environments (Cicerali and Cicerali, 2014), and the use of physical force (March, 1975) 
as the last stage.  

In the literature review, it was observed that the words and expressions, such as 
bullying that also includes physical, verbal or relational forms of aggression (Bergmann 
and Baier, 2017), harassment that may occur in the form of physical aggression in the 
workplaces and means causing trouble, a violent form of abuse (Zapf, 1999), workplace 
terrorization which causes physical and emotional exhaustion and fatigue of employees 
in the work place, is intentionally and consistently repeated, and which leads to 
workplace depression by being applied such violently that it would damage the health of 
the intended person (Naime, 2003), victimization meaning exploitation which 
constitutes the beginning of violence in the workplaces and paves the way for the 
subsequent stages of violence (Meier and Miethe, 1993), verbal abuse which is one of 
the main reasons for emotional exhaustion that has been determined to be exposed 
especially by the vast majority of employees in the service sector (82%) (Kern and 
Frone, 2007), psychological abuse meaning psychological humiliation and exploitation, 
intimidation which includes exhibiting frightening and threatening towards workmates 
by showing himself/herself as strong and dangerous (Harris and Kacmar, 2007), 
stalking which means shadow, attacking on personal rights in the workplace where 
personal information, private conversations and correspondence are followed stealthily 
which is largely performed to uncover one's fraud (Meloy, 1997), psychological 
aggression meaning workplace aggression, which starts on the emotional basis in 
workplaces and can also reach the level of physical abuse (Barling, Dupre and 
Kelloway, 2009), hostile behaviors at work, which means exhibiting harassing and 
unfriendly behaviors towards workmates (Tepper and Duffy, 2002), and workplace 
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trauma, which means emotional pressure in a workplace that causes negative feelings 
such as anxiety, guilt, stress, depression and anger in employees (Solmuş, 2005), are 
usually used instead of or as the synonym of psychological violence. Psychological 
violence is a broader expression which includes all the concepts and behavioral styles 
described above, including mobbing. Accordingly, psychological violence can be 
briefly defined as "the aggressive behaviors towards the person's self-confidence that 
are systematically exhibited by one or more people in workplaces towards one or more 
people, with the aim of bullying a person for a variety of reasons, with a hostile and 
unethical approach" (Çarıkçı, 2009, p. 47). 

As a result of the study carried out by the International Labor Organization (ILO), 
it has been determined that psychological violence in the health sector is further 
experienced compared to other sectors. Health care workers are exposed to 16 times 
more psychological violence than other service sector employees (Kök, Bursalı and 
Eroğlu, 2014). In the results of investigations carried out in Turkey, it has been also 
determined that health sector is among the sectors where psychological violence is 
mostly applied in working life (Özcan, 2011). 

In this study, it was aimed to determine the factors that affect nurses' perception 
levels of psychological violence they face, and their counter reactions and reaction 
levels. 320 nurses working in Süleyman Demirel University Research and Application 
Hospital in July 2017 constituted the population of the study. An attempt to reach the 
entire population was made without performing any sample selection; however, 186 
nurses agreed to participate in the study. In the study, the Psychological Violence Scale 
was used to measure nurses' reactions against the psychological violence they face. The 
t test and analysis of variance were performed to evaluate the obtained findings, and the 
correlation and regression analysis were applied to determine the relationship between 
psychological violence perceptions and reaction levels. 

As a result of the study, it was determined that 73% of female nurses and 79% of 
male nurses were exposed to psychological violence at least once. When the nurses' 
reactions to psychological violence and their reaction levels are evaluated; it has been 
observed that the most powerful reaction behaviors are “trying to find a solution by 
speaking face to face” and “reporting behaviors to the upper authority”. It was 
determined that nurses' levels of reactions against psychological violence were directly 
proportional to their perception levels of psychological violence, that the dimensions of 
sexual harassment, discrimination and humiliation had no effect on reaction levels, and 
that the dimension of communication obstacles increased the reaction level. It is 
expected that nurses with high perception levels of communication obstacles will have 
higher levels of reactions against psychological violence. 

In the study carried out by Yavuz (2007) in the same hospital, it was determined 
that 52% of the nurses were exposed to mobbing at least once; according to Özaydın et. 
al., (2013), 74% of the nurses were exposed to more than one psychological violence 
and 91% of them were exposed to psychological violence at least once. While Şahin 
(2010) indicates that the attacks on social and labor relations of female health workers is 
high compared to male workers, Tutar and Akbolat (2012) determined that male health 
workers are further exposed to attacks on private life and attacks aimed at preventing 
personal development compared to female workers. While Yıldız, Akbolat and Işık 
(2011) determined that male workers are further exposed to attacks in all sub-
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dimensions of psychological violence compared to female workers, Aydın (2007) found 
that there is no difference between gender and the sub-dimensions of psychological 
violence in health workers. In our study, it was determined that nurses' levels of 
perception of psychological violence did not differ by gender and marital status, and 
that the levels of perception of psychological violence on humiliation, discrimination, 
sexual harassment and communication barriers of the participants were not largely, 
significantly different from each other according to gender and marital status. 

When the relationship between the sub-dimensions of psychological violence and 
the levels of perception of psychological violence of nurses was evaluated, it was 
observed that there were significant relationships at a strong and very strong level 
between the dimensions of humiliation, communication barriers and discrimination, and 
that there was a low strong relationship between the dimensions of humiliation, 
communication barriers and discrimination and the dimension of sexual harassment. 
The sub-dimensions of psychological violence were found to be correlated with each 
other in a direct proportion. This can be evaluated that there will be increase in the 
reaction situations of nurses who have high levels of perception of psychological 
violence in terms of humiliation, discrimination and communication barriers, despite at 
low levels. 

It was seen that the sub-dimensions of sexual harassment, humiliation and 
discrimination were not multiple correlated with response levels, the increase in the 
communication barriers dimension would increase the response levels, there was no 
significant relationship between the fact that nurses with high levels of perception of 
psychological violence on communication barriers have high response levels, sexual 
harassment sub-dimension and response levels, but the suicidal tendencies of nurses 
with higher levels of psychological violence perception on sexual harassment were 
higher compared to nurses with lower levels of psychological violence perceptions on 
sexual harassment. 

When the results obtained from the research and general research results related to 
the subject are evaluated, it can be said that the nurses will be able to face intense 
psychological violence. In the coordination of the Ministry of Health, an action plan is 
prepared to cover all the health institutions in the country along with other related 
ministries; psychological violence and its scope, ways and means of its implementation, 
and the prevention of countermeasures. 

The causes of psychological violence, its consequences and reactions to 
psychological violence must be investigated in detail and taken preventive measures in 
terms of all employees in health institutions. It is expected that the research will 
contribute to the health management literature and support for the research that will be 
done thereafter. 
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Özet 
Dünya ekonomisinde 1980 yılından itibaren uygulanan ekonomi 

politikalarındaki yapısal değişime bağlı olarak, mal ve sermaye hareketlerinde 
serbestleşme gerçekleşmiştir. Söz konusu serbestleşme hareketleri sonucunda doğrudan 
yabancı yatırımlar hızla artmıştır. Dünya Yatırım Raporu’na (UNCTAD, 2018) göre, 
2016 yılında 1,87 trilyon dolar olan küresel doğrudan yabancı yatırımlar, 2017 yılında 
yüzde 23 düşüş göstererek 1,43 trilyon dolar olarak geçekleşmiştir. Öte yandan yabancı 
yatırımcılar, yatırım yaptıkları ülkede ticari ve politik risklerle karşılaşabilmektedir. 
Yatırımcılarının karşılaşabileceği politik risklerin bertaraf edilmesini teminen 
geliştirilmiş farklı uygulamalar bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmalara dayanan 
“tahkim mekanizması” ile Dünya Bankası ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde 
faaliyet gösteren sırasıyla MIGA ve ICIEC gibi kuruluşların sunduğu “yatırım sigortası” 
bu uygulamaların başında gelmektedir. Bununla birlikte, başta Japonya ve Çin olmak 
üzere; İsveç, Finlandiya, Belçika gibi yurt dışı yabancı yatırımları yoğun olan ülkelerde 
mukim “İhracat Destek Kuruluşları” (Export Credit Agencies) tarafından da yatırım 
sigortası yapılmaktadır. Bahse konu kuruluşlar tarafından yapılan yatırım sigortası ile 
yabancı yatırımlar, yatırım yaptıkları ülkede karşılaşabilecekleri ve zarar 
oluşturabilecek politik risklerden korunmaktadır. Bununla birlikte, hali hazırda, yurt 
dışında yatırım yapan Türk yatırımcılarının karşı karşıya olduğu politik risklerin teminat 
altına alınmasına yönelik Türkiye’de faaliyet gösteren yatırım sigorta kuruluşu 
bulunmamakta olup, bu çalışma ile bu alandaki eksikliğin altının çizilmesi 
amaçlanmaktadır.  
Anahtar Kelimler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Yatırım Sigortası, Politik Risk 
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structural policy changes in economics, adapted since 1980 in the world economy. As a 
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According to World Investment Report issued by UNCTAD, global FDI has fallen 23 
per cent in 2017 to an amount of 1,43 trillion dollars compared to 1,87 trillion dollars 
in 2016. On the other hand investors who invest in foreign countries face significant 
commercial and political risks for their investments. There are various instruments 
developed against the risks that investors face, including international arbitration 
mechanisms and investment insurances provided by investment guarantee institutions, 
like MIGA and ICIEC.  In addition, overseas investment insurance is carried out by 
investment guarantee institutions located in countries such as Sweden, Finland and 
Belgium, mainly in Japan and China whose foreign direct investments are significantly 
high. With the investment insurance made by the mentioned institutions, foreign 
investments are protected from the risks they may face in the country where they invest. 
In the meantime, currently, there is no service provided by investment guarantee 
institution in Turkey to guarantee the political and commercial risks facing Turkish 
investors abroad. For this reason, this study aims to underline the need and the 
deficiency of this area in Turkey. 
Keywords: FDI, Investment Insurance, Political Risk 
Received 7 August 2018; Received in revised from 5 September 2018; Accepted 10 
September 2018 

 

Giriş 
Dünya ekonomisinde 1980 yılından itibaren uygulanan ekonomi politikalarındaki 

yapısal değişime bağlı olarak; mal ve sermaye hareketlerinde serbestleşme 
gerçekleşmiştir. Söz konusu serbestleşme hareketleri sonucunda, ülkeler arasındaki mal 
ve sermaye akımları hızla artmıştır. Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) dünya 
ekonomisindeki küreselleşme olgusunun arkasındaki itici gücü oluşturmaktadır. Dünya 
Yatırım Raporu’na göre (UNCTAD:2018) 2016 yılında 1,87 trilyon dolar olan küresel 
doğrudan yabancı yatırımlar 2017 yılında yüzde 23 düşüş göstererek 1,43 trilyon dolar 
olarak geçekleşmiştir. DYY akımında 2017 yılında gelişmiş ülkeler yüzde 49,8 pay 
alırken, gelişmekte olan ülkeler yüzde 46,9 pay almış olup DYY stoku ise 2017 yılında 
31,5 trilyon doları aşmıştır. Yatırım stokunda gelişmekte olan ülkelerin payı 2000’li 
yılların başında yüzde 20 civarındayken bu oran 2017 yılında yüzde 33’e yaklaşmıştır. 
Gelişmekte olan ülkelerin payı, sahip oldukları ucuz iş gücü, ham madde ve sağladıkları 
yatırım ortamıyla ciddi oranda artmıştır. 

Öte yandan Türk yatırımcıların yurtdışında yaptığı yatırımlar 2000’li yılların 
başından bu yana ciddi oranda artmıştır. 2002 yılında 143 milyon dolar olan yurtdışı 
yatırımlar, 2014’te 7 milyar dolara kadar çıkmış, 2015’te 5,1 milyar dolar, 2016 yılında 
3,1 milyar dolar ve 2017 yılında da 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Son on 
yıllık dönemde yurtdışı yatırımların büyük kısmı sınai sektörlere yapılmıştır. Alt 
sektörler bazında ise imalat, madencilik ve finans en çok yatırım yapılan sektörler 
olmuştur. Yine aynı dönemde yurtdışı yatırımların büyük kısmı Avrupa’ya (yüzde 62) 
ve Asya’ya (yüzde 22) yapılmıştır. Hollanda, Azerbaycan, ABD, İngiltere ve Almanya 
Türkiye’nin yatırımlarını en çok yönlendirdiği ülkeler olmuştur. 2017 yılı itibariyle 
Türkiye’nin yurtdışı yatırım stoku 38 milyar dolar civarında bulunmaktadır. Türkiye’nin 
yurtdışı yatırımlarında her dönemde en büyük payı yeşil alan (greenfield) yatırımları 
almıştır. Yeni yatırımların yöneldiği ülkelere bakıldığında ise daha çok Afrika, Orta 
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Doğu ve Orta Asya’ya yöneldiği görülmektedir. Bu bölgelerde bulunan ülkeler, mevcut 
siyasi durumları ve jeopolitik konumları itibariyle politik riski yüksek ülkelerdir. Türk 
yatırımcıların bu bölgelerde bulunan ülkelerde yatırım yapmaları, yatırımcıları ciddi 
politik risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Yatırımcılarının karşılaşabileceği politik 
risklerin bertaraf edilmesini teminen geliştirilmiş birçok farklı ürün bulunmaktadır. 
Uluslararası anlaşmalara dayanan tahkim ve Dünya Bankası ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
bünyesinde faaliyet gösteren sırasıyla MIGA ve ICIEC gibi yatırım garanti 
kuruluşlarının sunduğu yatırım sigortası bu ürünlerin başında gelmektedir. Bununla 
birlikte, hali hazırda Türkiye’de, Türk yatırımcılarının karşı karşıya olduğu politik 
risklerin teminat altına alınmasına yönelik sunulan herhangi bir hizmet 
bulunmamaktadır. Türk yatırımcılar için önemli bir araç olan yatırım sigortasının 
kapsamı, kapsanan riskler, katlanılan maliyetler ve prim, sigorta şartları ve sigorta 
programının uygulamaya konulabilmesi için yapılması gereken düzenlemeler bu 
çalışma kapsamında değerlendirilmektedir.  

Bu doğrultuda çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde doğrudan 
yabancı yatırıma ilişkin tanım ve teorik bilgilere yer verilecek, ikinci bölümde doğrudan 
yabancı yatırımları destekleyen enstrüman olan yatırım sigortası uygulamaları 
tanımlanacaktır. Sonuç bölümünde ise Türk yatırımcılarının karşı karşıya olduğu politik 
risklerin teminat altına alınmasına yönelik Türkiye’de mukim bir yatırım sigorta 
kuruluşu tarafından herhangi bir hizmet bulunmadığından bahisle bu alandaki eksikliğin 
altının çizilmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Yöntemi ve Bulgular  
Çalışma iki temel aşamadan meydana gelmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde 

doğrudan yabancı yatırımlar incelenmekte; doğrudan yabancı yatırıma ilişkin tanım ve 
teorik bilgilere yer verilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde yatırım sigortası 
uygulamaları tartışılmaktadır. Şöyle ki DYY’lerin yatırım yaptıkları ülkelerde gerek 
ticari gerekse politik risklerle karşı karşıya kalmak suretiyle zarar etme ihtimalleri 
bulunmaktadır.  Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde bulunan ülkeler, 
mevcut durumları itibariyle politik riski yüksek ülkelerdir. Yatırımcıların bu bölgelerde 
bulunan ülkelerde yatırım yapmaları, yatırımcıları ciddi risklerle karşı karşıya 
bırakmaktadır. Şöyle ki yatırımcılar, ev sahibi ülkede meydana gelen siyasi 
istikrarsızlık, ayaklanma, iç savaş gibi risklerle karşı karşıya kalabilmekte ve bu nedenle 
zarar edebilmektedir. Bu sebeple çalışmanın ikinci bölümde doğrudan yabancı 
yatırımları destekleyen enstrüman olan yatırım sigortası uygulamaları tanımlanmakta;  
Türk yatırımcılar için önemli bir araç olan yatırım sigortasının kapsamı, kapsanan 
riskler, katlanılan maliyetler ve prim, sigorta şartları ve sigorta programının uygulamaya 
konulabilmesi için yapılması gereken düzenlemeler bu çalışma kapsamında 
değerlendirilmektedir.  

Bu kapsamda çalışmada ilk aşamada, DYY’lerin sigorta edilip edilmediğinin 
aydınlığa kavuşturulmasını teminen, Türkiye’de mukim Coface, Atradius, Euler Hermes 
ve Türk Eximbank gibi sigorta şirketleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yine 
araştırma çerçevesinde Dünya Bankası ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet 
gösteren ICIEC ve MIGA gibi dünyanın önde gelen yatırım sigortası şirketleriyle 
görüşmeler yapılmıştır. Bu noktada yapılan araştırmada, Türkiye’de mukim herhangi bir 
sigorta şirketince yabancı yatırımların politik risklere karşı sigorta edilmesi yönünde bir 
hizmetin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, Türk firmalarınca yapılan yabancı 
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yatırımların korunmasını ve bu doğrultuda artmasını teminen özellikle politik riski 
yüksek olan coğrafyalara yönelik faaliyet gösterebilecek Türkiye’de mukim bir sigorta 
şirketinin kurulması önerilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türk DYY’lerin sigorta 
edilmesi ile ilgili uygulamalar tespit edilmeye çalışılmış ve yapılan görüşmeler ışığında 
bu sektörün Türkiye’de geliştirilebilmesi için öneriler sunulmaktadır.  

Doğrudan Yabancı Yatırım Kavramı 
Dünya ekonomisinde 1980 yılından itibaren uygulanan ekonomi politikalarındaki 

yapısal değişime bağlı olarak; mal ve sermaye hareketlerinde serbestleşme 
gerçekleşmiştir. Söz konusu serbestleşme hareketleri sonucunda, ülkeler arasındaki mal 
ve sermaye akımları hızla artmıştır. Uluslararası sermayeli şirketler anılan serbestleşme 
hareketleri sonucunda üretim süreçlerinin belli aşamalarını veya tamamını, ev sahibi 
ülke dışında kar maksimizasyonunda avantaj sağlayan başka ülkelerde yapmayı tercih 
etmektedir. Portföy yatırımlarının aksine, söz konusu uluslararası doğrudan yatırımlar 
uzun dönemli ve borç yaratmayan yapısı ile yöneldiği ülkeye sermaye birikimi, üretim 
ve istihdam sağlamaktadır. Bir şirketin doğrudan yabancı yatırım yapmasının arkasında 
çok çeşitli nedenler olabilir. Doğrudan yabancı yatırım yapan şirketlerin amacı yalnızca 
yatırım yaptıkları ülkenin iç piyasasında mal satmak değil, aynı zamanda yeni pazarlara 
ulaşmak, ucuz hammadde temin etmek, düşük maliyetli işgücünden faydalanmak, 
taşıma maliyetlerini düşürmek, üçüncü ülkeler tarafından kendi ülkelerine uygulanan 
gümrük engellerini aşabilecekleri ülkelerde yatırım yapıp bu ülkelerde pazar paylarını 
artırmak olabilmektedir. Doğrudan Yatırım Tanımları Kitabı’nda (OECD, 2008:17) 
doğrudan yatırım “yatırımcının farklı bir ülkede mukim bir şirkete yaptığı sınır ötesi 
yatırım” olarak tanımlanmaktadır. Doğrudan yatırım kalemi, sermaye, diğer sermaye ve 
gayrimenkul olarak sınıflandırılmaktadır. (TCMB, 2018) 

Portföy Yatırımlarından Farkları 
Portföy yatırımı, sermaye sahiplerinin bir faiz veya belli bir zaman dilimi 

içerisinde hisse senedinin ya da tahvilin değerinde meydana gelen artış (temettü veya 
kar payı) gelirini elde etmek için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil veya hisse 
senetlerini satın almalarını ifade eder. Nitekim yatırımcı, doğrudan yatırım yapmayarak 
başka bir ülkedeki bir şirketin hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak suretiyle 
dolaylı yoldan ülkeye sermaye sokmuş olur. Bundan dolayı portföy yatırımları, dolaylı 
yatırım olarak da isimlendirilmektedir.  Portföy yatırımları, kar elde etme amacıyla, 
bankalar ya da aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir (Arıkan, 2006). Bir 
başka ifadeyle, portföy yatırımlarında yatırımcı, kar elde etmek amacıyla sermaye 
sağlamak suretiyle hisse senedi ve borç senetlerine yatırım yapmaktadır. (TCMB, 2018) 
Doğrudan yabancı yatırımları, portföy yatırımlarından ayıran temel özellik, söz konusu 
yatırımların uzun vadeli olmalarıdır. Devlet borçlanma senetleri veya menkul kıymet 
borsaları gibi enstrümanlara yatırım yapan yatırımcıların kar realizasyonu amaçlı olarak 
kısa vadelerde ev sahibi ülkeden çıkma ihtimallerine karşılık, doğrudan yatırımlar 
açısından bu durumun ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür. Ayrıca uluslararası 
doğrudan yatırımlar portföy yatırımlarının aksine borç yaratmayan bir yapıya sahiptir. 
Bu iki özellikten dolayı doğrudan yatırımlar ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde 
finanse edebilecek bir araç olarak kabul edilmektedir. Özellikle sermaye ihtiyacı yüksek 
olan ve bu ihtiyacı yerli kaynaklardan sağlamakta sıkıntı çeken gelişmekte olan ülke 
ekonomileri için doğrudan yatırımların önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Sağlanan 
finansman olanaklarının yanı sıra, yatırım yapan çok uluslu şirketler vasıtasıyla getirilen 
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yeni teknoloji, know-how, yönetim teknikleri, ihracat olanakları gibi dışsal etkiler 
uluslararası doğrudan yatırımların ülkeler açısından cazibesini arttırmaktadır. 

Doğrudan Yabancı Yatırımların Türleri  
Sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kısmen veya tamamen ortadan 

kalkması, ülkeler arası sermaye akımlarının daha çok yaşanmasına ve bu bağlamda çok 
uluslu şirketlerin tasarruflarını daha etkin kullanabilecekleri ülkelere kaydırmalarına 
olanak sağlamaktadır. Şirketlerin kendi ülkeleri dışında başka ülkelerde yatırım 
yapmalarına sebep olan çeşitli faktörler bulunmaktadır.  

Temel Motivasyon Etkenlerine Göre Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Bir şirketin doğrudan yabancı yatırım yapmaya iten birçok faktör bulunmakla 

birlikte bu faktörlerden piyasa arayan, kaynak arayan, etkinlik arayan ve stratejik varlık 
arayan doğrudan yabancı yatırımlar olmak üzere başlıca dört faktör öne çıkmaktadır. 

Piyasa Arayan (Market-seeking) Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Mevcut piyasalarını korumak veya yeni piyasalardan yararlanmak maksadıyla çok 

uluslu şirketler doğrudan yatırım yapmaktadır. Ev sahibi ülke tarafından sonradan 
uygulamaya konulan tarifeler veya diğer maliyet yükseltici engeller, daha önce ihracat 
kanalıyla yararlanılan ülkeye artık bu yol ile hizmet etmeyi terk edip, şirketin üretim 
faaliyetlerini gözden geçirerek mevcut pazarda kalmak veya genişlemek için doğrudan 
yatırım yapmak zorunda kalabilir. Pazar büyüklüğü ve pazarda büyüme beklentisi 
dışında, piyasa arayan doğrudan yabancı yatırımı teşvik eden dört ana neden 
bulunmaktadır (Dunning, 2008: 70). Bunlardan ilki, yatırımcı şirketlerin tedarikçilerinin 
yerel piyasaya daha iyi hizmet sunabilmek için başka ülkelerde yatırım yapmaları ve 
bunun sonucunda ticari ilişkisini devam ettirmek isteyen şirketin yine diğer şirketler 
gibi üretimlerini başka ülkelere kaydırmak zorunda olmaları bu şirketleri yatırım 
yapmaya yöneltmektedir. İkinci sebep olarak, piyasa arayan doğrudan yabancı 
yatırımlar ürünlerini, ticaret yaptıkları ülkelerin isteklerine ve ihtiyaçlarına, 
geleneklerine, yerel kaynaklarına ve imkânlarına uyarlamak durumundadırlar. Üçüncü 
olarak ise yerel piyasada yatırım yapıp üretim tesisi kurmak ve bu şekilde piyasaya 
hizmet vermek, ürünlerin merkez ülkede üretilip hedef piyasaya taşınmasından daha az 
maliyetli olabilir. Piyasa arayan doğrudan yabancı yatırımların dördüncü ve son nedeni 
ise çok uluslu şirketler, global üretimlerinin ve pazarlama stratejilerinin bir parçası 
olarak önde gelen piyasalarda fiziksel olarak bulunmayı rakiplerine karşı bir gereklilik 
olarak değerlendirebilirler. 

Kaynak Arayan (Resource-seeking) Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kaynak arayan doğrudan yabancı yatırımlarda esas amaç, kendi ülkelerinde 

olmayan veya daha ucuz olan hammadde, doğal kaynak veya düşük maliyetli iş 
gücünden faydalanmak ve bu kaynakları diğer ekonomilere aktarmaktır. Bu tür 
yatırımlarda amaç yalnızca yerel piyasaya hizmet vermek değil aynı zamanda ana ve 
diğer ülke piyasalarına da hizmet verme amacı gütmektir. Bu tür kaynak arayan 
doğrudan yabancı yatırımlara örnek olarak ABD’deki Telekom şirketlerinin çağrı 
merkezlerini Hindistan’da kurmaları gösterilebilir (Dunning, 2008: 70). Aynı zamanda 
petrol ve doğalgaz zengini ülkelerde bu tür kaynakların çıkarılıp işlenmesi için çok 
uluslu şirketler tarafından yapılan yatırımlar da örnek verilebilir (Schulz, 2009: 8). 
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Etkinlik Arayan (Efficiency-seeking) Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Etkinlik arayan doğrudan yabancı yatırımların temel motivasyonu, coğrafi olarak 

dağılmış faaliyetlerin, yatırımcı şirket tarafından ortak yönetim temelinde kaynak ve 
piyasa arayan yatırımları rasyonelleştirmek suretiyle kazanç sağlamaktır (Dunning, 
2008: 70). Bu tür yatırımlarda, faktör fiyatı arbitrajı yoluyla üretim maliyetleri 
düşürülmeye çalışılır. Çoğunlukla üretimin bir kısmı, düşük işgücü maliyetlerinin 
olduğu bölgelerde dış kaynak kullanımı (outsourcing)1 gerektirir. Etkinlik arayan 
doğrudan yabancı yatırım, üretimin sadece bir kısmının dış ülkelerde gerçekleştiği dikey 
olarak bütünleşmiş üretim yapısına dayanır. Daha komplike etkinlik arayan doğrudan 
yabancı yatırım şekilleri; ihracat platformu doğrudan yabancı yatırımı2 ve üretim 
ağıdır.3 İşgücü maliyeti ve ticaret engelleri etkinlik arayan doğrudan yabancı 
yatırımların temel belirleyicileridir. (Schulz, 2009: 10). 

Stratejik Varlık Arayan (Strategic Asset-seeking) Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar 

Çok uluslu şirketler, küresel rekabet güçlerini artırmak ve uzun dönemli stratejik 
amaçlarını gerçekleştirmek adına yabancı bir şirketin varlıklarını satın alabilir ya da o 
şirkete ortak olabilir. Küresel veya bölgesel bütünleşik strateji arayan çok uluslu 
şirketler yabancı oldukları piyasalarda rekabet gücüne ulaşabilmek için bu tip yatırımlar 
yapmaktadırlar.  Stratejik varlık arayan doğrudan yabancı yatırımların güdüsü, rakipler 
üzerinde spesifik maliyetlerden veya pazarlama avantajlarından faydalanmaktan ziyade 
daha çok, rakiplerini zayıflatacak küresel fiziki varlık portföylerini ve beşeri 
kaynaklarını artırmaktır.  

Yatay ve Dikey Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Çok uluslu şirketler genellikle iki nedenden dolayı doğrudan yabancı yatırım 

yapmaktadırlar; bunlardan ilki yerel piyasaya hizmet vermek, ikincisi ise düşük 
maliyetli girdi bulmaktır (Shatz & Venables, 2000). Çok uluslu girişim teorisi iki kısma 
ayrılmıştır: Birinci kısım, dikey doğrudan yabancı yatırım modelidir. Burada şirket 
üretim aşamalarını coğrafi olarak birbirinden ayırmaktadır. Üretimin bölümlere 
ayrılması, göreceli faktör maliyetlerinden faydalanmak amacıyla ortaya çıkmaktadır. 
Üretim aşamalarının bir biri ardına farklı ülkelerde yapılmasından dolayı dikey olarak 
isimlendirilmiştir. Dikey doğrudan yabancı yatırımı yapmaya karar verme fikri, fayda 
ve maliyet arasındaki bir trade-off4 olarak tanımlanabilir. Fayda, yeni bölgedeki düşük 
üretim maliyetlerinden ileri gelmektedir. Üretim zinciri çoğu kez her bir safhada farklı 
faktörlerin yer aldığı birkaç safhadan meydana gelmektedir. Ülkeler arasında farklı 
faktör fiyatlarının mevcut olması ve üretimin bu ülkelere kaydırılması şirketler için karlı 
olmaktadır. Üretim sürecini bölme maliyetleri; taşıma maliyetleri, yeni bir ülkede 
faaliyette bulunmanın getirdiği ek maliyetler ya da farklı ülkelerde farklı üretim 
bölümlerine sahip olma şeklinde ortaya çıkar (Protsenko, 2003: 20). İkinci kısım ise, 
yatay doğrudan yabancı yatırım modelidir. Bu durumda şirket, aynı mal ve hizmetleri 
birçok üretim tesisinde farklı ülkelerde üretmekte ve her tesis yerel üretim ile yerel 

                                                 
1 Maliyetlerini azaltmak için bir işin bölümlerini şirket içinde yapmak yerine dış tedarikçilere aktararak 
uygulanan yöntemdir (Investopedia, 2018). 
2 Ev sahibi ülkenin, bir grup komşu ülkeye yapılan ihracatta üretim platformu olarak hizmet görmesidir. 
3 Birçok ülkedeki çok uluslu şirket şubelerinin bir malın üretim süreci tamamlanmadan önce, ara malları 
daha fazla işleme amacıyla birbirleri arasında değişmeleridir. 
4 İki karşıt durum veya nitelik karşısında denge sağlama durumu (Cambridge University Press, 2018). 
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piyasaya hizmet vermektedir. İki faktör yatay doğrudan yabancı yatırımın ortaya 
çıkması için önemlidir: pozitif ticaret maliyetinin ve firma düzeyinde ölçek 
ekonomisinin varlığıdır. Yatay doğrudan yabancı yatırımın temel motivasyonu taşıma 
maliyetlerinden kurtulmak veya sadece bölgesel olarak hizmet edilebilecek piyasaya 
erişim sağlamaktır.   

Yatırım Çeşitlerine (Piyasaya Giriş Yöntemine) Göre Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar 

Çok uluslu şirketler doğrudan yabancı yatırım yapmaya karar verdikten sonra 
piyasaya ne şekilde gireceklerine de karar vermektedirler. Piyasaya giriş yöntemleri 
arasında yabancı şirketin bir ya da daha fazla sayıda ortak girişim kurması, bulunan bir 
yerel şirket ile birleşme ya da onun satın alınması, bir ya da daha çok sayıda ortak ile 
stratejik birlikler oluşturulması, sıfırdan üretim tesislerinin kurulması veya mevcut 
tesisin satın alınıp geliştirilmesi sayılabilir.  

Ortak Girişim (Joint Ventures) 
Birbirinden bağımsız iki veya daha fazla şirketin, ortak ekonomik faaliyet 

yürütmek üzere ayrı bir üçüncü şirket kurmasına, ortak girişim (joint venture) 
denmektedir. Aynı zamanda bu anlaşma şirketin kontrolünün ve mülkiyetinin de 
paylaşılması demektir. Bu türden ortak girişimler politik veya ekonomik amaçlar için 
kurulabilirler. Yabancı bir şirket, yabancı bir piyasanın tüm bilgi ve tecrübesine sahip 
yerel bir şirkete katılabilir. Öte yandan, iki şirket birlikte yeni bir şirket kurabilirler. 
Ortak mülkiyet, yatırım için gerekli olan sermayeyi bir ortak ile paylaşmak maliyetten 
tasarruf etmeyi sağlar. Bazı ev sahibi ülkelerde ortak mülkiyet pazara girmek için bir 
gereklilik olarak öne sürülebilir (Kotler & Armstrong, 2013). Ev sahibi ülke yönetimi, 
bu şekilde yerli şirketlerin yabancı şirketlerle ortaklık yoluyla yönetim becerisi, bilgi ve 
teknolojilerini artırmalarını teşvik etmeyi planlar. Bu konudaki birçok çalışmada ortak 
olan nokta, çok uluslu şirketlerin bu yolla piyasaya girişi tercih etmelerinin en önemli 
nedeninin “yüksek politik riske karşı önlem almak” olduğudur (Arıkan, 2006: 36).  

Şirket Birleşmeleri, Satın Almalar ve Konsolidasyonlar (Mergers, 
Acquisitions and Consolidations) 

Bir şirketin başka bir şirketi satın alabilmesini sağlayan üç temel yasal yöntem 
bulunmaktadır: 

1. Birleşme veya Konsolidasyon (Merger or Consolidation) 
Bir şirketin bütünüyle başka bir şirket tarafından devir alınmasına birleşme 

denmektedir. Satın alan şirket kendi ismini ve tüzel kişiliğini sürdürmeye devam eder ve 
satın aldığı şirketin bütün varlık ve yükümlülüklerini de edinir. Birleşme sonrası satın 
alınan şirket ayrı bir şirket olmaktan çıkar. Konsolidasyon ise, birleşme ile benzer 
özellikler taşır. Konsolidasyonda birleşen tarafların yeni bir şirket ortaya çıkarmaları 
birleşme ile konsolidasyon arasındaki temel farktır. Konsolidasyonda, satın alan ve satın 
alınan şirketler kimliklerini kaybeder. Yani satın alan ve satın alınan şirketler önceki 
yasal varlığını fesheder ve yeni şirket kurulur.  

2. Hisse Satın Alma 
Bir şirketi elde etmenin diğer bir yolu ise hisse satın almaktır. Bu yöntemde amaç 

şirketin oy hakkı bulunan hisselerini para, hisse payı veya diğer menkul değerler 
karşılığında satın almaktır. Bu süreç bir şirketin yönetiminin diğerine hususi bir teklifte 
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bulunmasıyla başlar. Sürecin nasıl başladığına bakılmaksızın fiyat teklifi direkt olarak 
şirketin sermayedarlarına halka arz yöntemiyle yapılmaktadır.  

3. Aktifleri (varlıklar) Satın Alma 
Bir şirket, diğer bir şirketin aktiflerinin çoğunu veya tamamını satın almak 

suretiyle o şirketi fiili olarak iktisap edebilir. Bu durumda hedef şirketin varlığını sona 
erdirmesi gerekmemektedir. Sermayedarlar tarafından feshedilmediği sürece şirketin 
kabuğu (faaliyeti olmayan şirket) var olmaya devam eder. Bu satın alma yönteminde 
satın alınan şirketin sermayedarlarının oyu gereklidir. Bu yöntemin avantajı, azınlık 
hisseye sahip olanların satın alınmada etkilerinin olmamasıdır. Fakat bu tür bir satın 
almada, varlıkların mülkiyet haklarının da aktarılması gerekebilir ve bu aktarımın yasal 
işlemleri maliyetli olabilmektedir. 

Stratejik İşbirlikleri (Strategic Alliances) 
İki veya daha fazla şirket, birleşme dışında birlikte çalışmaya karar verebilirler. 

Bir birlerinin ürünlerini farklı markalar altında satabilir veya birlikte yeni bir ürün ya da 
teknoloji geliştirmek için ortak hareket edebilirler. Ortak bir hedefi gerçekleştirmek 
adına şirketlerin resmi bir anlaşmayla ortak çalışma alanları kurmalarına stratejik 
işbirliği denir (Ross, 2009: 610). Daha çok yüksek AR-GE maliyetlerinin olduğu 
projelerde gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem, iki şirketin hisse senetlerinin belli bir 
kısmını birbirleriyle değiştirmelerinden ya da mal veya hizmet üretimi yapmak amacıyla 
ortak bir girişim kurmalarından meydana gelmektedir. 

Yeni Yatırımlar (Greenfield Investment) 
Çok uluslu bir şirketin ev sahibi ülkede yeni tesis kurmak suretiyle 

gerçekleştirdiği yatırım türüdür. Bu yatırımlar, sermaye stokunun az ve yetersiz olduğu 
ülkelerde önemli boyutta fiziksel sermaye artışı sağlamaktadır. Yeni bir piyasaya girişte, 
satın almaya kıyasla yeşil alan yatırımı daha yavaş işleyen aynı zamanda maliyet ve 
riski daha yüksek olan bir süreçtir. Yeni bir tesis kurmanın avantajı; teknoloji, üretim ve 
pazarlama süreçlerinin korunmasıdır. Diğer taraftan bu yatırımların nakit akışı 
yaratabilmeleri daha fazla zaman gerektirmektedir. Yatırıma sıfırdan başlayan bir 
şirketin yerel finansmana ulaşma imkânı daha kolaydır. Yeni bir tesis kurmaktaki diğer 
bir amaç ise şirketin yatırım üzerinde tam kontrole sahip olmasını sağlamaktır (Kotler & 
Armstrong, 2013). 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Belirleyicileri 
Dunning (1993)’e göre, doğrudan yabacı yatırımlar, üç faktörün bir araya 

gelmesiyle gerçekleşmektedir.   

• Yatırım yapan şirkette mülkiyete özgü avantajların bulunması,  

• Yatırım yapan şirketin ticari avantajlarının bulunması, 

• Yatırım yapılan ülkenin (ev sahibi ülke) jeopolitik açıdan stratejik konuma sahip 
olması. 

Dünya Yatırım Raporu’nda (UNCTAD: 1998), doğrudan yabancı yatırımları 
belirleyen eğilimleri incelenmiştir. Bahse konu rapora göre doğrudan yabancı 
yatırımların, siyasi, ekonomik ve iş ortamına ilişkin olmak üzere üç temel belirleyicisi 
bulunmaktadır. UNCTAD’ın belirlemiş olduğu bahse konu faktörler Tablo 1’de yer 
almaktadır. 
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Tablo 1: Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri 
Faktörler Ev Sahibi Ülkedeki Belirleyiciler 

Politik  • Siyasi ve ekonomik istikrar 
  • Vergi uygulamaları 
  • Yabancı sermaye politikaları 
  • Özelleştirme politikası 
  • Yabancı yatırımlar ile ilgili uluslararası anlaşmalar 
İş Ortamına İlişkin 

 
• Yatırımların teşviki ve korunması 

  • Yolsuzluklar ve yönetimde etkinlik ve sosyal imkânlar 
  • Yatırım sonrası hizmetler 

  Ekonomik  Yatırım Stratejileri Faktörler 
  Piyasa Arayanlar • Pazarın büyüklüğü  
    • Pazarın büyümesi 
    • Bölgesel ve küresel pazara erişim 
    • Tüketici tercihleri 
    • Kişi başına gelir 
  Kaynak Arayanlar 

 
• Ham maddeler 

    • Yetişmiş işgücü varlığı 
    • Teknolojik yenilikler 
    • Fiziksel altyapı 
  Etkinlik Arayanlar • Fiziksel ve insan kaynaklı varlıklar 
    • Diğer girdi maliyetleri 
    • Hammadde /ara malların varlığı ve ulaşım 

     • Bölgesel bir ekonomik entegrasyona üyelik 

Kaynak: UNCTAD (1998) 

Yatırım Sigortası 
Gelişmekte olan ülkeler, özellikle küresel değer zincirlerinden daha fazla pay 

alabilmek için yurt dışı yatırımlara yönelmektedirler. Bu doğrultuda yurt dışı yatırımlar, 
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya gibi mevcut siyasi durumları ve jeopolitik konumları 
itibariyle politik riski yüksek ülkelere yönelebilir. Bu durum, ev sahibi ülkede meydana 
gelebilecek savaş, iç isyan, ayaklanma, siyasi belirsizlik, sözleşme iptali gibi 
durumlardan ötürü yabancı yatırımcının zarar etme riskini beraberinde 
getirebilmektedir.  

Sigortanın Kapsamı 
Yatırım sigortası, yabancı yatırımcılarının ev sahibi ülkede karşılaşabileceği; 

savaş, iç isyan, ayaklanma, siyasi belirsizlik, sözleşme iptali gibi politik risklerin 
bertaraf edilmesini teminen geliştirilmiş bir sigorta türüdür. Bu noktada, bu çalışmada, 
politik risk sigortası ile yatırım sigortasının aynı anlamda kullanıldığının altını çizmekte 
yarar bulunmaktadır. Şöyle ki uluslararası sigorta kuruluşları, yabancı yatırımların 
politik risklerden korunması amacıyla yapılan sigortaları “yatırım sigortası” ya da 
“politik risk sigortası” olarak adlandırmaktadır. Bu çalışma dahilinde, politik risk 
sigortasıyla ilgili temel bilgilere yer verilmiş ve bu konuda hizmet sunan öncü 
şirketlerin (MIGA ve ICIEC) uygulamalarından bahsedilmektedir. 
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Yurt Dışındaki Yatırımcılarının Karşılaştığı Politik Riskler 
Politik riskler, en yaygın olarak savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanmalar gibi siyasi 

durumlar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ancak, bununla beraber, yatırım yapılan 
ülkedeki siyasi iktidarın değişmesi ile birlikte ülke yasalarında meydana gelebilecek 
değişiklikler sonucunda da politik riskler ortaya çıkabilmektedir. Şöyle ki, siyasi iktidar 
değişikleri sonucunda, yeni hükümetin yabancı yatırımlara yönelik sözleşmeleri 
feshetme, kar transferlerini engelleme ya da yabancı yatırımları kamulaştırma riski 
ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, yabancı yatırımcı firmanın zarar etme riskini de 
beraberinde getirmektedir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, ev sahibi ülkenin yatırım ile 
ilgili sözleşmeye yönelik şartlara uymamasından kaynaklanan risklerden doğan 
zararlarla da karşılaşmaktadırlar. Yabancı yatırımcı firmalar, karşılaştıkları bu gibi 
olumsuz durumlar neticesinde, öncelikli olarak ev sahibi ülkenin iç hukuk yollarını 
tüketme yoluna gitmekte ise de, politik riski yüksek ülkelerdeki yargının, etkin ve 
objektif kararlar almakta yaşadığı güçlükler neticesinde etkin bir sonuca 
ulaşamamaktadırlar. 

Politik Risklere Karşı Geliştirilmiş Mekanizmalar 
Yabancı yatırımcı firmaların ev sahibi ülkede karşılaşması muhtemel politik 

risklerin bertaraf edilmesini teminen geliştirilmiş olan birçok farklı ürün bulunmaktadır. 
Uluslararası hukuk çerçevesinde imzalamış olan çok taraflı yatırım anlaşmaları, 
uluslararası tahkim uygulamaları ve yatırım sigortası gibi uygulamalar, yabancı 
yatırımcı firmaların korunması açısından önemli imkânlar sunmaktadır. 

Yurt Dışındaki Yatırımların Politik Risklere Karşı Sigortalanması 
Günümüzde Japonya, Çin, İtalya, Belçika, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş 

ülkelerde, bu ülkelerin yatırımcılarının gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımlarının politik 
risklere karşı sigortalanması amacıyla kurulmuş olan çeşitli kurumlar bulunmaktadır. 
Bu kuruşlara örnek olarak, Çin’de SINOSURE, İtalya'da SACE, Belçika’da 
CREDENDO ve Japonya’da NEXI verilebilir. 

Ancak, hali hazırda Türkiye’de, Türk yatırımcılarının karşı karşıya olduğu politik 
risklerin teminat altına alınmasına yönelik sunulan herhangi bir hizmet 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Türk yatırımcılar, MIGA ve ICIEC tarafından 
sağlanan yatırım sigortası hizmeti kapsamında kamulaştırma, transfer kısıtlamaları ve 
sözleşme ihlallerinden doğabilecek zararlara karşı korunabilmektedir. Yapılan 
araştırmada ICIEC ve MIGA’dan yatırım sigortası poliçesi temin etmiş Türk 
yatırımcılarının sayısının kısıtlı olduğu anlaşılmıştır.  

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) /  Çok Taraflı Yatırım 
Garanti Ajansı 

MIGA, Dünya Bankası Grubu üyesidir. Yabancı yatırımcılara ve yatırımlara 
finansman sağlayan banka veya kuruluşlara yatırım sigortası (politik risk sigortası) 
sağlamaktadır. Sigortanın konusu, yabancı yatırımcı firmaların, politik nedenlerden 
doğabilecek potansiyel zararlardan korunmasını sağlamak olarak özetlenebilir. MIGA, 
gelişmekte olan üye ülkelerde gerçekleştirilen yatırım projeleri için sigorta 
sağlamaktadır. Yabancı yatırımcılar ve bankalar, yurtdışı yatırımlarında ticari ve politik 
risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Yatırım sigortası aynı zamanda, yabancı 
yatırımcıların, ev sahibi hükümetlerin olumsuz siyasi eylemlerinden kaynaklanan 
riskleri azaltmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Bununla birlikte yatırım sigortası, 
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gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımlar için, gerek daha istikrarlı ve risklerden 
arınmış bir ortamın, gerekse finansmana daha kolay erişim sağlanmasına destek 
olmaktadır. Bir başka ifadeyle, yatırım sigortası, yabancı yatırımcının ev sahibi ülkede 
karşılaşabileceği politik riskleri bertaraf etmenin yanı sıra, yatırıma yönelik kredi 
sağlayan kuruluşun tahsilat riskini de sigortalamak suretiyle finansmanın teminini 
kolaylaştırmaktadır. 

A. Sigorta Kapsamı 
MIGA, yabancı yatırımcı firmayı zarara uğratan; ev sahibi ülkede meydana 

gelebilecek politik risklere karşı yatırımcı firmayı sigortalamaktadır. MIGA’nın Dünya 
Bankası kuruluşu olması gereği olarak; sigorta kapsamında değerlendirebileceği 
yatırımların, yatırım yapılan ev sahibi ülkenin kalkınma hedeflerine katkıda bulunma 
şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte MIGA, yatırımın mali, ekonomik ve çevresel 
açıdan uluslararası standartlara uygun olması koşulunu aramaktadır. Ayrıca yatırımların 
sigorta kapsamında değerlendirilebilmesi için, MIGA üyesi ülkede yapılması 
gerekmektedir. MIGA tarafından sigorta kapsamına alınabilen yatırım türleri, öz 
sermaye yatırımları, hissedar kredileri ve hisse sahipleri tarafından verilen kredi 
garantileri olarak sıralanabilir. Ayrıca yönetim sözleşmeleri, kiralama, imtiyaz ve lisans 
anlaşmaları da MIGA tarafından sigorta kapsamında değerlendirilebilir. MIGA’nın 
kapsam koşulları arasında taahhütlerinin süresinin en az üç yıl olma şartı ve 
yatırımcının kazancının büyük ölçüde yatırımın faaliyet sonuçlarına bağlı olması 
bulunmaktadır.  

B. Sigortalanan Riskler 
i. Para Biriminin Çevrilememesi ve Transfer Kısıtlamaları 
Yatırımcının, yerel para birimi cinsinden sermaye, faiz, anapara, kar gibi ev sahibi 

ülke dışına yapılan transferleri dövize çevirememesinden doğan zararlara MIGA 
tarafından sigorta sağlanır. Bununla birlikte yatırım yapılan ülkeden yurt dışına 
gerçekleştirilecek para transferlerine yönelik olarak döviz temininde gecikmelere karşı 
MIGA tarafından sigorta sağlanır. Ancak para biriminin değer kaybetmesi MIGA 
tarafından sigorta kapsamına değerlendirilmemektedir. 

ii. Kamulaştırma 
MIGA tarafından yatırım yapılan ülke hükümetinin, sigortaya konu yatırımın 

mülkiyetini, üzerindeki kontrolü ya da hakları kısıtlayan veya ortadan kaldıran 
eylemlerinden doğan zararlara karşı yabancı yatırımcı firma lehine sigorta sağlanır. 
Kısmi istimlak halinde de MIGA tarafından yabancı yatırımcı firma lehine sigorta 
teminatı sağlanır. 

iii. Savaş ve İç Karışıklık 
Yatırım yapılan ülkede vuku bulan iç savaş, ayaklanma, ihtilal, darbe, terör 

saldırıları, iç kargaşa ve savaş nedeniyle ortaya çıkan zararlar, MIGA tarafından yabancı 
yatırımcı firma lehine sigorta kapsamında değerlendirilir. 

iv. Sözleşmenin İhlali 
MIGA ev sahibi ülke hükümeti ile yabancı yatırımcı arasında akdedilen 

sözleşmenin ev sahibi ülke hükümetince ihlal edilmesinden doğan zararlara karşı 
yabancı yatırımcı firma lehine sigorta sağlar. 
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C. Sigorta Şartları 

• Fiyatlandırma (prim) 
MIGA, sigorta kapsamına aldığı risklere göre fiyatlandırma yapmaktadır. Bir 

başka ifadeyle prim, sigorta edilen ülke, sektör, işlem ve sigorta edilen risklerin cinsine 
göre belirlenmektedir. Böylelikle fiyat, yatırım projesi bazında farklılık göstermektedir. 
Prim oranı sigorta edilen riske göre yükselebilmektedir. Ayrıca MIGA tarafından 
belirlenen primin her bir sözleşme döneminin başlangıcında, yabancı yatırımcı firma 
tarafından ödenmesi talep edilmektedir. 

• Sigorta Süresi 
MIGA, yatırımın niteliğine göre 15 yıla kadar (bazı yatırımlarda 20 yıla kadar) 

sigorta sağlar. Yabancı yatırımcı firma MIGA’ya karşı yükümlülüklerinde temerrüde 
düşmedikçe sigorta devam eder. Bir başka ifadeyle MIGA garantiyi tek taraflı 
feshedemez. Bununla beraber, yabancı yatırımcı firmanın talebine binaen sigorta 
sözleşmesi üçüncü yıldan itibaren iptal edilebilir. 

• Sigorta Tutarı 
MIGA öz sermaye yatırımlarında, yatırımın yüzde 90’ına kadar olan bedeli 

sigortalayabilmektedir. MIGA krediler ve kredi sigortalarında ise, anaparanın yüzde 
95’ine kadar sigorta sağlayabilmektedir. Teknik yardım sözleşmeleri ve diğer 
sözleşmelerde, MIGA sigorta edilen anlaşma kapsamında yapılacak ödemelerin toplam 
değerinin yüze 90’ına kadarını (istisnai koşullarda yüzde 95’e kadarı) sigorta edebilir. 
MIGA halihazırda, tek bir yatırım için 180 milyon dolara kadar sigorta teminatı 
verebilmekte olup reasürans desteği ile, bu tutarın da üstüne çıkabilmektedir. MIGA 
ayrıca, birkaç sigorta kurumu arasında yapılan ortak sigorta anlaşması çerçevesinde 
“lider sigortacı” olduğu durumlarda, daha yüksek tutarlarda sigorta imkânı 
sunabilmektedir.  

D. Kimler Faydalanabilir 
Yatırım yapılacak ülke haricindeki bir MIGA üyesi ülkede mukim yabancı 

yatırımcı firma başvuru yapabilir. Bazı durumlarda MIGA, yatırım yapılan ülkenin 
yatırımcısı tarafından yapılan yatırımı da sigorta edebilir. Bunun için finansman 
kaynağının yatırım yapılan ülkenin dışında olması gerekmektedir. Bir üye ülkede 
kurulmuş veya faaliyet merkezleri bir üye ülkede olan ya da hisselerinin çoğunluğu üye 
ülke vatandaşlarına ait şirketler ve finans kurumları sigortadan yararlanabilir.  

E. Başvuru Şekli 
MIGA’dan yatırım sigortası temin etmek için yabancı yatırımcı firma tarafından 

bir ön başvuru yapılmalıdır. Ön başvuru esnasında MIGA tarafından herhangi bir ücret 
talep edilmemektedir. Yatırım projesine ve finansmanına ilişkin planların belirlenmesini 
müteakip yabancı yatırımcı firma bu kez kesin başvuru ile birlikte ilgili proje belgelerini 
MIGA’ya sunmalıdır. Kesin başvuru için MIGA tarafından ücret alınmaktadır. 
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F. Tazminat 
Yabancı yatırımcı firmaya atfı kabil herhangi bir kusur bulunmadığı ve yabancı 

yatırımcı firma tarafından MIGA ile akdedilen yatırım sigortası sözleşme şartlarına 
riayet edildiği müddetçe MIGA, yabancı yatırımcı firmanın uğradığı zararı, yatırım 
sigortası sözleşme şartlarına uygun olarak tazmin eder.  

ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export 
Credit) / İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu 

Politik Risk Sigortası hizmeti veren bir diğer uluslararası kuruluş ise 1994 yılında 
kurulan, merkezi Cidde’de bulunan ve Türkiye’nin de üyesi olduğu İslam Kalkınma 
Bankası’na bağlı ICIEC’dir. Türkiye 1997 yılından itibaren üye devlet konumunda 
bulunmaktadır.  ICIEC de, MIGA gibi yabancı yatırımcıların ev sahibi ülkede 
karşılaşabilecekleri politik risklere karşı sigorta sağlamaktadır.  

A. Sigorta Kapsamı 
ICIEC üye ülkeler için sunduğu Yatırım Sigortası Programı’nda aşağıda 

sunulmakta olan yatırım türlerine sigorta vermektedir: 
i. Özsermaye yatırımları: Bir şirkette hisse alımı, şirket karına katılma 

hakkı, varlıklardaki mülkiyet hakkı, yatırım amaçlı verilen borçlar, 
ii. Özsermaye Harici Doğrudan Yatırımlar: Üretim, kar veya yönetim 

paylaşım anlaşmaları, franchising (imtiyaz), lisans veya faaliyet kiralama 
anlaşmaları, anahtar teslim (turnkey) sözleşmeleri, ikinci dereceden 
teminatlı bonolar (subordinated debentures), teminatlar ve diğer menkul 
kıymet yatırımları, yeni yatırımlar, genişleme ve modernizasyon 
yatırımları. (bu yatırımlar şeriat hükümlerine uygun yatırımlar 
olmalıdırlar.) 

B. Kapsama Giren Riskler 
i. Döviz Transferi 

• Yabancı yatırımcının yurt dışına döviz transferi esnasında ev sahibi ülke 
makamlarınca farklı bir döviz kuru uygulamasından, 

• Yabancı yatırımcının yurt dışına döviz transferi esnasında ev sahibi ülkenin 
transfer başvurusunu makul bir süre içinde kabul etmemesinden, 

• Yabancı yatırımcının yurt dışına döviz transferi esnasında para transferi ile 
ilgili sınırlamaların bulunmasından  

doğan riskler ICIEC tarafından sigortalanır. 

ii. İstimlak ve Benzeri Tedbirler 
Yabancı yatırımcının ev sahibi ülkedeki yatırımı üzerindeki sahiplik hakkına 

halel gelmesinden kaynaklanan riskler sigortalanır. Yine, ev sahibi ülke ya da yatırımcı 
firmanın ülkesi tarafından uygulamaya koyulan ve söz konusu yatırımdan elde edeceği 
faydadan mahrum kalmasına yol açan kanuni veya idari işlemlerden doğan zarar ICIEC 
tarafından sigortalanır. 
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iii. Savaş ve İç Karışıklık 
Ev sahibi ülke veya yabancı yatırımcının ülkesi sınırları içinde herhangi bir savaş, 

ayaklanma veya iç karışıklık çıkması durumlarında yabancı yatırımcının maruz kaldığı 
zarar ICIEC tarafından sigortalanır. 

iv. Sözleşmenin İhlali 

• ICIEC’in talep etmesine rağmen yabancı yatırımcı firmanın, yatırım 
sözleşmesinin ihlal edilmesinin kararlaştırılmasını teminen ilgili mahkeme veya 
hakem merciine başvurmaması, 

• Yatırım sözleşmesinde daha önce öngörülen makul bir süre içerisinde bu 
mercilerden (mahkeme veya hakem) karar çıkmaması,  

• Ev sahibi ülke veya yabancı yatırımcı ülke hükümetinin yabancı yatırımcı ile 
olan sözleşme ihlali 

durumlarında karşılaşılan riskler, ICIEC tarafından sigorta kapsamında 
değerlendirilir. 

v. Kapsam Dışı Riskler 

• Yerel paranın değer yitirmesinden veya ev sahibi ülke hükümetince devalüasyon 
kararı alınmasından, 

• Yabancı yatırımcının sözleşme tahtında kabul ettiği veya sorumlu olduğu ev 
sahibi ülke veya yabancı yatırımcı ülke makamlarının uyguladığı bir işlem veya 
ihmallerden, 

• Sigorta sözleşmesinden önce ortaya çıkan ev sahibi ülke veya yabancı yatırımcı 
ülke makamlarının yaptığı işlemlerden veya ihmalinden 

kaynaklanan riskler ICIEC tarafından sigorta edilmez. 

C. Sigorta Şartları 

• Fiyatlandırma (prim) 
ICIEC, sigorta veya reasürans talebini değerlendirmek için yabancı yatırımcı 

firmadan katlandığı maliyeti karşılayacak bir ücret talep etmektedir. ICIEC sigorta 
kapsamına alacağı her bir risk için primi ayrıca belirler. Bir diğer değişle ICIEC, proje 
dâhilinde kapsayacağı risklere göre ayrı ayrı prim oranı belirlemektedir. 

• Garanti Süresi ve Kapsamı 
ICIEC, 20 yıla kadar süreyle sigorta garantisi sağlamaktadır. Ayrıca kayıp halinde 

kapsama alınan risk tutarının yüzde 90’ı tazmin edilmektedir. 

• Sigorta Tutarı 
Yatırım sigortası programı kapsamında proje başına kapsanan maksimum tutar 81 

milyon dolardır. 

D. Kimler Faydalanabilir 
ICIEC, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi olan 

ülkelerde gerçekleştirilecek yatırımları sigortalar.  
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E. Başvuru Şekli 
Yabancı Yatırımcı, ön başvuru formunu ICIEC’e gönderir. Yapılan değerlendirme 

sonucunda, ICIEC tarafından yabancı yatırımcının sigorta talebi olumlu değerlendirilir 
ise, gösterge bir fiyatlama ile yabancı yatırımcıya bilgi verir. Ek olarak, ICIEC, 
yatırımın tüm ayrıntılarının sorgulandığı esas başvuru formunun doldurulmasını talep 
eder. ICIEC, esas başvuruyu temel almak suretiyle yatırımı ve politik risklerini 
değerlendirir. ICIEC yabancı yatırımcıya bir sigorta teklifi sunar. Zararın oluşması 
durumunda ise yabancı yatırımcı ICIEC’e başvurur ve zararın tazminini talep eder. 

G. Tazminat 
Yabancı yatırımcı firmaya atfı kabil herhangi bir kusur bulunmadığı ve yabancı 

yatırımcı firma tarafından ICIEC ile akdedilen yatırım sigortası sözleşme şartlarına 
riayet edildiği müddetçe ICIEC, yabancı yatırımcı firmanın uğradığı zararı, yatırım 
sigortası sözleşme şartlarına uygun olarak tazmin eder.  

Yatırım Sigortasının Faydaları 

• Yabancı yatırımcının riskli ülkelere yatırım yapmasının önünü açar. Böylece 
ölçek ekonomisinden faydalanarak ciro ve karlılıkta artış sağlanır. Gümrük, 
navlun ve tarife dışı engeller dolayısıyla katlanılan maliyetler ve bürokratik 
işlemlerden kurtulması sağlanır. Portföy çeşitlendirmesi sağlayarak 
yatırımcının pazar riski azaltılmış olur. 

• Yatırımcının bilançosunu ticari olmayan risklere karşı korur. Ayrıca ham 
madde, enerji ve ev sahibi ülkedeki vergi avantajından faydalanarak 
yatırımcının küresel rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur. 

• Yatırımın bankalar tarafından finanse edilmesini kolaylaştırır. 

• Ülkeler arası işbirliğini geliştirerek yeni yatırım korunma anlaşmalarının 
yapılmasına zemin hazırlar. 

• Ülkeye döviz girişi sağlar. 

• Yatırım yapılan ülke ve yatırımcı ülkede istihdam yaratarak ekonomik 
büyümeye katkı sağlar. Ev sahibi ülkenin sunduğu teşviklerden yararlanarak 
fabrika kurmak veya işyeri açılmak daha ucuza mal edilmekte ve hem yatırımcı 
ülkenin ihracatının artmasını hem de ev sahibi ülkenin daha ucuza mal ithal 
etmesini sağlar. 

Sonuç 
Yatırımların ana kaynağının tasarruflar olduğu göz önüne alındığında, kişi başına 

geliri düşük olan ülkelerin tasarruflarının ve buna bağlı olarak yatırımlarının yetersiz 
düzeyde kaldığı gözlemlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, yeterli düzeyde 
ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için, milli gelirin önemli bir kısmının yatırımlara 
ayrılması gerekmektedir. Bu ülkeler için doğrudan yabancı yatırımlar, kaynak-tasarruf 
açığı kısır döngüsü ile baş etmede önem kazanmaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle, 
finansal piyasalar ve üretimde gözlemlenen hızlı bütünleşme ile ticaret ve yatırımın 
görece önemi artmıştır. Bu bağlamda da, doğrudan yabancı yatırımlar küreselleşmenin 
ve dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda 
Türk yatırımcıların da son yıllarda yurtdışında yaptıkları yatırımlar önemli miktarda 
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artış göstermektedir. Fakat diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran düşük seviyelerde 
bulunmaktadır. Türkiye’nin yurtdışı yatırımlarında her dönemde en büyük payı yeşil 
alan (greenfield) yatırımları almıştır. Böylelikle yatırım yapılan bölgede üretim tesisi 
kurmak suretiyle yatırım yapılan ülkenin yerel pazarına nüfuz etmek amaçlanmaktadır.  
Yeni yatırımların yöneldiği ülkeler incelendiğinde ise, Türk yatırımlarının daha çok 
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’ya yöneldiği anlaşılmaktadır. Ancak bu bölgelerde 
bulunan ülkeler, mevcut durumları itibariyle politik riski yüksek ülkelerdir. Bir başka 
ifadeyle, söz konusu ülkelerde iç savaş, isyan, siyasi istikrarsızlık, ayaklanma veya ev 
sahibi devletin sözleşme ihlalleri gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum 
yatırımcıların zarar etme riskini beraberinde getireceğinden Türk yatırımcıların yatırım 
yapmaları önünde engel teşkil edebilmektedir. Dolayısıyla Türk yatırımcıların Japonya 
ve Çin gibi ülkelerde olduğu gibi, ihracat destek kuruluşlarınca yapılmakta olan yatırım 
sigortası ile yatırım yaptıkları ülkede karşılaşabilecekleri ve zarar oluşturabilecek politik 
risklere karşı korunmaları önerilmektedir. Bu noktada, bahse konu risklerin teminat 
altına alınmasına yönelik yatırım sigortası ürününün bulunmamasının, yurtdışında 
yapılan yatırımların da sınırlı düzeyde kalmasını beraberinde getirmekte olduğunu ifade 
etmek yerinde olacaktır.  

Bu noktada, Türk yatırımcılarının pazar odaklı yatırım yapmalarının bir anlamda 
Türkiye’den ihracat yapılmasını da beraberinde getireceğinin altını çizmekte fayda 
görülmektedir. Böylelikle Türkiye’de de yatırım sigortası hizmetinin sunulmaya 
başlamasıyla birlikte hem yatırımcılar yurtdışında yatırım yaparken kendilerini güvence 
altında hissedecek ve dolayısıyla yatırımlarını artıracak hem de Türkiye ihracatına ciddi 
katkılar sağlayacaktır.  

  



 
 

B. Erkök – E. Yıldırım 10/4 (2018) 482-501 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

498 

Kaynakça 

Arıkan, D., (2006). Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (1.Basım). 
İstanbul: Arıkan Basım Yayım. 

Cambridge University Press. (2018). Cambridge University Press: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/trade-off (Erişim Tarihi: 
02.11.2018) 

Dunning, J., (2008). Multinational Enterprises and the Global Economy. Cheltenham, 
UK: Edward Elgar Publishing Limited. 

ICIEC, The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, 
http://www.iciec.com/ (02.05.2018) 
Kotler, P., Armstrong, G., (2013). Principles of Marketing (15th Edition). London: 

Prentice Hall. 
MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, https://www.miga.org/ (02.05.2018) 
OECD (2008). Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. In Benchmark 

Definition of Foreign Direct Investment (p. 17). 
Protsenko, A., (2003). Vertical and Horizontal Foreign Direct Investments in Transition 

Countries. München: Ludwig-Maximilians-Universitat. 
Ross, S. A., (2009). Corporate Finance: Core Principles and Applications. New York: 

McGraw-Hill. 
Schulz, H., (2009). Political Institutions and Foreign Direct Investment in Developing 

Countries: Does the Sector Matter? Social Science Research Network (SSRN), 8. 
Seyidoğlu, H., (2009). Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama (17. Baskı). 

İstanbul: Güzem Can Yayınları. 
Shatz, H. J., & Venables, A. J. (2000). The Geopraphy of International Investment. The 

World Bank Development Research Group: The World Bank Policy Research 
Working Paper. 

TCMB. (2018). Uluslararası Yatırım Pozisyonu. İstanbul: TCMB. 
TCMB. (2018). Ödemeler Dengesi İstatistikleri. İstanbul: TCMB 
UNCTAD. (1998). World Investment Report 1998 Trends and Determinants. New York 

and Geneva: UNITED NATIONS PUBLICATION. 
UNCTAD. (2018). World Investment Report 2018. New York and Geneva: UNITED 

NATIONS PUBLICATION. 

 
 
 
 

 

http://www.iciec.com/
https://www.miga.org/


 
 

B. Erkök – E. Yıldırım 10/4 (2018) 482-501 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

499 

The Importance of Investment Insurance on Foreign Direct 
Investments 

 
Banu ERKÖK 
Türk Eximbank 

Ümraniye / İstanbul, Turkey 
orcid.org/0000-0002-3410-9210 

berkok@eximbank.gov.tr 

Emrah YILDIRIM 
Türk Eximbank 

Ümraniye / İstanbul, Turkey 
orcid.org/0000-0002-8214-5208 

eyildirim@eximbank.gov.tr 

 
Extensive Summary 

Introduction 
Liberation of flows of goods and capital has taken place as a result of structural 

changes in economic policies which have been adapted since 1980 in the world 
economy. After this liberalizations goods and capital flows have increased rapidly. 

“Benchmark Definition of foreign direct investment (FDI)”, which was published 
by OECD to ensure consistency in calculation of direct investments defines FDI as a 
category of cross-border investment made by a resident in one economy with the 
objective of establishing a lasting interest in an enterprise that is resident in an economy 
other than that of the direct investor. The “lasting interest” is evidenced when the direct 
investor owns at least 10% of the voting power of the direct investment enterprise. The 
objectives of direct investment are different from those of portfolio investment whereby 
investors do not generally expect to influence the management of the enterprise. Direct 
investment can be fulfilled for variety of aims such as market seeking, resource seeking, 
efficiency seeking and strategic asset seeking investments. Multinational corporations 
make FDI generally for two reasons. The first reason is to provide service to the local 
market and the second one is to find low-cost input. If a multinational corporation 
produces and sells its products in a host country it is horizontal FDI. If it produces 
different parts of the product in different countries it is vertical FDI. After multinational 
corporations decide to make FDI, they also decide how to enter the market. Joint 
ventures, mergers, acquisitions and consolidations, strategic alliances and greenfield 
investments are among the ways of market penetration. 

Although there are many reasons of FDI flows into a country, investors always 
choose to invest in place where they think it is profitable. Even though the profitability 
is the main aim of FDI, there are  other factors which determine FDI motive such as 
market size, labor cost, growth rate, openness, foreign trade deficit, currency reserve, 
political stability, trade barriers, taxes, investment incentives and legislative regulations, 
exchange rates, trade protection, infrastructure, cost of capital, country risk, proximity 
and cultural closeness, country size, human capital, technological benefits, market and 
product differentiation, and inflation. 

FDI comprises the driving force behind the globalization fact. FDI has risen 
rapidly over the last years due to liberalization in some regimes which were restricting 
capital investments and encouraging steps to increase these investments. According to 
World Investment Report issued by UNCTAD regarding FDI, global FDI has fallen 23 
per cent in 2017 to an amount of 1,43 trillion dollars compared to 1,87 trillion dollars in 
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2016. In terms of FDI inflows, developed countries received a share of 49.8 percent in 
2017 while developing countries accounted for 46.9 percent. In 2017, FDI stock 
exceeded 31.5 trillion dollars. While the share of developing countries in the FDI stock 
was around 20 percent in the early 2000s, this ratio approached 33 percent in 2017. The 
share of developing countries has crucially increased since they have cheap labor force, 
raw material and providing investment opportunities. 

FDI made by Turkish investors has increased tremendously since the beginning of 
2000s. FDI outflows was amounted 143 million dollars in 2002, whereas it increased to 
7 billion dollars in 2014, 5,1 billion dolars in 2015, 3,1 billion dolars in 2016 and to 2,7 
billion dollars in 2017. Last decade, FDI has been mostly directed to the industrial 
sectors. Manufacturing, mine and finance are the sub-sectors which FDI has been 
mostly directed. During the same period, significant part of the FDI has been directed to 
EU (62 per cent) and Asia (22 per cent). The Netherlands, Azerbaijan, US, Great Britain 
and  Germany are the countries where most of the FDI has been made. Turkey’s FDI 
outward stocks has exceeded 38 billion dollars at the end of 2017. Turkish companies 
who are investing abroad present a production and market oriented profile in their 
investments. Diversification of products and markets, enhancing brand recognition, cost 
advantages are the most important driving forces for investments. Greenfield 
investments comprise the largest share in FDI in every period. Greenfield investments 
have been mostly directed to Africa, Middle East and Middle Asia. Countries that are 
located in these areas are considered as bearing high rate of political risks. Turkish 
investors who invest in these countries face significant risks for their investments. 

Political risks can emerge due to domestic war, uprising, political instability, 
insurgency or breach of contract by the host government. Non-commercial risks have 
become matter for Turkish investors since they have invested their capitals abroad. 
International arbitration mechanisms that are based on international investment treaties 
and investment guarantee agencies are serving political risk insurance as the instruments 
can be benefited by Turkish investors. 

On the other hand investors who invest in foreign countries face significant risks 
for their investments. Countries, in particular, in Africa, Middle East and Central Asia 
are considered with high political risk in the current situation. FDI’s investments in such 
countries can face serious risks, such as, civil war, rebellion, political instability, 
insurrection or contract violations by the host government. Within this frame in this 
second part of the study, investment insurance applications, which are instruments 
supporting direct foreign investments, are defined. The scope of the investment 
insurance, the risks covered, the costs incurred and the premiums, the insurance 
conditions are discussed. This insurance program is considered as an important tool for 
Turkish investors. 

Method and Findings 
Within this study, qualitative analysis method was used. The study has two basic 

stages. Firstly FDI is examined in the study. In this framework, definition and 
theoretical information of FDI is given. In the second part of the study, since Turkish 
FDIs has the potential to face commercial and political risks in the countries where they 
invest, investment insurance is discussed. Because investment insurance plays an 
important role to protect Turkish FDIs. In this context, within this study, interviews 
were carried out by insurance companies such as Coface, Atradius, Euler Hermes and 
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Turk Eximbank in order to clarify  whether they insure FDI or not.  Then, within the 
framework of the research, interviews were made with the leading investment insurance 
companies of the world such as ICIEC and MIGA, which are operating within the 
World Bank and Islamic Cooperation Organization. Within this context it has been 
understood that there is no any insurance company in Turkey who insures Turkish FDIs 
against political risks. Therefore, it is proposed to establish an insurance company that 
can insure FDIs especially for the investments which take place in countries with high 
political risk. Within this study, in the light of the interviews, recommendations for the 
development of the investment insurance sector in Turkey was presented. 

Discussion 
In conclusion, since it has been understood that there is no service for 

guaranteeing the risks that Turkish investors are facing, it is recommended to establish 
an insurance company in order to insure the risks that FDIs might face. There are 
various instruments developed against the risks that investors face, including 
international arbitration mechanisms and investment insurances provided by investment 
guarantee institutions, like MIGA and ICIEC.  For this reason, this study aims to 
underline the need and the deficiency of this area in Turkey for Turkish FDIs.  

The investments made abroad has remained limited because of the lack of any 
organization providing services for guaranteeing the risks suffered by investors. The 
increase in FDI will definitely bring the increase in exports from Turkey. The investors, 
who takes the advantage of investment insurance services in Turkey, will find 
themselves under assurance when investing abroad. Therefore, not only Turkish FDI but 
also Turkey’s exports will increase. 

 
 
 
 
 
 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation:
Yılmaz, E., Altınkeser, C. (2018). Konut Finansmanında Yeni Bir Finansal Araç Olarak
Gayrimenkul Sertifikaları ve Muhasebeleştirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 502-
519.

 

İşletme Araştırmaları Dergisi 
Journal of Business Research-Turk 

10/4 (2018) 502-519 

Araştırma Makalesi 

Konut Finansmanında Yeni Bir Finansal Araç Olarak Gayrimenkul 
Sertifikaları ve Muhasebeleştirilmesi* 

Real Esitate Certificate as a New Financial Instrument in Housing Finance 
And its Accounting 

Erdal YILMAZ 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği 
Bölümü, Samsun, Türkiye 

orcid.org/0000-0002-2491-446X 
 eyilmaz@omu.edu.tr 

Cemal ALTINKESER 
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

ALTSO Meslek Yüksekokulu  
Alanya, Türkiye 

orcid.org/0000-00030824-9700 
cemalaltinkeser19@gmail.com  

Özet 
Nüfus artışı ve hızlı kentleşme konut ihtiyacını artırmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak 

için devlet ve özel sektör çeşitli arayışlara girmektedir. Bu ihtiyacın karşılanmasındaki 
en önemli hususlardan biri de konutların finansmanıdır. Son yıllarda konut finansmanı 
için kullanılan yöntemlerden birisi Gayrimenkul Sertifikasıdır. Gayrimenkul 
Sertifikaları, yeni inşa edilecek veya yapımı devam eden gayrimenkul projelerinin 
finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız 
bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden, nominal 
değeri eşit sermaye piyasası aracıdır.  Gayrimenkul sertifikaları, ihraççılara sermaye 
piyasası aracılığıyla finansman olanağı sağlar. Gayrimenkul sertifikasının ihracı ve 
Borsa’da işlem görebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul’a eş 
zamanlı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.  Bu çalışmanın temel amacı, konut 
finansmanında yeni bir finansal araç olan gayrimenkul sertifikalarını tanıtmak ve 
gayrimenkul sertifikalarının muhasebeleştirilmesine ilişkin örneklerle uygulayıcılara yol 
göstermektir. 
Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Sertifikaları, Konut Finansmanı, Muhasebe. 
Gönderme Tarihi 10 Ağustos 2018; Revizyon Tarihi 23 Ekim 2018; Kabul Tarihi 25 
Ekim 2018 

Absract 
The growth of population and rapid urbanization has increased the need for 

housing. To meet this need, the state and private sector are in various quests. One of the 
most important aspects of meeting this need is the financing of housing.  In recent years, 
one of the methods used for housing financing is the Real Esitate Certifcate.   Real 
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Estate Certificate is a capital market instrument with equal nominal values that 
represent certain independent units of a real esitate project or certain area units of 
these independent units. These certificates are issued in order to finance real estate 
projects that are being built or to be built. Real estate certificates provide  financing 
opportunity  to issuers via the capital market. In order for the real estate certificate to 
be issued and traded on the Stock Exchange, it is necessary to apply to the Capital 
Markets Board and the Stock Exchange Istanbul simultaneously. The aim of this study is 
to introduce real esisate certifcate as a new financial instrument in housing finance and  
explaining accounting of real esisate cerifcate for applicators.  
Keywords: Real Esitate Certifcate, Housing Finance, Accounting 
Received 10 August 2018; Received in revised from 23 September 2018; Accepted 25 
September 2018 

 
1. GİRİŞ 
İnşaat sektörü Türkiye’de her zaman ekonominin önemli sektörleri arasında yer 

almış, 2000’li yıllarla birlikte önemi gittikçe artmış ve ekonominin lokomotifi haline 
gelmiştir. Gerek sağladığı istihdam imkanları gerekse yarattığı katma değer açısından 
ekonomilerde bir kaldıraç rolü üstlenen inşaat sektörün önemi oldukça yüksektir. Çünkü 
günümüzde artık inşaat sadece bir yapı üretimi olarak değil, çevre dostu, sosyal 
sorumluluk sahibi, toplumsal hayatı doğrudan etkileyen, şeffaf ve sürdürülebilir üretim 
anlamına da gelmektedir (Ergül, 2007). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yayınlanan veriler incelendiğinde, 2005-2015 yılları arasında en çok istihdam sağlanan 
sektörler sırasıyla; hizmetler, inşaat, sanayi ve tarım sektörleri olmuştur (TÜİK, 2016).  
2005 yılında 1 Milyon kişiye iş olanağı sağlayan sektör 2015 yılına gelindiğinde 2 
Milyon kişiye istihdam sağlar hale gelmiştir (Emlak Konut GYO, 2017). İnşaat 
sektörünün diğer sektörler üzerinde güçlü etkisi vardır. Aynı zamanda istihdam seviyesi 
ve diğer makro ekonomik değişkenlere de etkide bulunmaktadır. Taşınmaz ve konut 
piyasalarının ülkemiz gündeminde olmasının; nüfus artışı, kentleşme, iç göç, imar planı 
değişiklikleri, kentsel rant, doğal afet riski, kentsel dönüşüm, konut 
sahipliğine/kiracılığına yönelik harcamalar ve konut (finansmanı) sorununun yapısallığı 
gibi çeşitli nedenleri bulunmaktadır (Coşkun, 2013:10).  

İnşaat sektörünün finansmanında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Projelerin 
finansmanında özkaynakların yeterli olmadığında yabancı kaynaklardan finansman 
yoluna gidilmektedir. Ancak, kredi taleplerinde kredi kuruluşlarının istediği teminatlar 
inşaat şirketleri için sıkıntı yaratabilmektedir. (Doğaner ve Özdemir, 2017:188). Konut 
finansmanındaki arayışlar çerçevesinde yürürlüğe giren son finansman modellerinden 
bir tanesi de gayrimenkul sertifikaları olmuştur. 

Gayrimenkul sertifikası; bağımsız bir gayrimenkulün küçük birimlere 
(sertifikalara) bölünerek satılmasına ve yeteri miktarda sertifikayı biriktirenlerin tapu 
devriyle bağımsız bölüm sahibi olunmasına imkân sağlayan menkul kıymetler olup, 
varlığa dayalı bir yatırım aracıdır. Projenin başlangıcında veya inşa sürecinde 
sertifikaları alanlar, gelecekteki olası fiyat artışlarından dolayı avantajlı duruma 
geçebilmektedir. Bu sertifikalar, yeni başlayacak veya devam eden gayrimenkul 
projelerine uygulanabilmekte, bitmiş projelere uygulanmamaktadır (Gayrimenkul 
Sertifikaları Broşürü, 2017). Bu çalışmada, konut finansmanında yeni bir araç olan 
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gayrimenkul sertifikalarının tanıtımı ve modelin işleyişi ile ilgili bilgiler verildikten 
sonra, gayrimenkul sertifikalarının ihraççı ve yatırımcı açısından 
muhasebeleştirilmesine yönelik örneklere yer verilecektir. 

2. Gayrimenkul Sertifikalarının Hukuki Yapısı 
Sermaye Piyasası Kurulunun 20/7/1995 tarihli ve 22349 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar 
Tebliği (Seri: III, No: 19) bu konudaki ilk düzenlemedir. Bu dönemde 1996 yılında 
Emlak Bankası’nın İstanbul/Ataşehir’deki 380 konutluk projesinin finansmanı için ihraç 
edilebilmiştir ve başkaca uygulama imkânı bulamamıştır (Coşkun, 2013:217). Daha 
sonra bu tebliği yürürlükten kaldıracak olan ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128. 
Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130. Maddesinin üçüncü fıkrasına 
dayanılarak 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği ile birlikte bu alanda yeni mevzuat düzenlemesi 
yapılmıştır.  3 Ağustos 2016’da Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair VIII- 128.2a Tebliği,7 Mart 2017’de yayımlanan Gayrimenkul 
Sertifikaları Tebliği’nde (VII-128.2.) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2b) 
ve29 Kasım 2017 Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (Vıı-128.2)’Nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2c) ile alandaki mevzuata son hali verilmiştir. Bu 
düzenlemelerle gayrimenkul sertifikalarının nitelikleri belirlenmiş ve gayrimenkul 
sertifikalarının ihracında uyulması gereken esaslara yer verilmiştir. Tebliğde 
gayrimenkul sertifikaları “ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul 
projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin 
belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil 
eden nominal değeri eşit menkul kıymet” olarak tanımlanmıştır. Tebliğe göre bu 
sertifikalar hakla arz yoluyla veya doğrudan nitelikli yatırımcılara satılması söz 
konusudur. Ancak halka arz edilse de, edilmese de sertifikaların borsada işlem görmesi 
zorunludur. Söz konusu Tebliğler ile gayrimenkul sertifikaları ile ilgili belirlenen 
hususlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir. 

2.1. Gayrimenkul Sertifikasına İlişkin Genel Esaslar 
Gayrimenkul sertifikaları, aşağıdaki esaslar çerçevesinde ihraç edilebilir (Resmi 

Gazete 2013, Resmi Gazete 2016, Resmi Gazete 2017a, Resmi Gazete 2017b).   
 Bağımsız bölümleri temsilen ihraç edilen gayrimenkul sertifikalarının bağımsız 

bölüme denk gelen sertifika sayısının sertifika ihraç edilmeden önce belirlenmelidir. 
Eğer gayrimenkul sertifikası bağımsız bir bölüm için değil de bir bütünü temsil ediyorsa 
(binanın tamamı veya bir blok gibi) ve bu bütünün tamamlanması durumunda ancak 
kullanılabilir hale gelecekse sertifikalar bütünün bir kısmı için değil tamamı için 
çıkarılmalıdır. Eğer bağımsız bölümlere ilişkin belli bir alan birimini temsilen ihraç 
yapılırsa, bağımsız bölümler arasında blok, cephe, kat gibi farklılıklardan dolayı 
şerefiye talebi söz konusu olabilir.  
 Bir bağımsız bölümün gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilmesi 

durumunda,  bu bölümler üzerinde yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyecek 
nitelikte ayni veya şahsi bir hak, haciz kaydının veya önemli bir ihtilafın bulunmaması 
gerekmektedir. 
  Gayrimenkul sertifikası ihraç tutarının ne kadar olacağı, değerleme raporunda 

belirtilen tutarlar esas alınarak ihraççı tarafından belirlenir. Ancak Gayrimenkul 
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sertifikası ihraç tutarı, gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız bölümlerin 
hazırlanmış değerleme raporuna göre belirlenmiş satış değerlerinin yüzde ellisini 
aşamaz.  
 Sertifikalar, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin yurt içinde veya yurt 

dışında nitelikli yatırımcıya satılabilir. Ancak ihraç edilen tüm gayrimenkul 
sertifikalarının borsada işlem görmesi zorunludur. Gayrimenkul sertifikaları proje bitim 
tarihinden önce tekrar satılmamak üzere ihraççı tarafından talep eden yatırımcılardan 
borsada oluşan fiyat üzerinden geri alınabilir. 
 Eğer ihraççı gayrimenkul projesini tamamlamak için başka finansman 

unsurlarını kullanacaksa, sadece gayrimenkul sertifikası ihracına konu edilmeyen 
bağımsız bölümleri teminat olarak verilebilir.  

2.2. İhraççı veya Arsa Sahibine İlişkin Esaslar 
Bir gayrimenkul projesi için gayrimenkul sertifikası ihraç edecek olan ihraççının 

(Resmi Gazete 2013, Resmi Gazete 2016, Resmi Gazete 2017a, Resmi Gazete 2017b); 
 Daha önce proje toplam tutarının en az yarısı kadar büyüklükteki bir projeyi 

tamamlamış olması gerekir.  
  Gayrimenkul projesinin gerçekleştirileceği arsanın mülkiyetine münferiden 

sahip olması ve arsa tapusunun kat irtifakı tapusuna çevrilmesi veya arsa üzerinde 
ihraççı lehine kat irtifakı tesis edilmiş olması 
 Özkaynaklar toplamının, ödenmiş ve çıkarılmış sermayesinden daha fazla olması 
 Kredi notunun yatırım yapılabilir seviyede olduğuna dair derecelendirme 

kuruluşlarından uzun vadeli kredi notunu alması gerekmektedir.  

2.3. İhraçtan Elde Edilen Fonların Kullanılmasına İlişkin Esaslar 
 İhraç edilen gayrimenkul sertifikaları karşılığından toplanan fonlar yetkili 

kuruluş tarafından bir bankada açılan hesapta biriktirilir  ve ihraççı adına sermaye 
piyasası araçlarında değerlendirilir. 
 Sertifikalar ihraç edilip bedeli bankada toplandıktan sonra, sağlanan fon tutarının 

%25’lik bölümü inşaat başlamadan önce doğrudan; %65’lik bölümü inşaat ilerleme 
raporlarında belirlenen oranlar ölçüsünde ve geriye kalan %10’luk bölümü ise tüm 
edimler yerine getirildikten sonra ihraççının hesabına yetkili kuruluş tarafından aktarılır. 
Eğer bağımsız bölümler başka bir kişi veya kurum tarafından tamamlanmışsa, bu fonlar 
aynı şekilde ilgili kişi veya kuruma aktarılır. 
 Ancak bir banka tarafından sertifika itfa bedellerinin ve muhtemel cezai şartın 

gayrimenkul sertifikası yatırımcılarına ödenmesine ilişkin teminat verilmişse veya 
projenin bitirilmesi için bir sigorta yaptırılmışsa, gayrimenkul projesinin tamamlanması 
için sigorta yaptırılmışsa, gayrimenkul sertifikası ihracından sağlanan fonların tamamı 
doğrudan ihraççı hesabına aktarılabilmektedir.  

2.4. Asli Edimlerin Kullanılması İle İlgili Hükümler 
Gayrimenkul sertifikalarına ilişkin tebliğde asli edim “ifa süresi 

içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, ihraççı 
tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına mülkiyetin tesis edilmesi ve bağımsız 
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bölümün teslim edilmesi” olarak tanımlanmıştır. Tebliğlerde asli edimlerle ilgili 
aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: 
 Yatırımcılar asli edim kullanım süresi içerisinde, asli edim taleplerini ihraççıya 

veya yetkili kuruluşa iletir.  
  Yatırımcıların asli edim talep etmesi halinde, almak istedikleri bağımsız 

bölümler için gereken sertifikaları ihraççının hesaplarına göndermesi gerekir. İhraççı ise 
izahname veya ihraç belgesinde yer alan hususlara göre gayrimenkul sertifikası 
yatırımcısı adına ilgili bölüm mülkiyetinin devri ilgili işlemleri yapmak durumundadır. 

2.5. Tali Edimlerin Kullanılması İle İlgili Hükümler 
Tebliğde tali edim “ifa süresi içerisinde izahname veya ihraç belgesinde belirlenen 

esaslar çerçevesinde tali edime konu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız 
bölümlerin satılması ve satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahiplerine payları ile 
orantılı olarak dağıtılması” olarak tanımlanmıştır. Tebliğlerde tali edimlerle ilgili 
aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: 
  Yatırımcının asli edim kullanım süreleri içerisinde asli edim talebinde 

bulunması gerekir. Süresi içerisinde bu talebini iletmeyen veya gerekli diğer şartları 
yerine getirmeyen yatırımcıların tali edim talebinde bulundukları kabul edilir. 
Gayrimenkul sertifikalarının tali edime konu olan bağımsız bölümleri, edimlerle ilgili 
talepler alınmasından vade sonuna kadarki süre içerisinde ihraççı tarafından satılabilir. 
 Tali edime konu bağımsız bölümler satıldıktan sonra elde edilen tutar, tali edime 

konu bölümlerin tamamı satılıncaya kadar sermaye piyasası yatırım araçlarında 
değerlendirilir. Bağımsız bölümlerin tümünün satışının tamamlanmasını takip eden 2 iş 
günü içerisinde yatırımcıların hesaplarına sahip oldukları gayrimenkul sertifikası 
oranında aktarılır.  

3. Gayrimenkul Sertifikaları Yoluyla Finansmanın Süreci 
Varlığa dayalı bir finansal enstrüman olan gayrimenkul sertifikaları ihraççılar 

açısından büyük projelerin finansmanında kullanılmak üzere fon toplama aracı olurken, 
yatırımcılar açısından da yüksek fiyatlı gayrimenkullere düşük tutarlı sertifikalar alarak 
sahip olabilme imkanı sağlamaktadır. Gayrimenkul Sertifikaları ile ilgili sürecin işleyişi 
aşağıda belirtilmiştir.  

1.Bir gayrimenkul projesi için gayrimenkul sertifikaları ihraç edecek ihraççı, 
gayrimenkul projesindeki tüm bağımsız bölümlerin satış değerlerinin yüzde ellisini 
geçmeyecek düzeyde mevzuata uygun olarak gayrimenkul sertifikası ihraç eder. Bu 
sertifikalar belirli bir alan birimini (m2, dm2, vb.) veya parasal bir birimi ifade edecektir. 
Sertifikalar halka arz yolu ile ihraç edilebileceği gibi, nitelikli yatırımcılara doğrudan 
satılabilir. 

2.Gayrimenkul sertifikası ihracı için ihraççı bilgi dokümanının düzenlenmesi ve 
SPK tarafından onaylanması gerekir. İhraççı bilgi dokumanı, sermaye piyasası aracı 
notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahnameyi içerir. Ardından sertifikaların borsada 
işlem görebileceğine ilişkin borsa görüşü alınır.  

3.Yatırımcılar, halka arz edilen gayrimenkul sertifikalarından hedeflerine ve 
bütçelerine uygun olarak belirledikleri sayıda satın alır. Satın alınan sertifikalar borsada 
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tekrar satılabileceği gibi projenin bitim tarihine kadar yeni alınacak sertifikalarla birlikte 
biriktirilir. 

4.Elinde gayrimenkul mülkiyetini teslim alacak kadar sertifikası olanlar 
başvurusunu yaparak tapunun devrini isteyebilirler.  Sertifikalarını tamamladıkları halde 
henüz gayrimenkul projesi bitmemişse, asıl edim için başvurup, sertifikalarının bloke 
edilmesi karşılığında talep ettikleri daire için satış vaadi sözleşmesi imzalayabilirler. 
Projenin bitirilmesinden sonra, satış vaadi sözleşmesi bulunanlara gayrimenkulün 
tapusu devredilir. 

5.Asli edim talep etmeyen yatırımcılar proje bitimi ile tali edim talep etmiş sayılır. 
Asli edime konu olmayan bağımsız bölümler belirli bir süre içerisinde açık artırma ile 
satılırlar ve gelirleri tali edim talep eden sertifika sahiplerine dağıtılır. Tali edimde 
satılamayan konutlar son üç ayda borsada oluşan fiyattan, bu fiyat sağlıklı değilse 
değerleme raporunda belirtilen fiyattan yatırımcılara payları oranında sertifika bedelleri 
ödenir (BİST 2017).  

 
Şekil 1. Gayrimenkul Sertifikası Zaman Çizelgesi Örneği 
Kaynak: BİST Gayrimenkul Sertifikaları Broşürü, 2017. 

4. Gayrimenkul Sertifikalarının Muhasebeleştirilmesi 
Yeni bir finansal araç olan gayrimenkul sertifikalarının ihraççı açısından ve 

yatırımcı açısından muhasebeleştirilmesi ile ilgili bilgiler ve muhasebe kayıtları aşağıda 
belirtilmiştir. 

4.1.  İhraççı Açısından Gayrimenkul Sertifikalarının Muhasebeleştirilmesi 
İhraç eden açısından gayrimenkul sertifikaları fon sağlamak için çıkarılan ve 

sermaye piyasalarından sağlanan bir borçlanma aracıdır. Sermaye piyasalarından 
sağlanan yabancı kaynaklar Tek Düzen Hesap Planında (TDHP) vadelerine bağlı olarak 
40 Mali Borçlar veya 30 Mali Borçlar hesap gruplarında izlenir. Gayrimenkul 
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sertifikaları,  özelliği gereği bir yıldan daha uzun vadeli olarak ihraç edildiğinden 
öncellikle 40 Mali Borçlar grubunda izlenmeli, vade bitiminden önceki dönemin 
sonunda 30 Mali Borçlar hesap grubuna aktarılmalıdır. İhraç edilen gayrimenkul 
sertifikaları 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabının altında yer alacak bir 
tali hesapta izlenmesi uygun olacaktır.  

Örnek 1:  
a- XYZ İnşaat A.Ş., Ankara Eryaman’da inşa edeceği bir konut projesinin 
finansmanı için gayrimenkul sertifikası çıkarmayı planlamaktadır. Bunun için gerekli 
yasal prosedür tamamlanmıştır.  İnşa edilecek konutlarla ilgili değerleme raporunda 
belirtilen toplam değerin  %50’sine denk gelen 100.000.000 TL’lik gayrimenkul 
sertifikası ihraç edilebilmesi için 3 yıl vadeli, nominal değeri 100 TL olan 1.000.000 
adet sertifika bastırılmış ve satılması için aracı kuruma teslim edilmiştir.   
      

  
940 İHRAÇ EDİLECEK MENKUL KIYMETLER 
       940.01 İhraç Edilecek Gayrimenkul Sertifikaları 

 
100.000.000  

 
 
 
 

                 941 İHRAÇ ED. MEN.KIY. ALACAKLI HES. 
                     941.01 İhraç Ed.Gayrimenkul Sertifikaları Alc. 

 100.000.000 

 Gayrimenkul sertifikalarının bastırılması   
      

b- Aracı kurum, gayrimenkul sertifikalarının tamamının satıldığını, komisyon 
ücreti olarak 300.000 TL kesildikten sonra kalan tutarın mevzuat gereği işletmenin 
banka hesabına blokeli olarak bildirmiştir.  
  

102 BANKALAR HESABI 

       102.20 Gayrimenkul Sertifikası Blokeli Hesabı 

780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

 

99.700.000 

 

300.000 

 

 

 

 

           407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER  100.000.000 

                   407.01. Çıkarılmış Gayrimenkul Sertifikaları   

 Gayrimenkul sertifikalarının satılması   
      

c- Gayrimenkul sertifikalarına ilişkin tebliğ ile ilgili yapılan 27.11.2017 tarihli 
Resmi Gazete yayınlanan değişiklik gereği sertifika satışından elde edilen tutarın % 
25’i doğrudan ihraççının hesabına aktarılması gerektiğinden 25.000.000 TL XYZ 
İnşaat A.Ş.’nin hesabına aktarılmıştır. 

      

  
102 BANKALAR HESABI 
       102.10 TL Vadesiz Hesap 

 
25.000.000 

 
 
 
 

              102 BANKALAR HESABI  25.000.000 
                     102.20 Gayrimenkul Sertifikası Blokeli Hs.   
 Gayrimenkul sertifika bedelinin %25’nin ihraççı hesabına aktarılması   
      



 
 

E. Yılmaz – C. Altınkeser 10/4 (2018) 502-519 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

509 

d- Gayrimenkul sertifika bedelinin %65’i proje bitiminden önce inşaat ilerleme 
raporuna göre ihraççının hesabına aktarılması gerekir. 
      
  

102 BANKALAR HESABI 
       102.10 TL Vadesiz Hesap 

 
65.000.000 

 
 
 
 

                 102 BANKALAR HESABI  65.000.000 
                     102.20 Gayrimenkul Sertifikası Blokeli Hs.   
 Gayrimenkul sertifika bedelinin %65’nin ihraççı hesabına aktarılması   
      

e- 3 yıl vadeli olarak çıkarılan gayrimenkul sertifikalarının vadesi 2.yılın 
sonunda kısa vadeli olacağından 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler hesabından 
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler hesabına aktarılır. 
      

  
407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 
       407.01  Çıkarılmış Gayrimenkul Sertifikaları 
            
           306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 
                   306.01 Çıkarılmış Gayrimenkul Sertifikaları                                                       

 
100.000.000 

 
 

 
 
 
 

100.000.000 

 Gayrimenkul sertifikalarının vadesinin 1 yılın altına düşmesi   

      

f- Yatırımcılar asli edim kullanım süresi içerisinde almak istedikleri 
bağımsız bölümler için ihraççı şirketin hesabına nominal değeri 95.000.000 TL olan 
gayrimenkul sertifikasını aktardıklarından bağımsız bölümlerin mülkiyetlerinin devri 
yapılmıştır. Ayrıca %18 KDV tutarı işletmenin banka hesabına yatırılmıştır. Bu 
durumda ihraççı şirket açısından mülkiyet devri bir satış olarak değerlendirilir. Alınan 
gayrimenkul sertifikaları da borcun azaltılması şeklinde itfa edilmiş olur.  
      

  
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 
       306.01 Çıkarılmış Gayrimenkul Sertifikaları 
102 BANKALAR HESABI 

 
95.000.000 

 
17.100.000 

 
 
 
 

           600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 
          391 HESAPLANAN KDV 

 95.000.000 
17.100.000 

 Gayrimenkul sertifikalarının satılması   
      

Mülkiyet devri yapılan bağımsız bölümlerin maliyetinin 70.000.000 TL olduğu 
varsayılırsa satışın maliyeti kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.  
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620 SATILAN MAMUL MALİYETİ 
   620.01 Gayrimenkul sert.karşılığı satılan bölüm mal. 

 
70.000.000 

 

              152 MAMULLER HESABI 
                    152.01. Gayrimenkul Sert.Karş. üretilenler 

 70.000.000 

 Gayrimenkul sertifikaları karşılığı devredilen bağımsız bölümlerin maliyet kaydı   

      
  

941 İHRAÇ EDİLECEK MENKUL KIYMETLER 
       941.01 İhraç Edilecek Gayrimenkul Sertifikaları Alc. 

 
100.000.000  

 
 
 
 

                 940 İHRAÇ ED. MEN.KIY. ALACAKLI HES. 
                     940.01 İhraç Ed.Gayrimenkul Sertifikaları 

 100.000.000 

 Gayrimenkul sertifikalarının itfa edilmesi   

      

g- Bağımsız bölüm alacak kadar gayrimenkul sertifikası biriktirmeyen 
yatırımcıların ellerindeki nominal değeri 5.000.000 TL olan gayrimenkul sertifikaları, 
borsa değeri olan 6.000.000 TL üzerinden geri alınarak itfa edilmiştir. Nominal değeri 
ile borsa değeri arasındaki fark ihraççı şirket açısından finansman gideri niteliği taşır. 
      
  

306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 
       306.01 Çıkarılmış Gayrimenkul Sertifikaları 
780 FİNANSMAN GİDERLERİ 

 
5.000.000 

 
1.000.000 

 
 
 
 

                             102 BANKALAR HESABI  6.000.000 
 Çıkarılmış gayrimenkul sertifikalarının geri alınarak itfa edilmesi   
      

- Bağımsız bölüm alacak kadar gayrimenkul sertifikası biriktirmeyen 
yatırımcıların ellerindeki nominal değeri 5.000.000 TL olan gayrimenkul sertifikaları, 
borsa değeri olan 4.000.000 TL üzerinden geri alınarak itfa edilmesi durumunda 
aşağıdaki gibi kayıt yapılacaktır: 
      

  
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 
       306.01 Çıkarılmış Gayrimenkul Sertifikaları 

 
5.000.000 

 
 
 

                            102 BANKALAR HESABI 
                           679 DİĞ.OLAĞAN DIŞI GELİR VE KAR. 

 4.000.000 
1.000.000 

 Gayrimenkul sertifikalarının geri alınması   
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4.2. Yatırımcılar Açısından Gayrimenkul Sertifikalarının 
Muhasebeleştirilmesi 

Gayrimenkul sertifikalarını yatırım amacıyla edinen yatırımcıların yapacakları 
muhasebe kayıtları Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) ile Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (TFRS) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal 
Raporlama Standartları (BOBİ RFS) açısından bazı farklılıklar arz edecektir. Aşağıda 
TDMS’ye göre ve özellik arz eden durumlarda TFRS-BOBİ RFS’ye göre 
muhasebeleştirme örnekleri verilmiştir. 

4.2.1. TDMS’ne göre Gayrimenkul Sertifikalarının Muhasebeleştirilmesi 
Gayrimenkul sertifikalarını bağımsız bölüm alan veya kısa vadeli olarak 

borsadaki fiyat farklılıklarından faydalanmak için satın alan yatırımcıların muhasebe 
kayıtları satın alma amacına göre değişecektir. Satın alınan sertifikalar bir finansal 
varlık olup; kısa vadeli olarak borsadaki fiyat farklılıklarından faydalanmak için alınan 
gayrimenkul sertifikaları 11 Menkul Kıymetler hesap grubunda izlenecektir. Ancak 
uzun vadeli olarak biriktirilecek gayrimenkul sertifikaları ile bağımsız bir bölüm 
edinmek amacıyla gayrimenkul sertifikaları alınıyorsa, bu sertifikalar 24 Mali Duran 
Varlıklar hesap grubunda izlenmesi gerekir. 

Örnek 2: Bağımsız bölüm edinmek amacıyla gayrimenkul sertifikalarının 
alınması 

a- ABC Ticaret İşletmesi, yapılacak olan alışveriş merkezindeki bağımsız 
bir bölümü edinmek amacıyla, ihraç edilen gayrimenkul sertifikalarından 10.000 
adedini 200 TL birim fiyatla borsadan satın almış, bedeli bankadaki hesaptan 
ödenmiştir. Banka söz konusu sertifikaların alınması için işletmenin hesabından 3.000 
TL komisyon ücretini tahsil etmiştir. 
      
  

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 
       248.01 Gayrimenkul Sertifikaları 
653 KOMİSYON GİDERLERİ 

 
2.000.000 

 
3.000 

 
 
 
 

                             102 BANKALAR HESABI  2.300.000 
 Gayrimenkul sertifikalarının satın alınması   
      

b- Alışveriş merkezi projesinin yapımı tamamlanmış, işletme elindeki 
gayrimenkul sertifikalarını ihraççı şirkete devrederek bağımsız bölümün 
mülkiyetini almış, %18 KDV tutarını bankadaki hesaptan ödemiştir. 

      

  
102 BİNALAR 
191 İNDİRİLECEK KDV 
 
                     248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 
                            248.01 Gayrimenkul Sertifikaları 
                     102 BANKALAR  
Gayrimenkul sertifikalarının satılması 

 
2.000.000 

360.000 
 
 

 
 
 
 

2.000.000 
 

360.000 
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Örnek 3. Geçici yatırım amacıyla gayrimenkul sertifikalarının alınması 
a- Bir işletme geçici yatırım amacıyla borsadan tanesini 100 TL’den 1.000 

adet gayrimenkul sertifikası almış, bedeli 500 TL komisyon ücreti ile birlikte bankadan 
ödenmiştir. 
      

  
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 
       118.01 Gayrimenkul Sertifikaları 
653 KOMİSYON GİDERLERİ 

 
100.000 

 
500 

 
 
 
 

                             102 BANKALAR HESABI  100.500 

 Gayrimenkul sertifikalarının satın alınması   

      

 

b- Satın alınan gayrimenkul sertifikaları nakit ihtiyacından dolayı tanesi 90 
TL’den 1.000 adet gayrimenkul sertifikası satılmıştır. Satış için banka 400 TL komisyon 
tutarını kesmiş, kalan tutarı işletmenin bankadaki hesabına aktarmıştır.  
      

  
102 BANKALAR HESABI       
653 KOMİSYON GİDERLERİ 
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI 

 
89.550 

450 
10.000 

 
 
 
 

                             118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 
                                   118.01 Gayrimenkul Sertifikaları 

 100.000 

 Gayrimenkul sertifikalarının satılması   
      

4.2.2. TFRS’ye Göre Gayrimenkul Sertifikalarının Muhasebeleştirilmesi 
TFRS 9 menkul kıymetleri, TMS 39’da olduğu gibi üç şekilde 

sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırma şekilleri aşağıdaki gibidir (TFRS 9, Paragraf: 
4.1.1);  

• Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 

• Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal 
Varlıklar 

• İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Değerlenen Finansal Varlıklar 
Yapılan bu sınıflandırmalar, ilgili menkul kıymetin yönetimi için işletmelerin 

uyguladıkları yönetim modeli, başka bir ifadeyle finansal varlıkları yönetme modeli ile 
bu finansal varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akışları dikkate alınarak yapılmaktadır 
(TFRS 9, Paragraf: 4.1). 

TFRS 9 Standardı uyarınca, bir finansal araç ya itfa edilmiş maliyet bedeli ile ya 
da gerçeğe uygun değere tabi olarak sınıflanır (TFRS 9, prf.4.1.1).  
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İlk Ölçüm: Ticari alacaklar dışındaki bir finansal varlığı veya finansal 
yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. 
Gerçeğe uygun değer değişimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlık 
ve yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların edinimiyle veya ihracıyla doğrudan 
ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir veya gerçeğe 
uygun değerden düşülür (TFRS 9, prf.5.1.1). 

Sonraki Dönemlerde Ölçüm: Bilanço aktifinde finansal varlık ve pasifinde 
borcu olan ticaret işletmeleri bu araçları bilanço döneminde yani sonraki ölçümünde ise 
ya gerçeğe uygun değerinden ya da itfa edilmiş maliyetinden değerlemelidirler. Bu 
değerleme yöntemlerinden biri diğerinin alternatifi değildir. Bir finansal aracın normal 
şartlarda itfa edilmiş maliyetinden ölçülemediği (değerlendirilemediği) durumda 
gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi gerekir (Akbulut, 2012:43).  

TFRS’ye göre; bir finansal varlık aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması 
durumunda itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülür: (TFRS 9, prf. 4.1.2) 

(a) Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini 
amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması,  

(b) Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara 
ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol 
açması. 

TFRS 9 Finansal Araçlar standardına göre; bir finansal varlık itfa edilen maliyet 
üzerinden ölçülemediği sürece gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gayrimenkul 
sertifikaları anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren bir 
menkul kıymet olmadığı için itfa edilmiş maliyet üzerinden değil, gerçeğe uygun değer 
ile ölçülür. Bu nedenle söz konusu finansal varlıklar ilk kayda alınırken işlem fiyatından 
muhasebeleştirilecektir. Alım satım amacıyla alınan finansal varlıklara ilişkin gerçeğe 
uygun değerinde meydana gelen değişiklikler sonuç hesaplarına atılacağından işlemi 
gerçekleştirirken katlanılan maliyetleri aracın gerçeğe uygun değerine eklemeye gerek 
yoktur (Akbulut, 2012:126). Dolayısıyla spekülatif amaçla alınan gayrimenkul 
sertifikalarının muhasebeleştirilmesinde hem TDMS açısından hem de TFRS açısından 
işlem maliyetleri sonuç hesaplarına atılarak muhasebeleştirilir. Ancak uzun vadeli 
olarak, bağımsız bölüm edinmek amacıyla gayrimenkul sertifikalarının alınması 
durumunda, satın alıma ilişkin işlem maliyetleri menkul kıymetin maliyetine eklenir.   

Örnek 4: Geçici Yatırım Amacıyla Gayrimenkul Sertifikası Alımı (TFRS’ye 
Göre Çözüm) 

a- 20.10.2017 tarihinde XYZ A.Ş., elindeki nakit fazlalığını değerlendirmek için 
borsadan tanesini 35 TL’den 10.000 adet gayrimenkul sertifikası almıştır. Alınan 
sertifika bedeli ve 600 TL işlem maliyeti işletmenin bankadaki hesabından ödenmiştir. 

TFRS 9 standardına göre alım satım amacıyla menkul kıymet alımı sırasında 
katlanılan işlem maliyetleri sonuç hesaplarında gösterilir. 

 
 
 
 



 
 

E. Yılmaz – C. Altınkeser 10/4 (2018) 502-519 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

514 

      
  

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 
 118.01 GUD kar veya zarara Yansıtılan Gayri Men.Srt.  
 
653 KOMİSYON GİDERLERİ 
                               102 BANKALAR HESABI 
 
Gayrimenkul sertifikalarının satın alınması    

 
350.000 

 
 

600 

 
 
 
 
 

350.600 

      

b- 31.12.2017 tarihinde gayrimenkul sertifikalarının borsadaki değeri 38 TL’dir. 
TFRS 9’a göre geçici yatırım amacıyla alınan menkul kıymetler gerçeğe uygun 

değer ile değerlenmekte ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmaktadır.  
Satın alınan gayrimenkul sertifikalarının gerçeğe uygun değerinde ((38 TL – 35 

TL)*10.000) 30.000 TL’lik olumlu fark dönem sonunda kâr olarak kaydedilecektir. 
      

  
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 
       118.01 Gayrimenkul Sertifikaları 

 
30.000 

 
 

 
 
 
 

                          649 DİĞ.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 
                                649.01 GUD Artış Karları 

 30.000 

 Gayrimenkul sertifikalarının gerçeğe uygun değer farkı   

      

Gayrimenkul sertifikaların gerçeğe uygun değerinde ortaya çıkacak olumsuz fark 
zarar hesaplarında izlenmelidir.  

c- 15.03.2018 tarihinde işletme sahip olduğu 10.000 adet gayrimenkul 
sertifikalarını banka aracılığı ile tanesini 40 TL’den borsada satmıştır. Banka 1.000 TL 
komisyon kestikten sonra kalan tutarı işletmenin hesabına aktarmıştır. 

Gayrimenkul sertifikalarının değeri 350.000(alış bedeli)+30.000 (GUD artışı) 
=380.000 TL’dir.  

Satış bedeli ile (400.000) gerçeğe uygun kayıtlı değeri (380.000) arasındaki fark 
(20.000) menkul kıymet satış karı olarak kaydedilir. 
      
  

102 BANKALAR HESABI       
653 KOMİSYON GİDERLERİ 

 
399.000 

1.000 

 
 
 
 

                             118 DİĞER MENKUL KIYMETLER 
                                   118.01 Gayrimenkul Sertifikaları 
                            645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI 

 380.000 
 

20.000 
 Gayrimenkul sertifikalarının satılması   
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Örnek 5. Bağımsız Bölüm Edinmek Amacıyla Gayrimenkul Sertifikası Alımı 
(TFRS’ye Göre Çözüm) 

a- DENİZ Ticaret İşletmesi 01.07.2015 tarihinde, yapılacak olan konut 
sitesindeki bağımsız bir bölümü edinmek amacıyla, ihraç edilen gayrimenkul 
sertifikalarından 20.000 adedini 50 TL birim fiyatla borsadan satın almış, bedeli 
bankadaki hesaptan ödenmiştir. Banka söz konusu sertifikaların alınması için işletmenin 
hesabından 1.000 TL komisyon ücretini tahsil etmiştir. 

Satın alınan bu menkul kıymet geçici yatırım amacıyla (alım satım amaçlı) 
edinilmediği için TFRS 9 hükümleri çerçevesinde işlem maliyetleri alış bedeline 
eklenmesi gerekir. 
      01.07.2015    
  

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 
       248.01 Gayrimenkul Sertifikaları 
 

 
1.001.000 

 
 

 
 
 
 

                             102 BANKALAR HESABI  1.001.000 
 Gayrimenkul sertifikalarının satın alınması   
      

b- 31.12.2015 tarihinde alınan sertifikaların borsa değeri 60 TL olmuştur. 
Bu durumda, gayrimenkul sertifikaları spekülatif amacıyla değil de bağımsız bölüm 
edinmek amacıyla alındığından, değerleme farkı olan 200.000 TL (20.000 x (60 -50)) 
kar veya zarara aktarılmayacak, gerçeğe uygun değerleme farkları diğer kapsamlı 
gelirde raporlanması gerekecektir. 
      31.12.2015    
  

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 
       248.01 Gayrimenkul Sertifikaları 
 

 
200.000 

 
 

 
 
 
 

                    526 GERÇEĞE UYGUN DEĞERLEME FARK.  200.000 
 Gayrimenkul sertifikalarının GUD farkı   
      

5. Gayrimenkul Sertifikalarının Vergilendirilmesi 
Gayrimenkul sertifikaları, Türkiye’de yeni bir finansal araç olmasından dolayı 

vergisel açıdan nasıl uygulanacağına ilişkin tereddütler ortaya çıkmış ve bu 
tereddütlerin giderilmesi amacıyla TOKİ tarafından Maliye Bakanlığından bilgi talep 
edilmiştir. Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) 31.03.2017 tarih ve 
91378753-120.06.08[75]-E.39450 sayılı özelge ile gayrimenkul sertifikalarının 
vergilendirilmesine ilişkin görüşlerini ifade etmiştir. İlgili vergi kanunları ve söz konusu 
özelgeye göre gayrimenkul sertifikalarının vergilendirilmesine ilişkin hususlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

5.1. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Gayrimenkul Sertifikaları 
GİB 31.03.2017 tarih ve 91378753-120.06.08[75]-E.39450 sayılı özelgeye göre, 

gayrimenkul sertifikaları yatırımcılarının gelir ve kazançlarının GVK Geçici 67. madde 
uyarınca tevkifat suretiyle vergilendirilmelidir. Bu kapsamda Borsa İstanbul’da 
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gayrimenkul sertifikası alım satım işlemlerinden sağlanacak kazançlar ile tali edim 
sonucunda doğacak kazançlar tevkifat yoluyla vergilendirilecektir. Tevkifat oranı ile 
ilgili bir açıklama yapılmadığından mevcut hükümler uyarınca; sermaye şirketlerinde % 
0, gerçek kişilerde ve diğer kurumsal yatırımcılardan %10 oranında gelir vergisi 
tevkifatı yapılması gerekir.  

5.2. Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Açısından Gayrimenkul 
Sertifikaları 

GİB 31.03.2017 tarih ve 91378753-120.06.08[75]-E.39450 sayılı özelgeye göre, 
gayrimenkul sertifikalarının teslimi KDV’den istisnadır. Gayrimenkul sertifikası 
karşılığında asli edim ile gayrimenkul teslim alındığında, gayrimenkulün emsal bedeli 
üzerinden KDV hesaplanır.   

5.3. Damga Vergisi Kanunu Açısından Gayrimenkul Sertifikaları 
Özelge kapsamında,  gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin olarak düzenlenecek 

kağıtların ve asli edimin proje bitiş tarihinden önce talep edilmesi durumunda resmi 
satış vaadi sözleşmelerinin Damga Vergisi doğurmayacağı ifade edilmiştir. (PWC, 
2017:2). 

5.4. Harçlar Vergisi Kanunu Açısından Gayrimenkul Sertifikaları 
Harçlar Kanununa göre, tapu harcının mükellefi tapuda alım satım işlemini yapan 

kişilerdir. Tapu harcı, gayrimenkulün iktisap ve devir bedeli üzerinden hesaplanmakta 
ve bu tutar o gayrimenkulün emlak vergisi değerinden düşük olamamaktadır. Maliye 
Bakanlığının ilgili özelgesine göre, gayrimenkul sertifikası yatırımcısının asli edim 
kapsamında iktisap ettiği gayrimenkul de gerçek satış değeri üzerinden harca tabi 
tutulacaktır. Ancak, 5766 sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na eklenen 
madde uyarınca özel bütçeli idareler kapsamına alınan TOKİ’den 492 sayılı Harçlar 
Kanunu uyarınca harç alınmayacaktır (PWC, 2017:2).  

Sonuç 
Gayrimenkul sektörü Türkiye’de her zaman ekonominin önemli bir unsuru olmuş, 

son yıllardaki büyük gelişme ile birlikte önemi giderek artmıştır. Sektörün gelişmesi ile 
birlikte yeni ve büyük projeler için farklı finansman modelleri arayışına da girişilmiştir. 
Bu modellerden bir tanesi de gayrimenkul sertifikaları olmuştur. Gayrimenkul 
sertifikaları, henüz başlamamış veya devam eden gayrimenkul projelerine ait bağımsız 
bölümlerin küçük birimlere ayrılarak satılmasına, yeterli miktarda sertifika sahibi 
olanlara bağımsız birimin tapusunun devredilmesini sağlayan bir sermaye piyasası 
aracıdır. Böylece hem sertifika ihraç eden şirketlerin faizsiz fon temin etmeleri 
sağlanmakta, sertifikaları alanların da faiz ödemeden belirli bir süre içerisinde 
sertifikaları toplayarak gayrimenkulü edinmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca yeterli 
miktarda sertifika sahibi olmayıp bağımsız bölüm edinemeyen yatırımcıların da 
sertifikaların borsadaki değer farklarından faydalanma imkânı ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye için yeni olan gayrimenkul sertifikaları 2013 yılında yayınlanan tebliğ ile 
birlikte bir projede uygulanabilmiştir. Gayrimenkul sertifikaları ile finansmanı 
sağlanacak projelerin artması, sektörün finansman sorunlarının çözülmesine yardımcı 
olabilecektir. Bunun için devlet tarafından bazı teşviklerin verilmesi gayrimenkul 
sertifikalarının kullanımını artırabilir. 
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Gayrimenkul sertifikalarının muhasebeleştirilmesinde; sertifikaları ihraç eden 
ihraççı açısından ve sertifikaları satın alan yatırımcı açısından farklılıklar arz 
etmektedir. Sertifikaları ihraç edenler için ihraç edilen gayrimenkul sertifikaları sermaye 
piyasasından sağlanan bir borç niteliği taşımaktadır. Bu nedenle ihraç edilen 
gayrimenkul sertifikaları Mali Borçlar Hesap grubunda izlenmektedir. Sertifikaları satın 
alan yatırımcılar için ise; gayrimenkul edinmek amacıyla satın alınması halinde Mali 
Duran Varlıklar hesap grubunda, geçici yatırım amacıyla satın alınması halinde ise 
Menkul Kıymetler hesap grubunda izlenmesi gerekmektedir.  
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Extensive Summary 

In the financing of the construction sector, floor response, build-and-sell and pre-
sale methods are generally used. In the construction sector, shareholders' resources is 
considered as a priority. İf resources are insufficient projects cant be realize or failure of 
them could be the subject. In cases where the capital amounts of firms are not sufficient, 
loans are requested from various institutions and organizations. However, due to the 
nature of the construction sector, there are shortages of collateral in credit claims. 
Providing the conditions required to obtain credit, credit interest rates and loan 
repayment conditions also constitute issues that prevent investment for construction 
producers. One of the last financing models that came into force within the framework 
of the search for housing finance has been the real estate certificates.   

Certificate of real estate; These are securities that allow an independent real estate 
to be sold by dividing into small units and to have an independent section with title deed 
and İt’s asset-based investment tool. Those who receive certificates at the beginning of 
the project or during the construction process can become advantageous due to possible 
future price increases. These certificates can be applied to new or ongoing real estate 
projects, not applied to finished projects. 

The companies that Real estate project on start or continue to dividing  the 
independent departments into small units, namely certificates to sell, to obtain an 
adequate number of certificate owners who own the independent section through deed 
title ,  allow the certificate holders who do not have sufficient certification to benefit 
from the possible increase in value and a capital market instrument traded in Istanbul 
stock exchange. 

• An asset-based investment instrument, each certificate represents a specific area 
of the unit (m2, dm2, cm2, etc.) or a monetary unit (1 TL, 10 TL, 100 TL, etc.) 

• High-priced real estates in housing projects can be divided into certificates with 
a value between 0-200 TL, allowing all segments of the society to invest. However, an 
investor who wants to buy housing from the project can collect the required housing and 
buy the house he wants. 

• Income is a non-interest-based product. The funds collected in the case of 
induction may be evaluated in accordance with the principles of interest-free finance 
within the framework of the issuer's preference. 
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• Funds obtained from the issuance of independent units subject to the issuance of 
real estate certificates cannot be saved, pledged, guaranteed, secured, cannot be 
included in the bankruptcy table, and a precautionary measure cannot be issued. 

• Not used in the sale of finished projects, only for ongoing or starting projects can 
be exported. 

• It is not fixed income, as in real estate prices, the value of the certificate to be 
traded in  Istanbul stock exchange may increase or decrease according to market 
conditions. 

• It is an investment tool with a maturity, when the project is finished, it is 
converted into a title deed or converted into cash by the value calculated according to 
the previously announced method. 
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Özet 
Müşteriler için değer yaratma felsefesine odaklanan yalın üretim sistemi, üretim 

süreçlerinde israfı azaltarak en az kaynakla en çoğu başarmayı amaçlamaktadır. Yalın 
üretim çalışmalarının başarılı olması, yalın düşüncenin bir yönetim sistemi olarak 
algılanmasını ve işletmelerdeki bütün birim ve sistemlerde hakim olmasını 
gerektirmektedir. Yalın düşünce ekseninde, muhasebe alanındaki yenilik arayışının 
ürünü olan yalın muhasebe, finansal raporlama, maliyet yönetimi, performans yönetimi 
fonksiyonlarına hizmet etmekte ve yönetim süreçlerini desteklemektedir. Yalın üretim 
ortamında yalın muhasebenin maliyet yönetiminde başvurduğu araç değer akış maliyet 
yöntemidir. Değer akış maliyet yöntemi, değer akışları bazında fiili maliyetleri 
hesaplayarak raporlamakta, israfı azaltmak için değer akışlarında geliştirilmesi gereken 
alanları tespit etmeye imkan sağlayarak sürekli gelişimin ve müşteriler için daha fazla 
değer yaratmanın yolunu göstermektedir. Yalın üretim ilkeleri ile de uyumlu olan değer 
akış maliyet yöntemi yalın üretimi desteklemektedir. Çalışmanın amacı yalın üretim 
sistemi, yalın muhasebe ve değer akış maliyet yöntemine odaklanarak, değer akış 
maliyet yönteminin yalın üretim sistemi açısından önemini ve gerekliliğini ortaya 
koymaktır. 
Anahtar Kelimeler :Yalın Düşünce, Yalın Üretim, Yalın Muhasebe, Değer Akış 
Maliyet Yöntemi. 
Gönderme Tarihi 24 Mayıs 2018; Revizyon Tarihi 2 Kasım 2018; Kabul Tarihi 5 
Kasım 2018 

Abstract 
Lean manufacturing system, which focuses on the philosophy of creating value for 

customers, aims to do most with minimal resources. The success of lean production 
requires that lean is perceived as a management system and lean thinking is dominated 
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in all units and systems of business. Lean accounting, a product of innovation 
requiriment in the area of accounting, serves to financial reporting, cost management, 
performance management and supports management processes. The tool that lean 
applied for cost management is value stream costing method in lean manufacturing 
environment.   The value stream costing method reports by calculating actual costs 
based on value streams, shows a way for continuous improvement and creating more 
value for customers by allowing to determine areas that need to be developed in value 
streams to reduce waste. Value stream costing method that is compatible with the lean 
manufacturing principles supports lean manufacturing. The aim of the study is to reveal 
the importance and necessity of value stream costing method in a lean production 
system by focusing on lean manufacturing, lean accounting and value stream costing. 
Keywords : Lean Thinking, Lean Manufacturing, Lean Accounting, Value Stream 
Costing Method. 
Received 24 May 2018; Received in revised from 2 November 2018; Accepted 5 
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Giriş 
Yalın üretim, üretim sürecinde sürekli iyileştirme faaliyetlerini içeren, üretimde 

değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak ya da azaltarak üretim sürecinde 
yalınlaşmayı ve düşük maliyetle yüksek kaliteli ürünleri,  tüketicilere sunmayı 
amaçlayan üretim yaklaşımıdır. Yalın üretim uygulaması ile istenilen sonuçların 
alınması, işletmede üretim sistemi dışındaki birim ve süreçlerde de yalın düşüncenin 
hakim kılınmasını ve bu sistemlerin yalın üretimi desteklemesini, gerektirmektedir. 
Şüphesiz bunlardan biriside muhasebe sistemidir. 

Geleneksel muhasebe sistemleri, otoritelerin belirlediği kurallar çerçevesinde 
finansal raporlamaya izin vermekte, sürekli gelişmeyi engellemekte, yalını ileriye 
taşıyarak finansal başarıya ulaşmayı amaçlayan yalın yönetim sisteminin ihtiyaçlarına 
cevap verememektedir. (Baysan ve Durmuşoğlu, 2008, s.1; Katko, 2014, s.19). Yalın 
düşünce ekseninde muhasebe alanındaki yenilik arayışının ürünü olan yalın muhasebe, 
muhasebe süreçlerinde yalın düşünceyi hakim kılmayı amaçlamakta,  yalın üretimin 
operasyonel ve finansal sonuçlarını görünür hale getirmekte, maliyet kontrolü ve 
planlama fonksiyonlarına hizmet etmektedir. Yalın üretim ortamında yalın muhasebenin 
başvurduğu maliyet yönteminin yalın üretimin ihtiyaçlarına cevap vermesi ve yalın 
üretimi desteklemesi gerekmektedir.  

Çalışmanın amacı, yalın üretim, yalın muhasebe ve değer akış maliyet yöntemine 
odaklanarak, yalın üretim sisteminde değer akış maliyet yönteminin gerekliliğini ve 
önemini ortaya koymaktır.  

Çalışmada ilk bölümde yalın düşünce ve yalın üretim, ikinci bölümde yalın 
muhasebe kavramları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde değer akış maliyet yöntemi,  
değer akış maliyet yöntemindeki maliyet unsurları ve değer akış geliş tablosu üzerinde 
durularak, değer akış maliyet yönteminin yalın üretim sistemi açısından önemi ve 
gerekliliği açıklanmıştır. Sonuç bölümünde konuya ilişkin özet sunularak mevcut 
bilgiler ışığında değer akış maliyet yönteminin yalın üretim sistemi açısından önemi  
vurgulanmıştır. 
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1. Yalın Düşünce Ve Yalın Üretim  
Yalın düşünce, değeri tanımlamak, değer yaratan eylemleri en iyi sonucu verecek 

sıraya koymak, birisi talep ettiğinde bu faaliyetleri kesintisiz olarak uygulamak, onları 
giderek daha etkili biçimde yapmak için bir yol sağlar. Yalın düşünce giderek daha azla, 
yani daha az insan çabası, daha az ekipman, daha az zaman ve daha az alan ile giderek 
daha fazlayı elde etmenin yolunu gösterir (Womack ve Jones, 2007, s. 24).  

Üretim alanında yalın düşünce, işletmelerin müşterilerine sundukları ürün ve 
hizmetlerin kalite düzeyinin iyileştirilmesi ile birlikte üretim süreçlerindeki, gereksiz 
işlem, gecikme, bekleme süresi gibi israfların azaltılarak zamanın, insan kaynaklarının 
ve varlıkların verimli kullanılmasını ifade etmektedir (Dahlgaard ve Dahlgaard-Park, 
2006, s.264).   

Yalın üretimin ortaya çıkmasının en önemli sebebi geleneksel üretim 
sistemlerinde, üretim sürecindeki faaliyetlerin %95’inin ürüne değer katmayan 
faaliyetlerden oluşmasıdır (Dennis,  2007, s.30).  

 
Şekil 1: Geleneksel Üretim Sisteminde Değer Yaratma 

Kaynak:http://leanconstructionblog.com/The-Concept-of-Waste-as-Understood-in-Lean-onstruction.html 

Yalın üretim sistemi “tam zamanında üretim” olarak adlandırılan Toyota üretim 
sistemine dayanmaktadır. Yalın üretimin en önemli unsuru Japonca bir kelime olan israf 
anlamına gelen “muda” kavramıdır. Muda, sadece kaynakları tüketen ürüne değer 
katmayan işlemleri ifade etmektedir. Yalın üretimin asıl amacı israfı ortadan kaldırarak 
üretim sürecini yalınlaştırmaktır ( Womack ve Jones, 2007, s.23).  Hatalı ürünler, bir 
önceki işlem adımındaki gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan bekleme süreleri, 
makinaların uygun yerleştirilmemesi sebebiyle üretim sürecinde malzemeyi gereksiz 
taşıma işlemi  muda’ya örnek olarak gösterilebilir.  

Geleneksel üretim itme sistemiyle çalışır ve her birim kendi planını uygular. Talep 
geçmişi ve mevcut siparişler, üretim palanının hazırlanması için kullanılır. Bu üretim 
planına göre malzeme alımı yapılır. Her üretim bölümü, bu plana uygun olarak üretim 
görevlerini gerçekleştirir. Bu sürecin sonunda da kaçınılmaz olarak stok ortaya çıkar 
(Katko, 2014, s.39). Stok düzeyinin gün saat gibi çok kısa zaman aralıkları ile ölçüldüğü 
yalın üretim sistemlerinde, stok israf kaynağı olarak görülmektedir (Lopez, Santos ve 
Arbos, 2013, s.647; Özçelik ve Ergün, 2010, s.53). 

Yalın üretim, işletmeyi müşteriler için daha fazla değer üretmeye ve 
operasyonlarda verimliliği sürekli olarak iyileştirmeye teşvik eder. Müşteriler için daha 
fazla değer üretilmesi satış gelirlerinde artışın yolunu açar,  yalın olgunlaştıkça da 
maliyet yönetiminde etkinlik ve karlılıkta artış sağlanır. (Katko, 2014, s. 19-20). 
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Yaratmayan 
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(İsraf)
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Yalın üretim uygulamaları ilk olarak otomobil sektöründe vücut bulmuş olsa da 
üretim sektöründe faaliyet gösteren farklı işletmelerde yalın uygulamaların avantajlarını 
keşfetmişlerdir. Boeing yalınlaşma çalışmalarıyla üretim sürecinde hatalardan 
kaynaklanan maliyetleri % 75 oranında azaltmayı başararak uçak başına 655 000$ 
maliyet tasarrufu elde etmiştir. Dell stok miktarını  %50 oranında düşürmüş, yalın 
uygulamalar sayesinde üretim süresini kısaltmıştır (Burton ve Boeder, 2003, s.18,21, 
Chen ve Cox, 2012, s.17). 
Yalın üretimin 5 ilkesi bulunmaktadır. Bunlar, değer, değer akışı, akış, çekme ve 
mükemmelliktir.  

Şekil 2: Yalın Üretim İlkeleri 
Geleneksel üretim sistemlerinin odak noktası “maliyet”  kavramı iken yalın 

üretimin odağı ve kritik çıkış noktası “değer” kavramıdır. Değer, işletmede üretim 
sürecinde yaratılır fakat ihtiyaç, zaman, fiyat gibi faktörlerin etkisi ile müşteri tarafından 
tanımlanabilir (Womack ve Jones, 2007, s.24).  Değer, ürün ya da hizmetten daha 
fazlasıdır. Müşteri ile temas, siparişin alınması, ödeme, satış sonrası destek, müşterinin 
şirketle iletişime geçebilme kolaylığı değerin unsurlarıdır. Yalın şirketler bu yüzden 
değer akışlarına göre organize edilmekte ve yönetilmektedirler (Katko, 2014, s. 30). 

Değer akışı, ürün elde etmek için gerekli somut eylemler dizisidir. Bu somut 
eylemler dizisi, kavram, tasarım ve ürünün piyasaya sunumuna kadar geçen süreçteki 
problemleri çözme fonksiyonu, siparişin alınmasıyla başlayıp ürün teslimatına kadar 
uzanan süreçteki bilgi yönetimi fonksiyonu ve hammadde aşamasından ürüne ve ürünün 
müşteriye ulaşmasını kadar geçen süreçteki fiziksel dönüştürme olmak üzere 3 kritik 
fonksiyonu içermektedir. (Womack ve Jones, 2007, s. 29). Değer akış aşamaları değerin 
yaratıldığı süreçlerdir, fakat israf olarak tanımlanan işlem ya da unsurları da 
içermektedir (Özçelik ve Ertürk, 2010,57). Yalın üretimde amaç israfların en aza 
indirilmesi ve zamanla tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Değer akışları kar 
merkezleridir. Karlılığı arttırmanın tek yolu, değer akışlarının performansını 
arttırmaktır. (Katko, 2014, s. 31).  

Değer tanımlandığında ve değer akışı tespit edilip israfa yol açan adımlar yok 
edildiğinde, sonraki adım akışın sağlanmasıdır (Womack ve Jones, 2007, s. 24). 
Yalın’ın operasyonel uygulaması tek bir sözcükle özetlenebilir: Akış (Katko, 2014, s. 
42). Akış, siparişin alınmasından ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar ihtiyaç 
duyulan süreçte, tüm katma değerli işlerin doğru zaman sırasıyla engelle karşılaşmadan 
ve kesintiye uğramadan hızlı bir şekilde devam etmesini,  ifade etmektedir (Katko, 
2014, s.38). Kalite bakım, mühendislik, planlama, satın alma, ve malzeme yönetimi gibi 
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destek faaliyetleri de akışın bir parçasıdır (Katko, 2014, s. 38). Akışın yaratılması, 
sürdürülmesi ve iyileştirilmesi; işletmenin finansal potansiyelinin kilidini açacaktır. 
Akışı sağlamak verimlilik kazanımların elde etmenin ilk adımıdır akışın iyileştirilmesi 
ile maliyetleri arttırmadan ilave siparişler için kapasite yaratılır (Katko, 2014, s. 42). 

Çekme, müşterinin istediği ürünün müşterinin istediği zamanda üretilmesini ifade 
etmektedir. Böylelikle aşırı üretim ya da stok önlenmektedir. Örneğin; perakende 
alışveriş mağazalarında, ürün raflarında günlük ortalama talep miktarına göre ürün 
bulundurulmaktadır. Burada amaç müşteri ihtiyacına cevap verecek miktarda ürünün 
raflarda yer almasıdır. Kasada barkod cihazında ürün okutulduğunda sistem minimuma 
düşen malzeme listesini ve satılan miktarı depoya bildirmekte, raflarda eksilen ürün 
depodan raflara gönderilmektedir. Sonuç olarak çekme sistemi uygulanarak hem 
müşteriye cevap verme süresi azaltılmakta, hem de etkili ve basit stok kontrolü ile 
raflarda fazla ürün bulunması engellenmektedir (Çetin ve Tuna, 2016, s.11; 
Apilioğulları, 2010, s.108).  

Mükemmellik, ihtiyaçlarına hiç olmadığı kadar yakın ürünleri müşterilere 
sunarken, çaba, zaman, yer, maliyet ve hata azaltma sürecinin (Womack ve Jones, 2007, 
s. 36) sonu olmadığı düşüncesi ile yalınlaşma çalışmalarının devam ettirilerek,  yalın 
üretimde en ideale ulaşma çabasının sürekli hale getirilmesini ifade etmektedir. 

2. Yalın Muhasebe 
İşletmelerin muhasebe birimleri tarafından hazırlanan finansal raporlar, muhasebe 

standartları ve yasal düzenlemelere uygun olarak düzenlenmekte, işletme yöneticileri ve 
sahipleri gibi işletme içindeki kullanıcılar yanında, devlet, yatırımcılar, finans 
kuruluşları gibi kullanıcılara,  işletmenin finansal durumu hakkında bilgi sunmaktadır 
(Katko, 2014, s.17). Yalın üretim ortamlarında geleneksel muhasebe sistemlerinin 
ürettiği raporlar yalın üretimin operasyonel ve finansal sonuçlarını ortaya 
koyamamaktadır. Yalın üretim sistemine geçiş yapan işletmeler geleneksel muhasebe 
sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verememesi sebebiyle muhasebe ve ölçüm sistemlerinin 
yeni yaklaşımı destekleyecek şekilde değiştirilmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya 
kalmaktadırlar (Özçelik ve Ertürk, 2010, s.5; Maskel, 2015).  

Yalın yönetim sisteminin benimsendiği işletmelerde muhasebe alanındaki değişim 
ihtiyacından ortaya çıkan yalın muhasebe, yalın uygulamaların finansal ve operasyonel 
sonuçlarını daha iyi yansıtacak şekilde tasarlanan ve yalın düşünceyi destekleyen 
muhasebe sistemidir (Maraşlı, Çoban ve Topbaş, 2014, s.30). Yalın muhasebe, 
geleneksel sistemlere yeni bir boyut kazandırma amacında değil geleneksel muhasebe 
sistemlerinin yerini almayı amaçlamaktadır. Yalın muhasebenin iki önemli özelliği, 
muhasebe uygulamalarındaki israfı ortadan kaldırarak muhasebe sürecini 
yalınlaştırmak, ikincisi üretimle eş zamanlı olarak hazırlanan maliyet verileri ile mevcut 
durumun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak yalınlaşmayı destekleyecek 
her türlü rapor grafik, şekil vb bilgileri üretmektir (Balcı, 2011, s.42).  

 
 
 
 

Tablo 1 : Yalın Muhasebe ve Geleneksel Muhasebe 
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Kriterler Geleneksel Muhasebe Yalın Muhasebe 

Ana Özellikler 
• Büyük ve Karmaşık 
• Yüksek miktarda değer yaratmayan 

işlem içerir 

• Yalın 
• Hızlı 
• Zamanlı 

Nesneleri • İşgücü verimliliği ve genel üretim 
giderlerinin dağıtımı 

• Finansal performans ve finansal 
olmayan performans ölçütleri: 
kalite, verimlilik, zamanlama ve 
hizmetler 

Amaçları • İşletmelerin kaynaklarının 
kullanımını maksimize etmek 

• Akışı maksimize etmek 
• Sürekli iyileşmeyi teşvik etmek 
• İç ve dış kullanıcılara değer 

sağlamak 

Odak • Ürünler ve maliyetler • Değer akışı 
• Süreçler 

Araçlar 
• Ürün maliyetleri 
• Standart maliyetler  
• Sapmalar 

• Değer akış maliyet Yöntemi/ Değer 
akış gelir tablosu 

• Görünür performans ölçütleri / 
Sonuç Tablosu 

İlgili Personel • Kontrol 
• Yönetim 

• Muhasebe personeli 
• Değer akış takımı 
• Yönetim 

Raporlar 
• Anlaşılması her zaman kolay 

olmayan 
• Karmaşık ve geç 

• Açık ve anlaşılması kolay 
• Sık raporlama (günlük, haftalık, 

aylık) 

Kaynak : Cesoroni, F. M. ve Sentuti, A. (2014). “Implementing a Lean Accounting System in a Lean 
Enterprise”, 18 th International Academy of Management and Business (IAMB), Conference 

Paper, s.20. 

Yalın muhasebenin amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir (Cesoroni ve Sentuti, 
2014; Aktaş, 2013, s.64). 

• Muhasebe süreçlerini ve yönetim kontrol sistemini basitleştirmek, yalın ilke ve 
araçlarını kullanarak etkili bir kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak; 

• Yalın organizasyon mantığı doğrultusunda performans ölçme ve izlemeyi 
sağlamak; 

• Yalın uygulamaların sonuçlarını yansıtan uygun ve herkes tarafından kolayca 
anlaşılabilecek bilgiyi kısa zaman aralıklarında üreterek kullanıcılara sunmak; 

• Bütün işletmede yalın dönüşümü teşvik ve çalışanları motive ederek yalın 
kültürü desteklemek; 

• Karar verme süreçlerini desteklemek. 
Yalın muhasebenin maliyet yönetimi için başvurduğu yöntem ve araç değer akış 

maliyet yöntemi/ değer akış gelir tablosudur. (Cesoroni ve Sentuti, 2004).  
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Şekil 4 : Yalın Muhasebe’nin Pozitif Etkileri 
Kaynak: Maskell, B.H. (2015). Metrics that Matter, One Day Lean Management Workshop, 

https://www.cob.calpoly.edu/centralcoastlean/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/Metrics-
That-Matter-AMweb.pdf 

Şekil 4 yalın muhasebenin pozitif etkilerini göstermektedir. Yalın düşünce ilkeleri 
doğrultusunda organize edilen muhasebe sistemi işletmenin gelirlerinin ve karlılığının 
arttırılmasına ve büyüme stratejilerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

3. Değer Akış Maliyet Yöntemi, Değer Akış Maliyet Yöntemi Maliyet 
Unsurları ve Değer Akış Gelir Tablosu 

3.1.  Değer Akış Maliyet Yöntemi  
Geçmişte, üretim maliyetlerinin en önemli bir kısmını işçilik giderleri 

oluşturmaktaydı, görece olarak düşük miktardaki genel üretim giderleri dağıtım 
anahtarları yardımı ile ürünlere yüklenmekteydi.  Günümüzde, yüksek düzeyde 
otomasyon ve dış kaynak kullanımı nedeniyle toplam üretim giderleri içerisinde 
işçiliğin payı azalmış, genel üretim giderlerinin payı artmıştır. (Özçelik ve Ergün, 2010, 
s.53; Salah ve Zaki, 2013, s.87). Bu gelişmeler sonucunda, geleneksel maliyet 
yöntemleri, zamanla ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş, faaliyet tabanlı maliyet 
yöntemi, tam zamanında üretim ortamında maliyet yöntemi, mamul yaşam dönemince 
maliyet yöntemi, değer akış maliyet yöntemi, zaman esaslı faaliyet tabanlı maliyet 
yöntemi, kaynak tüketim muhasebesi gibi modern yöntemler literatüre kazandırılmıştır.  

Yalın üretim sisteminin odak noktası değer kavramıdır. Yalın işletmeler değer 
akışlarına göre organize edilmekte, işletme süreçlerinde israf olarak kabul edilen 
işlemler azaltılarak ya da ortadan kaldırılarak en az kaynakla faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi ve müşteriye sunulacak değerin maksimize edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yalın üretim ortamında kullanılacak maliyet 
yönteminin yalın üretimin amaçlarına hizmet etmesi ve yalın üretimi desteklemesi 
gerekmektedir. 

Değer akış maliyet yöntemi, yalın üretim prensipleri temelinde maliyet 
muhasebesindeki değişim ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmıştır (Medeiros, Santana ve 
Guimaraes, 2017. s.397). Değer akış maliyet süreci değer akış haritalama ile 
başlamaktadır. Değer akış haritalama, değer akış maliyetin ihtiyaç duyduğu malzeme 

https://www.cob.calpoly.edu/centralcoastlean/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/Metrics-That-Matter-AMweb.pdf
https://www.cob.calpoly.edu/centralcoastlean/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/Metrics-That-Matter-AMweb.pdf
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akışı ve kaynak tahsisi gibi zorunlu bilgileri üretmekte ve üretim sürecinde israf olarak 
tanımlanan değer yaratmayan işlemlerin tespit edilmesini sağlamakta ve üretim 
faaliyetlerinin değer akışları etrafında organize edilmesine aracılık etmektedir. (Stenzel, 
2007, 158).  

Değer akış maliyet yöntemi, değer akışları bazında maliyet hesaplamayı ve değer 
akışlarında yaratılan değerin nasıl maksimize edileceğinin anlaşılmasını amaçlar 
(Cesoroni ve Sentuti, 2014). Değer akış maliyet, üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlerin 
finansal sonuçları arasında bağlantı kurularak değerlendirme yapılmasına, değer akışları 
ve değer akışlarındaki işçilik, malzeme ve diğer maliyetler gibi değer akışının her bir 
maliyet unsurunu ayrı ayrı dikkate alarak maliyetlerin daha anlaşılır bir şekilde analiz 
edilmesine ve maliyetlerin kök nedenlerini anlaşılmasına imkan sağlar (Kotka , 2014, 
s.71). Değer akış maliyet yöneminde ana maliyet unsuru değer’in yaratıldığı değer 
akışlarıdır. Maliyetler, gelirler ve karlılık raporları değer akışları etrafında organize 
edilmekte, maliyet dağıtımı değer akışlarına göre yapılmakta ve müşteriye sunulan 
gerçek değer hesaplanabilmektedir (Cesoroni ve Sentuti, 2014; Balcı, 2011, s.40). 
Yöntem bu yüzden değer akış maliyet olarak adlandırılmaktadır (Cesoroni ve Sentuti, 
2014).   

Geleneksel üretim anlayışında karlılık, makinaların ve işçilerin çok çalışmasına 
bağlıdır. Performans işgücünün ve makinaların verimliliğini ifade etmektedir. (Stenzel, 
2007, s.155). Dolayısıyla geleneksel üretim sistemlerinde işletmeler işgücü, makine gibi 
üretim araçlarının kullanımını en üst düzeye çıkararak para kazanır (Stenzel, 2007, 
s.157). Yalın üretimde, çekme sistemi ile üretim süreci başlamaktadır. Hammaddenin 
ürüne dönüşmesinden, ürünün müşteriye ulaşmasına kadar geçen süreçteki, ürüne değer 
katan ya da katmayan her faaliyet değer akışının bir unsurudur. Değer akışları 
işletmenin gerçek kar merkezleridir (Kotka, 2014, s.71). Değer akış karlılığı, işgücü ve 
makinelerin kullanımının en üst düzeye çıkarılması ile değil, müşterilere daha fazla 
değer sunularak sağlanabilir (Kotka, 2014, s.71).  

Yalın üretim giderlerin gerçek maliyetleri ile takip edilmesini gerektirmektedir 
(Rao ve Bargerstock, 2011, s.47). Araştırmalar, yalın üretim sistemine geçen 
işletmelerin standart maliyet sistemlerini kullanmaya devam ettiklerini göstermektedir 
(Rao ve Bargerstock, 2011, s.47). Fakat standart maliyet yönteminde ürün 
maliyetlerinin hesaplamasında önceden belirlenen rakamlar kullanılmakta, üretim süreci 
sonunda fiili maliyetlerle standartlara göre hesaplanan maliyetler karşılaştırılarak sapma 
analizleri yapılmaktadır. Bu özellikleri ile standart maliyet yönteminin yalın üretim 
sistemine hizmet etmesi mümkün değildir. Değer akış maliyet yönteminde maliyetler 
fiili olarak takip edilmekte üretim süreci ile eş zamanlı olarak hesaplanan maliyet 
verileri ve hazırlanan raporlar ile değer akışları fiili verilere dayalı olarak analiz 
edilmekte, standart maliyet yöntemindeki sapma analizlerine gerek kalmayarak önemli 
bir israf kaynağı ortadan kaldırılmaktadır.  

Değer akış maliyet yöntemi yalın düşünce ve yalın üretim sisteminin mantığına 
uygun olarak objektif ve kolay hesaplanabilen veri sağlamakta, maliyetlerin dağıtımını 
azaltmakta, sadece muhasebe personeli tarafından değil bütün işletme personelinin 
kolayca anlayabileceği bilgiyi kısa zaman aralıklarında üretmektedir. Değer akışlarında 
sağlanacak iyileşmelerin raporlanması da işletmedeki motivasyonu arttırarak 
yalınlaşmayı desteklemektedir (Cesoroni ve Sentuti, 2014). Bu özellikleri ile değer akış 
maliyet yalın üretim sistemi ile kavramsal olarak bütünleşen ve yalın üretimi 
destekleyen önemli bir araçtır. (Özçelik ve Ergün, 2010, s.54).  



 
 

Y. Kaldırım – Z. Kaldırım 10/4 (2018) 520-535 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

528 

3.1.1. Değer Akış Maliyet Yöntemi Maliyet Unsurları 
Değer akış maliyetleri belirlenirken, tüm maliyet unsurları dikkate alınmakta,  

direkt-endirekt ayrımı yapılmamakta, tüm maliyetler direkt maliyet olarak 
düşünülmekte, değer akışlarına maliyet atamaları direkt maliyet mantığına uygun olarak 
yapılmaktadır (Baggaley ve Maskell,  2003, s.25; Cesoroni ve Sentuti, 2014).  

Değer akış maliyetleri 
• Değer akış işgücü maliyetleri;  
• Malzeme maliyetleri; 
• Makine ve araç gereç maliyetleri; 
• Destek maliyetleri; 
• Dış işlem maliyetleri; 
• Tesis maliyetleri; 
• Diğer değer akış maliyetlerinden oluşmaktadır (Baggaley ve Maskell, 2003, 

s.25).  
Değer akış işgücü maliyetleri değer akışındaki personel ücretlerinden kaynaklanan 

maliyetlerdir. İşgücü maliyetlerinde, geleneksel maliyet yöntemlerindeki gibi direkt 
endirekt ayrımı yapılmamaktadır. Ayrım çalışanın üretim faaliyetinde yer almasına, 
malzeme taşımasına, bakım onarım, müşteri hizmetleri, kalite kontrol, satış ya da satın 
alma gibi değer akış sürecinin herhangi bir aşamasında çalışıp çalışmadığına 
odaklanmaktadır (Stenzel, 2007, s.159). Bir personelin iki ya da daha fazla değer akış 
aşamasında çalışması durumunda, iş gücü maliyeti çalışanın her bir değer akışında 
çalıştığı süre dikkate alınarak değer akışları arasında dağıtılmaktadır (Aktaş, 2013, 
s.71).  

Üretim malzeme maliyetleri, çekme sistemiyle üretim sürecine alınan ilk madde 
ve malzeme maliyetlerinden oluşturmaktadır. İlk madde ve malzeme stok seviyesi 
yüksek olan işletmelerde üretime çekilen ilk madde ve malzeme maliyetleri, stoktan 
üretime gönderilen ilk madde ve malzeme maliyeti dikkate alınarak hesaplanabilir. Stok 
miktarının düşük olduğu işletmelerde ise yeni alınan ilk madde ve malzeme maliyetleri 
kullanılabilir (Stenzel, 2007, s.160). 

Makine ve araç gereç maliyetleri, makinelerin amortisman giderleri, yedek parça 
ve bakım onarım maliyetlerinden oluşmaktadır. Yalın dönüşüm sürecinde makine araç 
ve gereç maliyetleriyle ilgili önemli bir soru; amortismanı tükenen makinelerle ilgili ne 
yapılacağıdır. Genellikle amortismanı tükenen makineler için değer akışına amortisman 
gideri yüklenmez.  Bazı işletmeler amortismanı tükenen makineler için değer akışında 
yerine koyma maliyetini kullanmaya karar verebilirler. Yerine koyma maliyetinin 
kolayca hesaplanabileceği durumlarda bu kabul edilebilir. Makinalarla ilgili yedek 
parça, onarım, bakım gibi diğer maliyetlerde muhasebe sisteminden temin edilebiliyorsa 
makine maliyetlerine yüklenebilirler. Makine ve araç gereç maliyetleri ile ilgili önemli 
bir konuda, makinelerin birden fazla değer akış sürecinde kullanılmasıdır. Bu durumda  
yedek parça, enerji bakım onarım gibi giderler basit dağıtım süreci kullanılarak değer 
akışlarına yüklenebilir. Yılbaşında yapılacak analizlerle belirlenecek dağıtım oranları 
yıllık olarak kullanılabilir. (Stenzel, 2007, s.160-161).  

Destek maliyetleri, geleneksel yöntemlerde endirekt gider olarak sınıflandırılan, 
bakım, kalite, mühendislik, kontrol, malzeme yönetimi, planlama, satın alma, insan 
kaynakları bilişim sistemleri vb. genel muhasebe maliyetleridir. Yalın dönüşümde genel 
sorun farklı değer akış süreçlerine destek maliyetlerinin dağıtılmasıdır. Maliyetlerin 
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dağıtılmasında, direkt yükleme, dağıtım ya da değer akışına bu maliyetlerin atanmaması 
olmak üzere 3 farklı yöntem izlenebilir (Stenzel, 2007, s.162).  

Dış işlem maliyetleri üretim sürecinde işletme dışında yaptırılan işlerin 
maliyetlerini ifade etmektedir. Dışarıya yaptırılan işlerin maliyetleri, faturalardan ya da 
muhasebe kayıtlarından tutarları tespit edilerek değer akışına aktarılabilir (Maskell vd., 
2007, s.37). 

Tesis maliyetleri ya da kullanım maliyetleri, kira, binaların vergileri, 
amortismanları gibi giderlerden oluşmaktadır. Tesis maliyetleri metre kare ölçüsüne 
göre her bir değer akışı arasında dağıtılır (Haskin, 2010, s.93). Değer akışına ait 
birimler, üretim, alanı depolama alanlarıdır. Değer akışlarının kullandığı alanın 
yalınlaşma çalışmaları ile minimize edilmesi amaçlanmalıdır. Tesis maliyetleri ile akla 
gelebilecek soru elektrik, su, ısınma vb. maliyetlerin bütün tesis ve makinalar ya da 
belirli bir makine ile ilgili olup olmadığıdır. Bu maliyetler makinelerin ya da değer akış 
birimlerinin kullanım miktarları tespit edilebiliyorsa kullanım ölçülerine göre belirli 
makinelere ve değer akış birimlerine atanabilir. Giderlerin atanmasında  önemli husus 
dağıtım yönteminin basit olması ve tutarlı bir şekilde uygulanmasıdır (Stenzel, 2007, 
s.161). Tesis maliyetleri geleneksel maliyet muhasebesi yöntemleri ile benzer şekilde 
ele alınmaktadır, fakat ürünler ya da bölümler gibi diğer maliyet unsurları yerine değer 
akışına atanırlar. (Haskin, 2010, s.93). 

Diğer maliyetler, ofis, seyahat masrafları, tüketilen aletlerin maliyetleri gibi çeşitli 
maliyetleri kapsamaktadır (Maskell vd., 2007, s.37). 

 
3.2.   Değer Akış Gelir Tablosu 
Yenilikçi doğası gereği, işletmede yalın üretim sistemine, hızlı bir şekilde 

geçilmesi ve istenilen sonuçların büyük bir hızla gözlenmesi mümkün değildir. 
(Cesoroni ve Sentuti, 2014). Yalınlaşma çalışmalarının operasyonel ve finansal 
boyuttaki olumlu etkileri orta ve uzun vadede ortaya çıkmaktadır (Uzun Kocamış, 2015, 
s.8). Yalın üretimin finansal sonuçlarını ortaya koyan yalın muhasebe raporu, değer akış 
gelir tablosudur.  

Geleneksel gelir tabloları finansal raporlama açısından faydalıdır fakat yalın 
düşüncenin çıkış noktası olan değer analizi için yetersizdir. Geleneksel gelir tablosunda 
mal ve hizmetlere ilişkin maliyet unsurları satışların maliyeti kaleminde sunulmakta, 
fakat bu maliyetlerin detayına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Geleneksel gelir 
tablosunun önemli bir dezavantajı ay, 3ay, yıl gibi geniş zaman aralıklarına ilişkin 
verileri içermesidir.  

Geleneksel finansal raporlar, bu raporları kullanacak yöneticilere ve ilgili 
personele detaylı olarak anlatılmadıkça genellikle anlaşılamaz. Bu raporlardaki 
bilgilerin neyi ifade ettiğini anlatmak için, muhasebe personeli zamanının çoğunu israf 
eder. Yalın bir işletmede muhasebe sisteminin ürettiği raporlar, işletmenin parayı nerede 
ve niçin harcadığını ortaya koymalı basit ve anlaşılabilir olmalıdır. Bu raporlar soruyu 
“Bu ne anlama geliyor?”dan “Biz ne yapmalıyız? ”a değiştirir. Doğru, işletme ve üretim 
süreçleri ile eş zamanlı olarak üretilen bilgi, yalın başarı için çok önemlidir (Maskell vd. 
2007, s.51).  
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Tablo 2: Değer Akış Gelir Tablosu 
DEĞER AKIŞLARI GELİR TABLOSU 

 Oem Değer 
Akış 

Sistem 
Değer Akış 

Ürün 
Geliştirme 

Satış ve 
Pazarlama Destek Toplam 

Satışlar 1.039.440 1.009.246    2.048.686 
Malzeme 424.763 339.810 84.953   849.526 
Direkt İşçilik 189.336 123.648    312.984 
Destek İşçilik 87.662 67.616 40.772 93.315 53.056 342.421 
Makineler 88.800 27.750    116.550 
Dış İşlem 36.000 17.731    53.731 
Tesis 15.450 10.300 3.090 3.090 9.270 41.200 
Diğer Maliyetler 1.933 2.899 483 2.416 1.933 9.664 
Toplam Maliyet 843.944 589.755 129.298 98.821 64.259 1.726.076 
Değer Akış Karı 195.496 419.491 (129.298) (98.821) (64.259) 322.610 

% %19 %42 %6 %5 %3 %16 

 

Stok 
Açılış 1.186.035 

Stok 
Kapanış 963.148 

Stok 
Değişimi (222.887) 

Vergi 
Öncesi 

Kar 
99.723 

% 5 

Kaynak: Katko, N. (2013). The Lean CFO: Architect Of The Lean Management System, CRC 
Press:USA, s.70. 

Geleneksel gelir tablosu satışların maliyetine odaklanarak, üretim giderleri 
dışındaki giderleri fonksiyonel olarak göstermektedir. Değer akış gelir tablosunun en 
önemli özelliği, her bir değer akışına ilişkin malzeme, işçilik, makine ve araç gereç 
maliyeti,  tesis maliyeti gibi değer akışındaki maliyet unsurlarını ayrı ayrı göstermesi 
böylelikle maliyetlerin kök nedenlerinin anlamaya, etkinlik analizi ve değer akışları 
bazında karlılık analizi yapmaya imkan sağlamasıdır (Haskin, 2010, s.92; Apilioğulları, 
2010, s.207; Katko, 2014, s. 21-22). Değer akış gelir tablosu, operasyonlardan gelen 
finansal sonuçları ve bu sonuçların bir önceki dönemden farklı olma sebeplerini kolayca 
anlaşılabilecek bir şekilde göstermektedir. (Maskell vd. 2007, s.51).  

Tablo 2 değer akış gelir tablosu örneğini göstermektedir Değer akış gelir 
tablosunda, yönetim, insan kaynakları, bilişim sistemleri gibi maliyetler direkt olarak 
değer akışlarına atanmamakta destek başlığı altında ayrı olarak gösterilmektedir 
(Haskin, 2010, 92). Geleneksel yöntemlerde sabit genel üretim giderleri dağıtım 
anahtarları yardımıyla tamamlanmış olan ürünlere yüklenmekte ürünler satılmadığında 
bu giderler varlık olarak finansal raporlarda yer almakta bu da, stok miktarının ne kadar 
çok olduğuna bağlı olarak karlılığı manüpüle edebilmektedir. Değer akış gelir 
tablosunda stoklardaki değişim ayrı bir kalem olarak gösterilmektedir. Yalın üretimde 
mükemmellik anlayışıyla iyileşmeler devam ettikçe, önemli bir israf kaynağı olan 
stokların azaltılması ile stokların karlılığa etkisi ile ilgili sorun da ortadan kalkacaktır 
(Haskin, 2010, s.92). 
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Tablo 3: Haftalık Değer Akış Gelir Tablosu*  
Haftalık Değer Akış  Gelir Tablosu 

 Hafta 1 Hafta 2 Hafta… Hafta 52 
SATIŞLAR 2.048.686    
Malzeme  Maliyetleri (849.526)    
Direkt İşçilik Maliyetleri (312.984)    
Destek İşçilik Maliyetleri (342.421)    
Makine Maliyetleri (116.550)    
Dış İşlem Maliyetleri (53.731)    
Tesis Maliyetleri (41.200)    
Diğer değer akış Mal. (9.664)    
Toplam Değer Akış Maliyetleri (1.726.076)    
Değer Akış Karı 322.610    
  % % 16    
Stok Değişim  (222.887)    
Net Kar 99.723    

 %5    

*Katko (2013)’ten uyarlanmıştır. 

Tablo 3 haftalık değer akış gelir tablosu örneğini göstermektedir. Değer akış 
maliyetleri genellikle haftalık olarak hesaplanıp değer akış gelir tablosunda sunularak, 
yöneticilere mevcut durumun değerlendirilmesi ve karar almak için üretim ile eş 
zamanlı bilgi sunmaktadır. (Baggaley ve Maskell 2003, s.25; Cesoroni ve Sentuti, 
2014).  

4. Sonuç 
Yalın üretim yaklaşımı son yıllarda pek çok işletme tarafından kabul görmüştür. 

Yalın üretim uygulamasının başarılı olması ve beklentileri karşılaması tek başına üretim 
sisteminin yalınlaştırılması ile mümkün değildir. Yalınlaşma bütüncül bir bakışla 
işletmelerin tedarik, üretim, ürün geliştirme, pazarlama, muhasebe ve diğer bütün  
sistemlerinde yalınlaşmayı ve bu sistemlerin yalın üretimi desteklemesini 
gerektirmektedir. Bu doğrultuda yalın üretimin en önemli gerekliliklerinden biri yalın 
dönüşümle sağlanacak iyileşmeleri ve eksiklikleri somut olarak ortaya koyacak olan 
yalın üretimi destekleyen ve yalın düşüncenin hakim olduğu muhasebe sistemidir. Yalın 
muhasebe sistemi, finansal raporlama, maliyet kontrolü ve planlama fonksiyonlarına 
hizmet etmekte ve yönetim süreçlerini desteklemektedir. 

Yalın üretimin başarısı için en önemli konulardan biri, fiili maliyet verileri ile 
maliyet ve karlılık analizi yapmaya, israfı kaynaklarını tespit etmeye imkan sağlayan ve 
yalın üretimi destekleyen maliyet yönteminin kullanılmasıdır. Değer akış maliyet 
yöntemi, yalın üretimin ana felsefesi olan israfın azaltılmasına imkan sağlamakta 
maliyetlerin dağıtımını azaltmakta, sadece muhasebe personeli tarafından değil 
yöneticiler ve diğer personelin kolayca anlayabileceği bilgiyi kısa zaman aralıklarında 
üreterek raporlamaktadır. Değer akış maliyet yönteminin önemli bir çıktısı değer akış 
gelir tablosudur. Değer akış gelir tablosu her bir maliyet unsuruna ilişkin verileri değer 
akışları bazında ayrı ayrı göstererek, değer akışlarındaki maliyetlerin kök nedenlerini 
anlamaya imkan sağlar. Değer akış gelir tablosu yalın üretim uygulaması ile sağlanan 
iyileşmeleri ve yetersizlikleri ortaya koyarak, geliştirilmesi gereken alanları yani israf 
kaynaklarını tespit etmeyi kolaylaştırır ve müşteriye sunulacak değerin arttırmak için 
fikir sunar.  Bu özellikleri ile değer akış maliyet yöntemi yalın üretim sistemiyle 
bütünleşen ve yalın üretimi destekleyen önemli bir araçtır.  



 
 

Y. Kaldırım – Z. Kaldırım 10/4 (2018) 520-535 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

532 

KAYNAKÇA 

Aktaş, R. (2013). “Yalın Üretim Ortamında Maliyet Yönetimi: Değer Akış 
Maliyetleme”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve 
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt.13, Sayı:25, 57-85. 

Apilioğulları, L. (2010). Yalın Dönüşüm. 1.baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık 
Baggaley, B. ve Maskell, B. (2003). “Value Stream Management For Lean Companies, 

Part II”, Cost Management, Vol.17, No.3,  24-30. 
Balcı, B.R. (2011). Yalın Düşünce ve Muhasebe, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt.13, Sayı:1, 39-58.  
Baysan, S. Ve Durmuşoğlu, M.B.  (2008). “Değişen Rekabet Koşullarında Değişmeyen 

Maliyet Muhasebesine Yeni Bir Soluk: Yalın Maliyet Muhasebesi”, Altı Sigma 
Yalın Konferansları. 

Burton, T.T ve Boeder, S.M. (2003). The Leen Extended Enterprise: Moving Beyod the 
Four Walls to Value Stream Excellence, J.Ross Publishing:USA. 

Cesoroni, F. M. ve Sentuti, A. (2014). “Implementing a Lean Accounting System in a 
Lean Enterprise”, 18 th International Academy of Management and Business, 
(IAMB) Conference Paper, 17-20 September, Università Roma, Roma, Italia. 
http://www.academia.edu/17466437/Implementing_a_Lean_Accounting_Syste
m_in_a_Lean_Enterprise (Erişim Tarihi: 10.10.2017) 

Chen, J.C. ve Cox, R.A. (2012). “Value Stream Management for Lean Office – A Case 
Study, American Journal of Industrial and Business Management”, Vol.2, No.2, 
17-29.  http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2012.22004  (Erişim Tarihi: 17.10.2017) 

Çetin, C. Ve Tuna, N. (2016), “Yalın ilkeler”, Toprak İşveren, Sayı:109, 8-15. 

Dahlgaard, J.J, ve Dahlgaard‐Park, S.M. (2006). “Lean Production, Six Sigma Quality, 
TQM And Company Culture”, The TQM Magazine, Vol. 18 No.3, 263-281. 
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09544780610659998  
(Erişim Tarihi: 09.10.2017) 

Dennis, P, (2007).  Lean production simplified, 2nd, edtn, CRC Press:New York 
Haskin, D. (2010).  “Teaching Special Decisions In A Lean Accounting Environment”, 

American Journal of Business Education, Vol.3, No.6, 91-96 
Katko, N. (2013). The Lean CFO: Architect Of The Lean Management System, CRC 

Press: USA. 
Katko, N. (2014). Yalın CFO: Yalın Yönetim Sisteminin Mimarisi, Optimist:İstanbul. 
Lopez, P., Santos, J.ve Arbos, L. (2013). “Lean Manufacturing: Costing The Value 

Stream”, Industrial Management & Data System, Vol.113, No.5, 647-668. 
Maraşlı, H., Coban, M.C. ve Topbaş, E. (2014). “Yalın Muhasebe”, KSÜ Sosyal 

Bilimler Dergisi, Cilt.11, Sayı:2,  25-39. 
Maskell, B.H. (2006). “Solving The Standart Cost Problem”, Cost Management, 

Vol.20, No.1, 27-35. 

http://www.academia.edu/17466437/Implementing_a_Lean_Accounting_System_in_a_Lean_Enterprise
http://www.academia.edu/17466437/Implementing_a_Lean_Accounting_System_in_a_Lean_Enterprise
http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2012.22004
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/09544780610659998


 
 

Y. Kaldırım – Z. Kaldırım 10/4 (2018) 520-535 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

533 

Maskell, B.H. ve Baggaley, B.L. (2006). “Lean Accounting: What's It All About?”, 
Target Magazine, Vol.22, No.1,  35-43. 

Maskell, B., Baggaley, B., Katko N. ve Paino, D. (2007). The Lean Business 
Management System Lean Accounting: Principles & Practices Toolkit. 
BMA:USA 

Maskell, B.H. (2015). “Metrics That Matter”, One Day Lean Management Workshop, 
https://www.cob.calpoly.edu/centralcoastlean/wp-
content/uploads/sites/6/2017/07/Metrics-That-Matter-AMweb.pdf  

Mcvay, G., Kennedy, F. Ve Fullerton, R. (2013). Accounting in The Lean Enterprise: 
Providing Simple, Practical, and Decision-Relevant Information, CRC 
Press:USA 

Medeiros, H. S., Santana, A.F.B., Gumaraes, L. S. (2017). “The Use of Costing 
Methods in Lean Manufacturing Industries: A Literature Review”, Gest Prod, 
Vol.24, No.2, 395-406. 

Özçelik, F. ve Ertürk, H. (2010). “Yalın Üretim İşletmeleri İçin Değer Akış Yönetimi 
ve Değer Akış Maliyetlemesi (DAM)”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.29, Sayı:2, 51 – 84. 

Rao, H.S. ve Bargerstock, A. (2011), “Exploring The Role Of Standard Costing in Lean 
Manufacturing Enterprises: A Structuration Theory Approach”, Management 
Accounting Quarterly, Vol.13, No:1, 47-60.  

Salah, W. Ve Zaki H. (2013). “Product Costing in Lean Manufacturing Organizations”, 
Research Journal of Finance and Accounting, Vol.4, No.6, 86-98.  

Stenzel, J. (2007). Lean Accounting Best Practices for Sustainable Integration, John 
Wiley&Sons: New Jersey. 

Uzun Kocamış, T. (2015). “Lean Accounting Method for Reduction in Production Costs 
in Companies”, International Business and Social Science, Vol.6, No.9, 6-13. 

Woehrle, S.L. ve Abou-Shady, L. (2010). “Using Dynamic Value Stream Mapping And 
Lean Accounting Box Scores To Support Lean Implementation”, American 
Journal Of Business Education, Vol.3, No.8, 67-76. 

Womack, J.P. ve Jones, D.T. (2003). Lean Thinking, Free Press: New York. 
Womack, J.P. ve Jones, D.T. (2007)  Yalın Düşünce, (O. Yamak, Çev),  Optimist 

Yayım Dağıtım: İstanbul.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cob.calpoly.edu/centralcoastlean/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/Metrics-That-Matter-AMweb.pdf
https://www.cob.calpoly.edu/centralcoastlean/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/Metrics-That-Matter-AMweb.pdf


 
 

Y. Kaldırım – Z. Kaldırım 10/4 (2018) 520-535 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

534 

A Study on The Place and Importance of Value Stream Costing 
Method in Lean Manufacturing System 

 
 

Yusuf KALDIRIM 
Milli Eğitim Bakanlığı 

İstanbul, Turkey  
orcid.org/0000-0002-9725-7069    
yusufkaldirim54@hotmail.com                                  

Zeliha KALDIRIM  
İstanbul University  

Institute of Social Sciences   
İstanbul, Turkey  

orcid.org/0000-0002-7514-1006 
zelihabilmez@hotmail.com 

 
Extensive Summary 

Lean manufacturing is adopted by many businessess in recent years. One of the 
most important factor for the success of lean manufacturing is costing system. In this 
framework object of the study is to reveal importance and necessity of value stream 
costing for lean manufacturing  by focusing on lean manufacturing, lean accounting and 
value stream costing.  

First two sections contain an overview of literatur about lean manufacturing and 
lean accounting. Than, value stream costing method, value stream costing cost 
components, value stream income statement was explained and expressed the place and 
importance of value stream costing in lean manufacturing environment in third section. 
Finally, it was highligted the importance and necessity of value stream costing for lean 
manufacturing in the light of available information.  

Lean manufacturing is a manufacturing method that supports continuous 
improvement activities in the manufacturing process. Lean manufacturing based on 
Toyota production system which is called just in time production. The most important 
factor of lean manufacturing is concept of muda that is Japonese word. Muda means 
transactions that just consume sources and do not add value to products.  

Lean manufacturing aims to offer high quality products to customer and to 
simplify manufacturing process by eliminating waste. Lean manufacturing promotes 
business to create more value for customers and to improve productivity continuously. 
Creating more value for customers open a road to increase sales revenue and it is 
provided efficiency in cost management and profitability as lean mature (Katko, 2014, 
s. 19-20). 

The success of lean manufacturing requires that lean is perceived as a 
management system and lean thinking is dominant in all units and processes of 
business. Undoubtedly one of them is accounting system.  

Traditional accounting systems allow financial reporting within the framework of 
rules set by authorities. This prevents continuous improvement and fail to meet the 
needs of the lean managements system, which aims to achieve financial succes by 
moving forward lean (Baysan ve Durmuşoğlu, 2008, p.1; Katko, 2014, p.19). Lean 
accounting, a product of transformation in the area of accounting, serves to visualize the 
operational and financial results of lean production with the methods and tools it 
applied, and to implement cost control and planning functions. 
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The focal point of lean manufacturing is concept of value. Lean businesses 
organize according to value streams and it is aimed to realize the activities with 
minimum resources and to maximize the value that presented the customers by reducing 
or eliminating transactions, which are accepted as waste in the business processes. In 
this framework, the cost accounting method adopted in lean manufacturing environment 
should serve the purposes of lean manufacturing and support lean manufacturing.  

Value stream costing emerged from evaluation of cost accounting on the basis of 
lean manufacturing principles and lean accounting (Medeiros, Santana ve Guimaraes, 
2017. p.397). Value stream costing provides to asses by linking  manufacturing 
activities and the financial results of these activities and analyze the costs in a more 
meaningful way by taking into account each cost element of the value streams such as 
labor material and other costs. Also it, allows to understand root causes of costs (Kotka, 
2014, p.71).  

Main cost element is value streams in value stream costing. Costs, income and 
profitability reports are organized around value flows, cost allocation is made according 
to value streams and actual value presented to customer can be calculated (Cesoroni and 
Sentuti, 2014; Balcı, 2011, p.40). 

Cost elements  in value streams are 

• Value stream labor costs, 
• Value stream material costs, 
• Value stream machines costs, 
• Outside processing costs, 
• Facilities and maintenance costs, 
• All other costs.  

The most important output of value stream costing is value stream income 
statement. Traditional income statement focuses on cost of sales, presents expenses as 
functionaly except that manufacturing expenses. Value stream income statement reveals 
material, labor, machines, outside processing, facilities and maintenance and all other 
cost elements separately. Thus, it is contributed to understand root causes of costs and 
to analyze profitability and efficiency based on value streams (Haskin, 2010, p.92; 
Apilioğulları, 2010, p.207; Katko, 2014, p. 21-22).  

Value stream costing, enables the reduction of waste, which is the main 
philosophy of lean manufacturing, reduces cost allocation and produce timely 
information that not only accounting staff but also others can understand easily. With 
these features, value stream costing is an important tool that integrates with lean 
manufacturing system and supports lean manufacturing.  
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Özet 
Günümüzde mobil internet ve mobil teknolojilerde yaşanan gelişmelere paralel 

olarak artık cep telefonları bir çok online işlemi istenilen yer ve zamanda 
gerçekleştirebilen birer cep bilgisayarları haline gelmiştir. Teknoloji Kabul Modeli'nden 
(TKM) hareketle algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan faydanın tüketicilerin akıllı 
telefon kullanımına yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyeceği varsayılmıştır. 
Oluşacak  bu tutumların da satın alma niyeti üzerinde etkisinin olup olmadığı 
araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla kurulan modelin test edilmesi için kolayda 
örnekleme yöntemiyle elde edilen 210 anket analize tabi tutularak tanımlayıcı 
istatistikler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile güvenirlilik analizleri 
yapılarak yapısal model test edilmiştir. Analizler sonucunda tüketicilerin 
alışverişlerinde akıllı telefonları üzerinden rahat ve kolay bir şekilde ürün ve fiyat bilgisi 
toplayabilmesi ve bunu da faydalı bulmaları kullanımına yönelik olumlu tutumlar 
geliştirmelerini sağlamıştır. Oluşan bu olumlu tutumlar da ürün ve fiyat bilgisi toplamak 
amacıyla akıllı telefon kullanımına yönelik niyetleri pozitif etkilemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ürün ve Fiyat Bilgisi, Akıllı telefon, TKM, Niyet 
Gönderme Tarihi 13 Ağustos 2018; Revizyon Tarihi 20 Eylül 2018; Kabul Tarihi 25 
Eylül 2018 

Abstract 
Today in parallel with the developments in internet and mobile technologies, 

mobile phones became pocket computers that can perform many online transactions at 
desired time and place. Accordingly with Technology Acceptance Model (TAM), it is 
assumed that the perceived ease of use and perceived utility will positively affect 
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consumers' attitudes towards smartphone use. It is also investigated whether these 
attitudes have an effect on the purchase intention. In order to test the model constructed 
for this purpose, 210 questionnaires obtained by easy sampling method were analyzed. 
The structural model was tested by descriptive statistics, explanatory and confirmatory 
factor analysis and reliability analysis. As a result of the analyzes, ease of use of smart 
phones in collecting product and price information through smartphones during retail 
shopping and perceived utility from this process have developed positive attitudes at 
consumers towards the use of mobil phones. These positive attitudes also positively 
influenced purchase intentions. 
Keywords: Product and Price Information, Smartphone, TAM, Intention. 

Received 13 August 2018; Received in revised from 20 September 2018; Accepted 25 
September 2018 

 
1. Giriş 
Mobil bir cihazla alışveriş (m-ticaret) ve ürün kıyaslaması yapmak hem sektörde 

hem de akademide çok dikkat çeken, giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. 
Mobil cihazlar ve uygulamalar perakendecilere, müşterilere ulaşmak için yeni bir 
kanaldan yararlanma fırsatı sunmaktadır. Bu da mobil cihazları, tüketici ile satıcı 
arasındaki ilişkiye açılan bir kapı haline getirmiştir. Böylece hem e-ticarette hem de 
fiziksel mağazacılıkta ideal bir tamamlayıcı kanal olmuştur. 

Türkiye'nin 2017 yılı genişbant verilerine bakıldığında, 11,9 milyon sabit abone, 
56,9 milyon mobil abone olmak üzere yaklaşık 68,9 milyon genişbant internet abonesi 
bulunmaktadır. 2017 sonunda yaklaşık 64,6 milyon kişi 4.5G hizmeti aboneliğine 
geçmiştir. Ancak aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı yıl sonu itibarı ile 
yaklaşık 30,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık 
ortalama kullanımı 3,5 GByte seviyesinde iken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine 
uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 6,3 GByte olarak gerçekleşmiştir 
(BTK, 2017, s. 10). Bu verilere göre 2015 yılının aynı çeyreğine göre aylık ortalama 
mobil internet kullanımı yaklaşık 2,4 kat atarak sadece iki yıl gibi kısa bir sürede mobil 
kullanımının hangi boyutlara ulaştığı anlaşılabilmektedir. 

Aslında bu durumun dünya genelinde de pek farklı olmadığı görülmektedir. 
Dünyada mobil internet kullanım penatrasyonu %51 (3,827 milyar), mobil üzerinden 
aktif sosyal medya kullanıcı penatrasyonu %41 (3,087 milyar) iken dünyadaki web 
trafiğinin %51,5'i de akıllı telefonlar üzerinden gerçekleşmektedir (We Are Social, 
2018). Akıllı telefon ve mobil internet teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte 
fiyatlarının da makul düzeylere gelmesi ve kullanıcılarında elde ettiği faydaların 
(internete bağlanabilme, online alışveriş, internet bankacılığı, sosyal ağlara girme vb.) 
her geçen gün artması akıllı telefonların çok hızlı yayılmasını ve benimsenmesini 
sağlayarak oluşan tutumları da olumlu yönde etkilemektedir. 

Güncel literatür, mobil cihazları şu beş özelliğinden dolayı etkili bir pazarlama 
aracı olabileceğini belirtmektedir: 
1) Kolay taşınabilir olması ve kullanıcıların yanından ayırmaması.  
2) Kişiye ait ve kişiselleştirilebilir olmasından dolayı sahipleriyle olan kişisel ilişkisi. 
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3) İnternete bağlanabilmesi ve anında bilgi sağlayabilmesi. 
4) Hem metinsel hem de görsel bir içerik sunması.  
5) Fonksiyonları ile hizmetleri bir noktada birleştirebilmesi (navigasyon ve e-mail gibi)  
(Larivière vd.,  2013; Shankar vd., 2010; Shankar ve Balasubramanian, 2009). 

Bu özellikler tüketicilerin telefon ekranında yarattıkları hayatlarında, markalar ile 
her zaman ve her yerde temelinde kolaylıkla etkileşim kurmasını sağlamaktadır. Mobil 
cihazlar taşınabilir, kullanıcısının yanından yüksek seviyede ayrılmazlığı ve kişisel 
doğaları ile bilgisayarlardan farklı olarak sadece işlevsel araçlar değil aynı zamanda 
kültürel nesnelerdir. Oluşan bu mobil yaşam tarzı, zamana ve mekana bağlı olmadan 
markaların müşterileri ile ilişki kurmaları ve kişisel bir ilişki ile etkileşimde bulunmaları 
için ek fırsatlar sunmaktadır (Shankar vd., 2010). 

Tüketicilere kolay ve hızlı bir şekilde ürün araştırması ve fiyat kıyaslaması imkanı 
veren akıllı telefonlar her an her yerde bilgiye erişim fırsatı sunarken zaman tasarrufu da 
sağlamaktadır. Mobil rahatlık olarak adlandırılan bu durum anket verilerine dayanan bir 
çok çalışmada da gösterildiği gibi satın alma niyeti ve davranışsal bağlılığa yol 
açmaktadır (Okazaki ve Mendez 2013; Yang ve Kim 2012). Mobil kanalın rahatlığı, 
müşterilerin mobil cihazlarıyla bir firma ile etkileşimde bulunmasına veya alışveriş 
yapmasına imkan tanır. Tüketiciler hem online hem de offline alışverişlerinden önce 
ürün ve fiyat bilgisi toplamak amacıyla akıllı telefonlarını kullanabilir ardından da yine 
alışverişini akıllı telefonları üzerinden (m-ticaret, mobil ödeme)  tamamlayabilir. Bu iki 
durum da müşterinin alışverişlerde mobil kullanımını arttırabilir. Bu da artan sipariş 
boyutu ve sipariş oranına neden olabilir. Mobil siparişler genellikle, müşterilerin zaten 
alışkın oldukları ve sık satın aldıkları ürünlerden oluşmaktadır (örn: bebek bezi, çamaşır 
deterjanı,  telefon kılıfları vb.). Zaten birer tüketici olarak bizler  internetten, fiziksel 
mağazalardakinden daha ucuza bulabileceğimize inanmaktayız. Genellikle haklı çıkan 
bu inanışımız bizleri fiziksel mağaza alışverişlerimizde acaba internette daha mı 
uygundur sorusu ve şüphesiyle baş başa bırakmaktadır. Bu noktada bu kuşku ve şüpheyi 
en hızlı giderecek araç ise daima elimizin altında bulunan akıllı telefonlardır. Ayrıca 
online alışveriş sitelerinin bazı dönemlerde yaptığı indirimleri takip etmek ve 
aradığımız ürünü daha uygun bir fiyata alabilmek internetin sağladığı en büyük 
avantajlardan biridir. Bu avantajı kaçırmamak için en iyi takibi sağlayacak araç ise yine 
akıllı telefonlardır. Sonuç olarak mobilin sağlamış olduğu pratiklik, ürün araştırması ve 
kampanya takibindeki kolaylıklar, tüketicilerin alışverişlerinde mobili tercih etmesine 
neden olmaktadır. 

2. Teknoloji Kabul Modeli 
1986 yılında Davis tarafından ortaya atılan TKM (Teknoloji Kabul Modeli) 

modeli, bilgi teknolojilerinin kabul ve kullanımına yönelik davranışsal niyetleri 
açıklamak için SDT (Sebepli Davranış Teorisi)' den uyarlanmıştır. SDT temelli olan 
TKM,  algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı olarak iki öğeyi sunar. SDT 
gerçek davranışın, kullanıcının tutumundan ve öznel normlarından etkilenen davranışsal 
niyetle belirlendiğini göstermektedir (Fishbein ve Ajzen, 1975). Bireyin bir teknolojiyi 
kolay kullanımına yönelik algısı ile bu teknoloji kullanmaktan elde edeceği fayda algısı 
onun bu teknolojiyi kullanma eğilimi üzerine etki etmektedir. Kullanma ya da 
kullanmama yönünde oluşan bu eğilim davranışsal niyetlerinin de belirleyicisi 
olmaktadır (Davis vd., 1989, s. 985). SDT ve TKM kullanıcının gelecekteki 
davranışlarını tahmin edebilmek için inanç ve tutumlardan yola çıkmaktadır. Bundan 
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dolayı da algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda inançlarından yola çıkarak 
kullanıcıların bilgi sistemlerini kabulünü tahmin etmeye çalışmaktadır (Hubona ve 
Geitz, 1997, s. 21). TKM' ye ait algılanan kullanım kolaylığı, algılanan faydalılık, 
kullanıma yönelik tutum ve davranışsal niyetin yer aldığı tüm boyutlar Şekil 1'de 
gösterilmektedir. 

Şekil 1: Teknoloji Kabul Modeli (Davis vd., 1989, s. 987). 
Algılanan kullanım kolaylığı (Perceived ease of use-PEOU), potansiyel bir 

kullanıcının kullanacak olduğu sistemi herhangi bir çaba harcamadan kullanabileceğine 
yönelik inancının derecesidir (Davis vd., 1989, s. 985). Günümüzde akıllı telefonlar 
çocuktan yaşlıya kadar herkes tarafından kullanılması ve kontrol edilmesi kolaydır. 
Ancak kullanıcılar mobil bankacılık ve alışveriş gibi işlemlerini gerçekleştirirken bazı 
gizlilik ve güvenlik endişeleri yaşamaktadır (Kim vd., s. 2013). Algılanan fayda 
(Perceived usefulness-PU), potansiyel bir kullanıcının belirli bir sistemi kullanmaktan 
dolayı organizasyonel bağlamda kendisinin iş performansını arttıracağına dair kişisel 
inancının derecesidir (Davis, 1989, s. 320; Islam vd., 2011). Akıllı telefonlar yüksek 
performanslı donanım özelliklerine sahip olduklarından dolayı bilgi işlem hızları 
yüksektir. Ayrıca akıllı telefonlar Wi-Fi ağına da bağlanabilmektedir. Büyük ekranları, 
yüksek çözünürlükleri ve grafik işlemcileri sayesinde kullanıcıların istedikleri bilgiye 
kolay ve hızlıca ulaşmalarını sağlamaktadır. Tutumlar, bireyin bir davranışı yerine 
getirirken hissetmiş olduğu olumlu ya da olumsuz duygular ile ilgilidir. Diğer bir ifade 
ile bir kişinin teknolojinin kullanımı hakkında sahip olduğu inançlardan oluşur. Harici 
değişkenler (External variables), bireyin kullanım sıklığı, kullanım miktarı, sistem ve 
bilgisayar deneyimi, iş kategorisi gibi bireyin bilişim teknolojilerini kullanımında 
algıları üzerinde etkili olan kontrol edilebilen ve/veya kontrol edilemeyen ölçütlerdir. 
Genel olarak davranışsal niyet ise “kişinin belirli bir davranış sergileme niyeti” olarak 
tanımlanmıştır (Fishbein ve Ajzen 1975, s. 288). Araştırmamızda ise niyet, 
katılımcıların akıllı telefonlarından ürün ve fiyat bilgisi toplama faaliyetlerde bulunma 
isteklilikleri ve niyetleri ile ilgilidir. 

Tüketicilerin alışveriş öncesi ve sonrasında rahatlıkla akıllı telefonları üzerinden 
ürün ve fiyat bilgisi toplayabilmesi tüketicilere fayda sağlamaktadır. Bu fayda 
tüketicilerin daha hızlı, güvenilir, düşük riskli satın alma kararı vermesinde yardımcı 
olmaktadır. Bu durum  tüketicilerin  ürün ve fiyat bilgisi toplarken akıllı telefon 
kullanımına yönelik olumlu tutumlar geliştirmesini sağlayacaktır. Örneğin ziyaret edilen 
web sitesinin kullanışsız olması, internet bağlantısındaki kopukluklar, tüketicinin 
vaktinin olmadığı durumlarda yaşanan olumsuzluklar tutumu negatif yönde 
etkileyecektir. Böylece kimi durumlarda mobil cihazlar ile alışveriş yaparken ya da bir 

Dış 
Değişkenler 

Algılanan 
Fayda 

Algılanan  
Kullanım  
Kolaylığı 

Kullanıma 
Yönelik Tutum 

Davranışsal Niyet Gerçekleşen 
Kullanım 
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ürün hakkında bilgi ararken telefonun işlevselliği de ön plana çıkmaktadır (Shankar vd., 
2010).    

3. Tüketicilerin Perakende Alışverişlerde Akıllı Telefon Kullanımı 
Mobil Pazarlama Derneği, mobil pazarlamanın tanımını “kuruluşların herhangi bir 

mobil cihaz veya ağ üzerinden interaktif ve uygun bir şekilde kitleleriyle iletişim 
kurmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlayan bir dizi uygulama”dır şeklinde 
yapmıştır (MMA, 2009). Mobil pazarlama metin mesajları, mobil reklamcılık, izin 
temelli pazarlama, mobil içerik sunumu, kullanıcı tarafından üretilen içerik ve m-ticaret 
aracılığıyla marka ile müşteri arasında etkileşim oluşturmak için kullanılabilir. SMS, e-
posta ve izinsiz aramaları yasaklayan elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun ile kişisel verilerin korunması kanunu izinli pazarlama kapsamında sorun teşkil 
etmese de aksi durumlarda markaların potansiyel müşterilerine ulaşmalarını 
güçleştirmektedir. Ancak mobil uygulama ve mobil web sitesi üzerinden konum ve 
bildirimlere izin veren tüketicilere çok daha rahat ulaşılabilmektedir (Sultan vd., 2009, 
s.  310). Mobil uygulama aracılığıyla müşterilere kişiselleştirilmiş anlık bildirimler 
gönderilerek kampanyalardan anında haberdar edilebilmektedir. Böylece tüketicilerin 
mobil pazarlama iletişimi çabalarını rahatsız edici, müdahaleci ve mahremiyeti ihlal 
eden bir işgal olarak algılamalarının önüne de geçilmiş olunmaktadır (Windham ve 
Orton, 2002). Bu yönden mobil internet, akıllı telefonları dijital iletişim ve pazarlama 
bağlamında etkin bir pazarlama iletişimi aracına dönüştürmektedir. Mobil internet ve 
teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak dijital pazarlamanın önemli bir 
unsuru olan mobil pazarlama ve m-ticaret gün geçtikçe önemli hale gelmektedir (Grant 
ve O’Donohoe, 2007). Böylece akıllı telefon teknolojisinin benimsenmesiyle doğru 
orantılı olarak mobil pazarlama faaliyetleri de artış göstermektedir. 

Mobil internetin perakendeciliğe yönelik başlıca etkileri, tüketicilerin ürün 
araştırma, ürün değerlendirme ve kıyaslama sürelerini kısaltarak kolaylık sağlamasıdır. 
Ayrıca internetin doğası gereği tüketicilere çok fazla ürün çeşidi ve farklı fiyatlar 
sunması böylece tüketicilerin zamana ve mekana bağlı kalmadan daha iyi seçimler 
yapması sağlanmıştır. Tüketici bu durumu satın alma sonrasında da devam ettirerek 
mobilden çevrimiçi araştırmalara devam etmektedir (Court vd., 2009). Tüketiciler mobil 
cihazları ile perakendeciler, ürün çeşitleri, markalar, fiyatlar, ürün bilgisi ve kullanım 
talimatları hakkında bilgi edinebilir. İşlem bazlı olarak mobil alışveriş, mobil kupon, 
QR kod, barkod tarama, mobil ödeme ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilir. 
Kitaplara, broşürlere, posterlere, reklam panolarına ve diğer genel nesnelere yerleştirilen 
iki boyutlu barkodlar olarak bilinen QR kodlar hem bilgi aktarımı hem mobil alışveriş 
açısından önemlidir. Bu kodları taramak, tüketiciyi bir mobil web sitesine 
yönlendirebilir, herhangi bir metin gösterebilir ya da müşteri hizmetleri merkezine 
bağlayabilir (Watson vd., 2013 , s. 841). 

Ayrıca mobil cihazlar ile konuma dayalı olarak kişiselleştirilmiş konum bazlı ve 
zamana duyarlı teklifler görüntülenebilir, mobil reklamlar, mesajlar ve e-mailler 
alınabilir, sosyal ağlardan iletişime geçilebilir. Yine harita ve en yakın mağazayı 
bulmak için kullanılabilir, sağlanan mobil bellek desteğiyle alışveriş listeleri, ürün ve 
marka resimleri, web tarayıcılarındaki yer imleri oluşturulabilir (Ström vd., 2014, s. 
1002). Tüm bunlar mobil pazarlama bağlamında hem tüketiciye hem de perakendeciye 
bir çok avantaj sağlamaktadır. Tüketici elde ettiği bilgiyle satın alma öncesi ve alışveriş 
esnasında karşılaştığı bir takım riskleri azaltırken perakendeci tutundurma karması 
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elamanlarını (reklam, kişisel satış, satış tutundurma, halka ilişkiler, doğrudan 
pazarlama) güçlendirebilmektedir. Perakendeci ise müşteri ilişkileri açısından 
sağlayacağı müşteri memnuniyeti ile kısa dönemde müşteri sadakatini sağlamak için 
elini güçlendirebilir. 

Mobil ve mobilite kavramları pazarlama bağlamında ele alındığında daha çok 
hareketlilik ve cihazın taşınabilirliği olarak ele alınmıştır. Ancak son yıllarda internetin 
de mobil hale gelmesiyle birlikte klasik cep telefonu algısı çok daha öteye taşınmıştır. 
Özellikle internetin cep telefonlarına entegre edilmesiyle bu cihazlar akıllı vasfına 
erişmiş ve böylece istenilen yer ve zamanda iletişime geçebilme faydasına ek olarak 
bilgiye ulaşma faydası da sağlamıştır. 

Cep telefonlarının küçük ve hafif olması taşınabilirliklerini kolaylaştırdığı gibi 
sağladığı faydalarla da tüketicilerin birer parçası olmuştur. Müzik ve ses, eğlence, 
sosyal medya ve haberleşme, iş (e-devlet), alışveriş, finans, fotoğrafçılık, eğitim, harita 
ve navigasyon gibi bir çok mobil uygulama kategorisi ile insanların çeşitli ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler sunulmaya çalışılmaktadır.   Bu da cep telefonlarının sürekli yanında 
bulundurulma durumunu arttırarak tüketicilerin en sık kullandığı mobil cihazların 
başında gelmesini sağlamıştır. Bu durumu fark eden pazarlamacılar açısından, cep 
telefonları tüketiciye ulaşmada hem etkili hem de düşük maliyetli bir yöntemdir. Akıllı 
telefon ve mobil internet teknolojilerinde ki gelişmelere paralel olarak mobil pazarlama 
bağlamında kullanılan bu yöntem ve enstrümanlarda çeşitlilik göstermektedir. Bu 
durum tüketiciyle daha fazla noktada temas kurmayı sağlamaktadır. Tüm bu gelişmeler 
markaların tüketiciye ulaşmaları açısından mobil pazarlama bağlamında artı birer 
değerdir. Artık mobil pazarlama da klasik cep telefonlarının yaygın olduğu 
dönemlerden çok daha öteye post modern bir yapıya kavuşmuştur. Üretimden daha çok 
tasarımın ve pazarlamanın öne çıktığı bu dönemde tüketiciye özel kişiselleştirilmiş ürün 
ve hizmetler daha fazla ilgi ve talep görmektedir. Bu noktada akıllı telefonlar üzerinden 
kişiye özel teklif ve kampanya mesajlarının iletilmesi mobil pazarlamayı daha ön plana 
çıkarmaktadır. Bu durum beraberinde tüketicinin daha aktif, bilgili ve seçici davranışlar 
göstermesine yol açarak müşteri ilişkilerinin kalitesini arttırmıştır. Tüketici mobil 
pazarlamasının benimsenmesi üzerine yapılan çalışmalarda Davis'in (1989) Teknoloji 
Kabul Modeli (Technology Acceptance Model-TAM), Fishbein ve Ajzen (1975) 
tarafından geliştirilen Sebepli Davranış Teorisi (Theory of Reasoned Action-TRA) ve 
bu kuramın genişletilmiş hali  Planlı Davranış Teorisi (Theory of Planned Behavior-
TPB) ile Rogers'ın (1995) Yeniliğin Yayılması Teorisi (Theory of the Diffusion of 
Innovations- TDI) kullanmıştır (Varnali ve Toker, 2010, s. 147). 

4. Araştırma Metodolojisi 
Çalışmada, kesin sonuç araştırmalarından tanımlayıcı ve bunun da bir alt 

basamağı olan kesitsel araştırma türü kullanılmıştır. Ayrıntılı literatür taramasından 
sonra kavramsal çerçeve ve model oluşturulmuştur. Çalışmanın ana kütlesini akıllı 
telefon kullanan tüketiciler oluşturmaktadır. Ancak zaman ve maliyet kısıtları sebebiyle 
ana kütlenin tamamına ulaşılması mümkün olmadığından araştırma belli bir örneklem 
ile sınırlandırılarak kolayda örnekleme tekniği benimsenmiştir. Anketin 
hazırlanmasında değişkenlere ait bir çok farklı çalışmanın ilgili ölçekleri incelenmiş 
bunların tercüme edilmesinde de alanında uzman kişilerden yardım alınmıştır. 40 kişilik 
bir pilot uygulamanın ardından 2017 Ekim-Kasım ayları arasında Facebook üzerinden 
kullanıcı gruplarında yapılan online anket ile akıllı telefon kullanıcısı olan 217 kişiyle 
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anket çalışması tamamlanmıştır. 11 Likert (5' li Likert Tipi - 1: Kesinlike Katılmıyorum 
……. 5: Kesinlikle Katılıyorum) tipi ifadenin kullanıldığı bu çalışmadan elde edilen 217 
anketten kullanılabilir olan 210 anketin verileri analiz edilmiştir. Daha sonra sırası ile 
tanımlayıcı istatistikler, iç tutarlılık analizleri, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri 
yapılarak model test edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün ifade sayısının 10 katı ya da 
200 sayısına ulaşmasının Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak yapılan analizler için 
yeterli bir örneklem büyüklüğü olacağı sonucuna ulaşılmıştır (MacCallum vd., 1999; 
Kline, 2011). Analiz yöntemi olarak Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı 
Faktör Analizi (DFA) ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM)'den faydalanılarak SPSS 
20 ve AMOS 21 paket programları kullanılmıştır. 

4.1. Araştırmanın modeli, hipotezler ve kullanılan ölçekler 

 
H1: Akıllı telefon kullanımına yönelik algılanan kullanım kolaylığı, algılanan faydayı 
olumlu yönde etkilemektedir. 
H2: Akıllı telefon kullanımına yönelik algılanan kullanım kolaylığı, tutumu olumlu 
yönde etkilemektedir. 
H3: Akıllı telefon kullanımına yönelik algılanan fayda, tutumu olumlu yönde 
etkilemektedir. 
H4: Akıllı telefon kullanımına yönelik tutum, niyeti olumlu yönde etkilemektedir. 
Aşağıda Tablo 1'de faktörlere ait ifadeler ve ölçeklerin alınmış olduğu kaynaklar 
gösterilmektedir. 
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Tablo 1: Araştırmada kullanılan ölçekler 

 Ölçekler Değişkenler Kaynaklar 
Tü
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a 
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; 
algılamış 
oldukları 
kullanım 
kolaylığı. 

akk1-Akıllı telefonu ürün ve fiyat bilgisi 
toplamak için kullanmayı kolay buluyorum. 

 
 
 
Kowatsch ve 
Maass (2010); 
Brooke (1996); 
Davis, (1989); 
Venkatesh ve 
Davis (2000); 
Hubona ve Geitz 
(1997) 

akk2-Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefonları kullanmayı öğrenmek benim için 
kolaydır. 
akk3-Akıllı telefon ile ürün ve fiyat bilgisi 
toplamak benim için açık ve anlaşılırdır. 

algılamış 
oldukları 
fayda. 

af1-Akıllı telefonları ürün ve fiyat bilgisi 
toplamak için kullanışlı buluyorum. 
af2-Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefon kullanmak etkinliğimi arttırabilir. 
af3- Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefon kullanmak performansımı arttırabilir. 

tutumları tut1-Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefonu kullanmak iyi bir fikirdir. 

 
Davis vd. (1989); 
Park ve Chen 
(2007); Das 
vd.(2003); 
Masa’deh (2013) 

tut2- Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefon kullanmayı faydalı buluyorum. 
tut3- Ürün ve fiyat bilgisi toplarken akıllı 
telefonumu kullanmaktan memnuniyet 
duyuyorum. 

niyetleri. niy1- Ürün ve fiyat bilgisi toplarken akıllı 
telefonumu kullanmak niyetindeyim. 

Chua ve Hu 
(2001); 
Venkatesh ve 
Davis (1996); 
Venkatesh vd. 
(2003); Kumar ve 
Mukherjee 
(2013). 

niy2- İleride yapacak olduğum alışverişlerde 
ürün ve fiyat bilgisi toplarken akıllı 
telefonumu daha yoğun kullanacağımı 
düşünüyorum.  
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5. Araştırmanın Bulguları 
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Tanımlayıcı İstatistikler 

Eğitim  f  %  Gelir  f  %  
İlköğretim  12 5,7 1300 Tl ve altı 40 19,0 
Lise  44 21,0 1301-2600 48 22,9 
Ön lisans 62 29,5 2601-3900 59 28,1 
Lisans 84 40,0 3901-5200 33 15,7 
Lisansüstü 8 3,8 5201 ve üzeri 30 14,3 
Yaş f  %  Cinsiyet f  %  
18 yaş altı 1 0,5 Erkek  119 56,7 
18-25 89 42,4 Kadın  91 43,3 
26-33 78 37,1 Ürün Kıyaslama Sıklığı f  %  
34-41 29 13,8 Hiçbir zaman 18 8,6 
42-49 9 4,3 Çok nadiren 39 18,6 
50-57 4 1,9 Ara sıra 64 30,5 
   Çoğu zaman 63 30,0 
   Her zaman 26 12,4 

Tablo 2'ye göre katılımcıların çoğunluğunun %56,7'sinin erkek, %43,3 kısmının 
ise kadın olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna göre ise %40 ile ilk sırayı lisans 
mezunları alırken bunu takiben sırasıyla % 29,5'i önlisans, %21'i lise, %5,7 ilköğretim, 
%3,8'i lisansüstü mezunları oluşturmaktadır. Katılımcıların gelir durumları 
incelendiğinde, %28,1 ile en yüksek paya sahip gelir grubu 2601-3900 TL aralığı iken 
sırası ile %22,9 ile 1301-2600 TL aralığı, %19 ile 1300 TL ve altı aralığı, %15,7 ile 
3901-5200 TL aralığı yer alırken %14,3 ile de 5201 TL ve üzeri gelire sahip olanlar yer 
almaktadır. Son olarak katılımcıların yaş grupları incelendiğinde %42,4'ünün 18-25 yaş 
aralığında, 37,1'nin 26-33 yaş aralığında, %13,8'inin 34-41 yaş aralığında, %4,3'ünün 
42-49 yaş aralığında, %1,9'ünün 50-57 yaş aralığında, %0,5'inin ise 18 yaşının altında 
olduğu görülmektedir. Tüketicilerin akıllı telefonları üzerinden ürün ve fiyat 
karşılaştırması yapma sıklığına bakıldığında, %30,5'inin akıllı telefonları üzerinden ara 
sıra ürün ve fiyat kıyaslaması yaptığı görülmektedir. Ancak toplamda çoğu zaman ve 
her zaman cevabını veren %42,4 gibi bir çoğunluğun ise yoğun olarak ürün araştırması 
ve fiyat kıyaslaması yaptığı görülmektedir. 

5.1. Güvenilirlik ve Açıklayıcı Faktör Analizleri 
Çalışmada kullanılan 11 Likert tipi ifade güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve 

Cronbach's Alpha değeri α=0,804 olarak hesaplanmış ve tüm ölçeğin yüksek derecede 
güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test sonucu 0,813 
değeri ile 0,70'den büyük olduğundan örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu; Bartlett 
Küresellik Test sonucunun da 0,00<0,01 olduğundan ölçeği oluşturan ifadelerin 
birbirleriyle tutarlı olduğu görülmüştür. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda 
elde edilen faktörler, toplam varyansın %69,754’ünü açıklamaktadır. Her bir ölçek için 
yapılan güvenilirlik analizi sonuçları da AFA (Tablo 3) tablosunda verilmiştir. 
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Tablo 3: Ölçeklere ait AFA 

Modelin güvenilirliğini değerlendirilmesinde kullanılan Cronbach Alpha 
değerinin (α) ve CR katsayısının 0,7’den, AVE değerinin de 0,5’ten büyük olması 
istenmektedir (Fornell ve Larcker, 1981; J. F. Hair vd., 2009, s. 612). Tablo 3'teki 
bulgular değerlendirildiğinde Tutum ve niyet boyutu dışında diğer boyutların (α) ve CR 
katsayılarının 0,7’den AVE değerlerinin de 0,5’ten büyük oldukları görülmektedir. 
Tutum için Cronbach Alpha(α) 0,622, CR katsayı 0,631 ve AVE değeri 0,368’dir. Niyet 
için ise için Cronbach Alpha (α) 0,502, CR katsayı 0,518 ve AVE değeri 0,352’dir. 
Ancak (α) ve CR katsayılarının 0,7 altında olmasının niyet değişkeninin sadece iki 
gözlenen değişkene sahip olması dolayısıyla düşük çıkabileceği (Nunnally, 1978, s. 
244) ve bazı özel durumlarda bu değerin 0,5-0,6 düzeyinde bile kabul edilebileceği 
belirtilmektedir (Nunnally, 1978). Tutum değişkeni için ise ölçek kullanılırken çeviride 
veya anlamda ortaya çıkan farklılıklar ve ölçeğin Türkiye’de daha önce bu kapsamda bir 
çalışmada yer almaması ve kullanılmaması sebebiyle bu değerler kabul edilebilir 
görülmektedir (Öztürk, 2016, s. 132). Bu bağlamda tüm boyutlar için güvenilirliğin 
sağlandığı söylenebilir. 

 Değişkenler Fakt. 
Yük. 

Değerler 

A
lg

. k
ul

. k
ol

ay
lığ

ı akk1-Akıllı telefonu ürün ve fiyat bilgisi 
toplamak için kullanmayı kolay buluyorum 

,760 KMO:,693 
Bartlett K.T.:,000  
Top. Var.: 69,858 
(α):,775; Mean:4,06 
SD:0,75 
AVE:0,553; CR:0,787 

akk2-Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefonları kullanmayı öğrenmek benim için 
kolaydır. 

,809 

akk3-Akıllı telefon ile ürün ve fiyat bilgisi 
toplamak benim için açık ve anlaşılırdır 

,850 

A
lg

ıla
n 

fa
yd

a af1-Akıllı telefonları ürün ve fiyat bilgisi 
toplamak için kullanışlı buluyorum. 

,779 KMO:,733 
Bartlett K.T.:,000  
Top. Var.: 78,594 
(α):,862; Mean:3,66 
SD:0,99 
AVE:0,680; CR:0,864 

af2-Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefon kullanmak etkinliğimi arttırabilir. 

,871 

af3- Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefon kullanmak performansımı arttırabilir. 

,866 

T
ut

um
 tut1-Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 

telefonu kullanmak iyi bir fikirdir 
,840 KMO:,632 

Bartlett K.T.: ,000 
Top. Var.: 57,169 
(α):,622; Mean:3,70 
SD:0,81 
AVE 0,368; CR:0,631 
 

tut2- Ürün ve fiyat bilgisi toplamak için akıllı 
telefon kullanmayı faydalı buluyorum 

,677 

tut3- Ürün ve fiyat bilgisi toplarken akıllı 
telefonumu kullanmaktan memnuniyet 
duyuyorum. 

,587 

 N
iy

et
 niy1- Ürün ve fiyat bilgisi toplarken akıllı 

telefonumu kullanmak niyetindeyim 
,796 KMO:,500 

Bartlett K.T.:,000  
Top. Var.:67,269 
(α):,502; Mean:3,59 
SD:1,03 
AVE:0,352; CR:0,518 

niy2- İleride yapacak olduğum alışverişlerde 
ürün ve fiyat bilgisi toplarken akıllı telefonumu 
daha yoğun kullanacağımı düşünüyorum 

,776 

CR > ,70 ve AVE > ,50; Tablodaki AVE= Σλ2 / Σλ2+Σε ve CR=(Σλ)2 /(Σλ)2+ Σε formülleriyle 
hesaplanmıştır  
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5.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Model 
Yapısal modele geçmeden önce, araştırma modelindeki gizil değişkenler 

arasındaki korelasyonları belirlemek için modeldeki tüm değişkenlerin yer aldığı DFA 
modeli sınanacaktır. Sınanan model Şekil 2'de sunulmuştur. 

 
Şekil 3: Tüm Modele Ait DFA 

Yol analizine geçmeden önce literatür temel alınarak oluşturulan hipotezler 
kapsamında ölçüm değişkenlerinin birbirleriyle ilişkileri incelenmiş ve Şekil 3'te 
gösterilmiştir. Görüldüğü üzere ölçüm modelinin değişkenlerinin tamamı pozitif yönlü 
olup katsayıları şekil üzerinden incelemek mümkündür. Modele ait Tablo 4’te verilen 
uyum indeksleri modelin veriye iyi uyum sağladığını göstermektedir. 

Tablo 4: DFA Sonrası Yapısal Modele Ait Uyum İyiliği Değerleri 

Kaynak: Hu ve Bentler 1999, s. 27; Schermelleh-Engel vd., 2003, s. 52; Schumaker ve 
Lomak, 2004, s. 148 

Ölçütler İyi Uyum 
Kabul Edilebilir 

Uyum 
Sonuçlar 

χ2/df 0≤ χ2/df ≤2 2< χ2/df ≤5 51,758/38=1,362 
RMSEA 0≤ RMSEA ≤,05 ,05< RMSEA ≤,09 0,42 

GFI ,90≤ GFI ≤1 ,85≤ GFI <,90 ,955 
AGFI ,90≤ AGFI ≤1 ,85≤ AGFI <,90 ,922 
CFI ,97≤ CFI ≤1 ,95≤ CFI <,97 ,980 
TLI ,95≤ TLI ≤1 ,90≤ TLI <,95 ,972 
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Ölçüm modelinin DFA bulguları, güvenirlilik ve geçerlilik analizi sonuçları 
tatmin edici sonuçlar verdiğinden araştırma modelinin yapısal testine geçilmiştir. 
Yapısal model, uyum iyiliği indeksleri ve yapısal katsayıların anlamlılığı açısından 
değerlendirilerek kuramsal olarak önerilen hipotezler test edilmiştir. Değişkenlerin bir 
bütün olarak değerlendirildiği, önerilen modele ilişkin yapısal eşitlik modellemesi 
(YEM) analizi sonuçları Şekil 4'teki gibi gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4'te yapısal modeldeki tek yönlü oklar üzerinde verilen katsayılar gizil 

değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayan standartlaştırılmış regresyon katsayılarıdır. 
Bu katsayıları değerlendirebilmek için öncelikle modelin uyum indekslerine bakmak 
gerekir. Tablo 5’deki bulgular, tahmin edilen yapısal katsayıların anlamlılığı açısından 
değerlendirildiğinde, araştırma hipotezlerinin kabul edilip edilmediğini ve modelin 
uyum indekslerini ortaya koymaktadır. 

Tablo 5: Araştırma Modeli Uyum İstatistikleri ve Yapısal Eşitlik Modeli 
Tahminleri 

Ölçütler Sonuç Regresyon 
ağırlıkları 

Tahmin S.Hata C.R. P Hipotez 

χ2/df 1,360 fayda  <  kolaylik ,419 ,110 4,,923 *** H1 Kabul 
RMSEA 0,41 tutum  <  kolaylik ,191 ,168 2,016 ,044 H2Kabul 

GFI ,953 tutum  <  fayda ,606 ,413 5,123 *** H3 Kabul 
AGFI ,923 niyet < tutum ,568 ,964 4,223 *** H4 Kabul 
CFI ,979         
TLI ,972         

Akıllı telefon 
kullanımına 

yönelik algılanan 
kullanım  
kolaylığı 

 

Akıllı telefon 
kullanımına 

yönelik algılanan 
fayda 

 

Akıllı telefon 
kullanımına 

yönelik tutum 
 

Akıllı 
telefon 

kullanımına 
yönelik 

niyet 
 

,19* 

,61* 

,57*** 
,42*** 

R2=,50 
R2=,32 

R2=,18 

Not: *** p<0,001; ** p<0,01 ; * p<0,05; ” p>0,05 (anlamlı değil). 
Şekil 4: Yapısal Model 
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Tablo 4'de yapısal modele ait uyum değerleri incelendiğinde tüm değerlerin 
istenen aralıkta olduğu ve modelin iyi bir uyum sergilediği görülmektedir. Yine tablo 
5’de modelin tahminleri incelendiğinde değişkenler arasındaki regresyon katsayıları 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu da değişkenler arasında beklendiği 
gibi anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Analiz sonuçlarından, kullanım kolaylığının fayda üzerindeki etkisinin (β1=419), 
kullanım kolaylığının tutum üzerindeki etkisinin (β2=0,191), faydanın tutum üzerindeki 
etkisinin (β3=0,606), tutumun niyet üzerindeki etkisinin (β4=0,568) pozitif ve anlamlı 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle araştırmanın ilgili ilişkilere ait H1, H3, H4 
hipotezlerinin kabul edilmiştir. R2 değerlerine bakıldığında, faydanın kullanım kolaylığı 
tarafından açıklanan varyansının %42, tutumun kullanım kolaylığı ve fayda tarafından 
açıklanan varyansının %50, niyetin tutum tarafından açıklanan varyansının ise %57 
olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 
Mobil pazarlama bağlamında akıllı telefonlar, tüketicilerin ürün ve fiyat 

karşılaştırması yaptığı, kullanıcı yorumlarını okuduğu, kampanya takibi ve m-alışveriş 
yaptığı, mobil bankacılık uygulamalarını kullandığı vb. daha bir çok online işlemi 
yapabildiği birer alışveriş asistanına dönüşmüştür. Tüketiciler de günlük alışverişlerinde 
ister online ister offline olsun ürün ve fiyat bilgisi elde etmek amacıyla akıllı 
telefonlarını sık sık kullanmaktadır. Bu çalışmanın ilk aşamasında tüketicilerin bu 
amaca yönelik kullanımları üzerinde kullanım kolaylığının ve elde edilen faydanın 
kullanıma yönelik bir tutum oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 
İkinci aşamada ise oluşacak olan bu tutumların tüketicilerin ürün ve fiyat bilgisi 
toplamak amacıyla akıllı telefon kullanımına yönelik niyetleri üzerinde bir etkisinin 
olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan 
araştırma modeli test edildiğinde tüketicilerin ürün ve fiyat bilgisi toplamak amacıyla 
akıllı telefon kullanımına yönelik algılamış oldukları kullanım kolaylığının algılamış 
oldukları fayda üzerinde orta düzeyde (0,42) bir etkiye sahip olduğu görülürken 
kullanım kolaylığının da faydayı düşük düzeyde (%18) açıkladığı görülmüştür. Ancak 
tüketicilerin ürün ve fiyat bilgisi toplamak amacıyla akıllı telefon kullanımına yönelik 
algılamış oldukları faydanın  kullanıma yönelik tutum üzerinde orta düzeyin üzerinde 
bir etkisinin olduğu görülmüştür. Buradan insanların artık akıllı telefonlara alıştığını ve 
uyum sağladığını, herkesin bir şekilde işlerini halledebilecek düzeyde akıllı telefonlarını 
kullanabildiğini söyleyebiliriz. Artık akıllı telefonlara uyum sağlayan insanlar nitelikli 
ve faydacı kullanım tarzını benimsemiş durumdadır. Yani işine yaramayan özellikleri ve 
uygulamaları kullanmak istememektedir. Kendisine fayda sağlayan uygulamalara ve 
özelliklere karşı da olumlu tutum besleyerek bu yönde kullanımlarını pekiştirmektedir. 
Kolay, rahat ve hızlı bir şekilde ürün ve fiyat bilgisi toplayarak karşılaştırma yapmak 
isteyen tüketiciler akıllı telefonlarından sık sık yardım almaktadır. Bu yardımdan elde 
edilen fayda da kullanıma karşı olumlu tutumlar gelişmesine neden olmaktadır. 
Kullanıcının bir çok alternatifi görerek kıyaslama yapabilmesi, filtreleme yaparak 
istediği sonuçlara daha hızlı ulaşabilmesi, bir takım finansal riskleri de minimize ederek 
aradığını en uygun fiyata bulabilmesi ya da ürünün özellikleri ve fiyatı konusunda fikir 
sahibi olabilmesi olumlu tutum geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Böylece ürün ve 
fiyat bilgisi toplamak amacıyla akıllı telefon kullanımına yönelik olumlu tutumlar 
geliştiren tüketicinin kullanımına yönelik niyetleri de daha belirgin olmaktadır. Mobil 
bağlantı hızındaki artış ile birlikte zaten online alışverişe yatkın olan tüketiciler bu 
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alışkanlıklarını mobil alışveriş uygulamaları üzerinden de devam ettirmektedir. Son 
zamanlarda seyahat, bilet, finans, ikinci el eşya, emlak alım satımı ve fiyat karşılaştırma 
sitelerinin doğrudan mobile yönelik uygulama ve reklamları tüketicilere ürün 
karşılaştırma alışkanlığı kazandırmaktadır. Ayrıca arama motoru reklamları olmak üzere 
çeşitli internet reklamı türleri de bunu teşvik etmektedir. Kullanıcı istediği yer ve 
zamanda ürünün açıklamalarını, teknik özelliklerini, resimlerini, videolarını , kullanıcı 
yorumlarını, aradığı ürüne benzer diğer ürünleri, en çok satılan ve tercih edilen ürünleri 
anında görebilmektedir. Normalde tüketiciler almak istedikleri ürünleri en uygun fiyata 
bulmak için bir çok fiziksel mağazayı dolaşmaktaydı ancak mobilin sağlamış olduğu 
kolaylıklar ve yine tüketicilerin internetteki fiyatların daha uygun olacağı yönündeki 
inanışları, işletmelerin mobil alışverişi özendirici kampanya ve düzenlemeleri mobile 
karşı olumlu tutum gelişimini desteklemiştir. İleriki çalışmalarda ürün ve fiyat bilgisi 
toplayan tüketicilerin alışverişlerini tamamlama noktasında hangi kanalı tercih ettikleri, 
hangi ürün kategorisinde, hangi fiyat aralığında, hangi indirim ve kampanya boyutunda 
bu tercihlerinin yön değiştirdiği araştırılabilir. İnternetten üzerinden kıyaslama yapan bir 
tüketici alışverişini fiziki mağazada tamamlayabilir. Ya da fiziki mağazada gördüğü 
ürünü online olarak satın alabilir. Bu noktada tüketicinin kanal tercihi üzerinde hangi 
psikolojik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu ya da vazgeçtiği kanalı tercih etmeme 
nedenleri araştırılabilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 

Shopping and product comparison  with a mobile device has become an 
increasingly important issue, remarkable both in the business sector and academic 
literature. Mobile devices and applications offer the opportunity for retailers  to benefit 
from a new channel to reach customers. Thus, mobile devices have become a gateway 
to the relationship between the consumer and the seller. Mobile, has been an ideal 
complementary channel for both e-commerce and brick and mortar shopping. When 
considering Turkey's 2017 years broadband data, there are 11.9 million fixed 
subscribers. There are 56.9 million mobile subscribers. There are 68.9 million 
broadband internet subscribers. At the end of 2017, 64.6 million people were subscribed 
to 4.5G. However, the number of people actively using this service is estimated to be 
approximately 30.1 million by the end of the year. Monthly average usage of mobile 
broadband internet subscribers is 3.5 GByte. The data usage of 4.5G subscribers, which 
are suitable for the device and SIM card 4.5G service, is 6.3 GB per month. According 
to this data, monthly average mobile internet usage increased by 2.4 times compared to 
the same quarter of 2015. In fact, this situation is not very different in the world. The 
penetration of mobile internet usage in the world is 51% (3,827 billion). Active social 
media user penetration via mobile is 41% (3,087 billion). 51.5% of the world's web 
traffic is carried out via smart phones. With the developments in smart phone and 
mobile internet technology, the prices have reached reasonable levels and the benefits of 
the users have increased and the attitudes towards smart phones have been affected by 
the rapid spread and adoption. 

The current literature states that mobile devices can be an effective marketing tool 
due to the following five features: 
1)Easy to be portable and does not detach from users. 
2)The personal relationship with the owners because it is personal and personalized. 
3)Be able to connect to the Internet and provide instant information. 
4)Provides both textual and visual content. 
5)The functions can combine services with one point. 

These features enable consumers to interact easily with their brands at any time 
and anywhere in their lives created on the phone screen. Mobile devices are portable, 

http://www.orcid.org/0000-0002-1162-7912
mailto:vtemizkan@karabuk.edu.tr
http://tureng.com/en/turkish-english/cost%20comparison
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not only functional tools but also cultural objects unlike computers with high level 
inseparability and personal nature. This mobile lifestyle creates additional opportunities 
for brands to interact with their customers and interact with a personal relationship 
without being dependent on time and space. 

Methodology 

The main mass of the study consists of consumers using smartphones. However, 
due to the time and cost constraints, it is not possible to reach the whole body and the 
study is limited to a certain sample and convenience sampling methodology is adopted. 
In the preparation of the survey, the related scales of many different studies related to 
the variables were examined and the help of the experts in the field was obtained. After 
a pilot application of 40 people, a survey was carried out with 217 people using smart 
phone in an online questionnaire conducted on Facebook via October-November 2017. 
11 Likert (5 point likert scale  - 1: Strongly Disagree ..... 5: Strongly Agree) type data 
were used in this study. Then, descriptive statistics, internal consistency analyzes, 
descriptive and confirmatory factor analyzes were performed and the model was tested. 

SPSS 20 and AMOS 21 package programs were used as the analysis method 
using the Explanatory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and 
Structural Equation Modeling (SEM). 

Findings & Discussion 

In the context of mobile marketing, smartphones have turned into a shopping 
assistant where consumers compare products and prices, read user reviews, follow to 
campaigns and m-shop, use mobile banking applications. It has become a shop assistant 
for many more online transactions. Consumers also use their smartphones frequently in 
their daily shopping to obtain product and price information, whether online or offline. 
It is aimed to show whether ease of use and benefit on the usage of consumers for this 
purpose constitute an attitude towards usage. In the first stage of this study, it is aimed 
to show whether ease of use and benefit on the usage of consumers for this purpose 
constitute an attitude towards usage. In the second stage, it is aimed to determine 
whether these attitudes will have an effect on the consumers' intentions to use smart 
phones in order to collect product and price information. When the research model 
created for these purposes is tested, it is seen that the ease of use perceived by the 
consumers for the use of smart phones in order to collect product and price information 
has a moderate (0.42) effect on the perceived benefit, while the ease of use explained 
the low level of benefit (18%). It is observed that the effect of the consumers' perception 
of the use of smart phones in order to collect product and price information has an 
impact on the attitude towards use, which has a medium level effect. 
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Özet 
Bu araştırmada marka müşterilerinin satın alıp kullandıkları ürünlerle ilgili istek 

ve şikayetlerini ilettikleri çevrimiçi yardım masalarıyla olan etkileşimi incelenerek 
markaların şikayetlere nasıl yanıt verdikleri ve uyguladıkları şikayet yönetiminin 
müşterilerin duygularındaki değişimi nasıl etkilediği araştırılmış ve sosyal medya 
ağlarından elde edilen veriler duygu analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada 
müşterilerin istek ve şikayetlerini ilettikleri paylaşımlarındaki tutumlarının duygusal 
değerinin ne olduğu, çevrimiçi yardım masasının konuyu nasıl ele aldığı ve çevrimiçi 
yardım masası ile olan etkileşimin uzunluğunun (soru ve cevap iletişiminin sayısı) 
tutum ve duygusal değeri nasıl etkilediği incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre 
çalışmada ele alınan markaların kendilerine çevrimiçi yardım masaları üzerinden iletilen 
talep ve şikayetleri ivedilikle çözdükleri belirlenmiştir. Büyük markalar hizmet telafisi 
paradoksu teorisine göre hareket edip ürünleri hakkında sorun yaşamış ve ürün 
hakkında şikayette bulunmuş müşterilerini mutlu etmektelerdir. Böylece bu müşterilerin 
sadık müşterilere dönüştükleri sonucuna varılmaktadır. 
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Abstract 
The objective of this study is to investigate how the brands response to the 

customers’ complaints which are posted to brands’ social media help desk accounts and 
how the complaint managements affect the customers’ sentiments by examining the 
complaints and requests about the purchased products. In this regard, the data obtained 
from the social media network are evaluated by sentiment analysis. It is found that the 
sentiment value of the customers’ posts, the complaint management of social media help 
desk and the length of the engagement (the number of question and answer) affect the 
customers’ attitudes and posts’ sentiment value. The analysis results obviously showed 
that the brands discussed in this study immediately reply the requests and complaints 
posted to their social media help desk accounts. Huge brands act considering the 
service recovery paradox theory and make customers happy having problems with and 
complain about their products. Accordingly, these customers become loyal customers. 
Keywords: Sentiment Analysis, Engagement, Social Media, After Sale Services, 
Complaint Management 

Received 13 September 2018; Received in revised from 30 November 2018; Accepted 2 
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1. Giriş 
İnternet ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan forum, blog, mikroblog 

gibi web siteleri ile birlikte sosyal medya gün geçtikçe hayatımıza daha çok girmiş ve 
davranışlarımızı etkilemeye başlamıştır. Microblog platformları müşterilerin markalara 
yönelik düşüncelerini paylaşma ve ifade etme fırsatını vermiştir. Bir mikroblog servisi 
olan Twitter yüz milyonlarca kullanıcısının oluşturduğu zengin içeriği ile etkili bir 
iletişim aracı haline gelmiş ve popüler sosyal medya platformlarından biri olmuştur 
(Madani, Boussaid ve Zegour, 2015). Sony ve Samsung gibi işletmeler Twitter’ı 
müşterileriyle etkileşimde bulunmak, kurumsal itibar ve marka imajını geliştirmek için 
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Etkileşim bir şeye odaklanma, bağlanma, içinde yer 
alma ve ilgilenme olarak tanımlanmaktadır (Ibrahim, Wang ve Bourne, 2017). Sosyal 
medya etkileşimi ise sosyal medya kullanıcılarının birbirleri ile iletişimi ve 
birbirlerinden etkilenmelerine verilen isimdir (Brodie vd., 2013). Bu yeni medya 
servisinden doğru şekilde faydalanmak için işletmelerin markalarıyla ilgili yapılan 
paylaşımları düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Paylaşımların içeriği, 
markalama stratejileri konusunda küresel markalar için hayati bir önem kazanmıştır. 
Buna bağlı olarak sosyal medya ağlarında markaları ile ilgili içerik oluşturan ve 
paylaşımda bulunan markaların sayısı gün geçtikçe artmakta (Muntinga, Moorman ve 
Smit, 2011) ve markalar sosyal medya ağlarına özel stratejiler geliştirmektelerdir 
(Meske ve Stieglitz, 2013).  

Araştırmada özellikle marka müşterilerinin satın alıp kullandıkları ürünlerle 
ilgili istek ve şikayetlerini ilettikleri çevrimiçi yardım masalarıyla olan etkileşimi 
incelenerek markaların şikayetlere nasıl yanıt verdikleri ve uyguladıkları şikayet 
yönetiminin müşterilerin duygularındaki değişimi nasıl etkilediği duygu analizi 
yapılarak analiz edilmiştir.  Çalışmada özellikle ele alınan konu müşterilerin istek ve 
şikayetlerini ilettikleri paylaşımlarındaki tutumlarının duygusal değerinin ne olduğu, 
çevrimiçi yardım masasının konuyu ele alıp cevap vermesiyle birlikte müşteri 
tutumunun duygusal olarak nasıl değiştiği ve müşteri ve çevrimiçi yardım masası ile 
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olan etkileşimin uzunluğunun (soru ve cevap iletişiminin sayısı) tutum ve duygusal 
değeri nasıl etkilediğidir.  

Apple gibi küresel markaların tüketici tutum ve davranışlarını takip etmek için 
internetteki müşterileriyle etkileşim halinde olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla 
çevrimiçi etkileşimin düzeyi, işletmelerin markalama stratejilerine etkisi, işletmelerin bu 
çevrimiçi etkileşimi nasıl yönettiği veya bu etkileşimin içeriğine bakılarak sosyal medya 
kullanıcılarının duygusal tutumu ve duygusal değişimi konuları popülerlik 
kazanmaktadır. Ancak çevrimiçi platformdaki müşteri etkileşimi geleneksel 
platformlardaki müşteri etkileşimleri kadar literatürde araştırılmamıştır (Ibrahim, Wang 
ve Bourne, 2017). Böylelikle araştırma, sosyal medya yardım masaları üzerinden olan 
etkileşim derecesinin sosyal medya kullanıcıları olan müşterilerin tutum ve duygularının 
değişimini nasıl etkilediği konularında literatüre katkı sağlayacaktır. Çalışmada, iki 
popüler yüksek teknoloji markası seçilerek sosyal medya kullanıcılarının markaların 
çevrimiçi yardım masaları ile yapmış oldukları paylaşımlar özel bir yazılımla elde 
edilerek analiz edilmiştir. Özellikle markaların yeni ürün lansman dönemlerinde sosyal 
medya kullanıcılarının üç ay boyunca yaptıkları ilk 250 bin paylaşım veri seti olarak 
oluşturularak analizler yapılmıştır. Araştırmada kullanılan çevrimiçi yardım masası 
etkileşim verileri markaların Twitter’da bulunan yardım masaları hesaplarından elde 
edilmiştir. Tweetlerin ifadeleri veya duyguları markaya karşı tutumları belirlemek 
amacıyla değerlendirilmiş, seçilen Samsung ve Apple markalarının Twitter yardım 
masası hesapları aracılığıyla müşterileriyle nasıl iletişim kurdukları ve etkileşimde 
bulundukları incelenmiştir. 

2. Lı̇teratür Taraması 
İnternet üzerinde oluşan sosyal medya iletişim kanalı ile işletmelerin kullanıcı ve 

müşteriler ile doğrudan etkileşimde bulunabilecekleri bir yapı ortaya çıkmıştır. Sosyal 
medyada etkileşim, yaygın olarak sosyal medya platformlarında kullanıcılar arasında 
iletişim veya etkileşim olarak adlandırılmaktadır (Hollebeek Glynn ve Brodie, 2014). 
Müşteriler ve markalar arasındaki etkileşim son zamanlarda oldukça ilgi çekmektedir 
(Okazaki vd., 2015). Sosyal medyadaki kullanıcıların etkileşimi müşterilerin işletmeye 
veya markaya olan bağlılığını etkilemektedir (Zheng vd., 2015). Örneğin Facebook 
üzerinden gerçekleştirilen kullanıcı etkileşimi müşterilerin işletme ya da markaya olan 
sadakatini etkilemektedir (Zheng vd., 2015). Ayrıca Armstrong ve Hagel (2000), 
çevrimiçi etkileşimin işletmelerin pazarlarını genişletmesine olanak sağladığını da 
belirtmektelerdir. Çevrimiçi kanal işletmelerin internet kullanıcıları veya müşterilerle 
etkileşimde bulunmalarını sağlayan yeni bir iş iletişim kanalı haline gelmiştir (Lin ve 
Lee, 2006). Bu nedenlerden dolayı müşteri etkileşimi konusuna ilgi artmış ve işletmeler 
müşteriler ile daha da yakınlaşabilmek ve fırsatlar yakalayabilmek için bu konuda 
çalışmalar yapmaktadırlar (Gorry ve Westbrook, 2011). Müşterilerin sosyal medyada 
paylaştıkları ürün veya marka hakkındaki görüşleri ve yorumları, marka imajını 
iyileştirmek ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için markalar tarafından 
kullanılmaktadır ve bu medya markanın itibarını ve müşteri memnuniyetini 
iyileştirilmesi açısından önemli bir araçtır. 

Hizmet telafisi literatürüne göre hizmet telafisi, hizmet sağlayıcısının müşteri 
şikayetine neden olan durum karşısında kendilerine verdikleri cevap olarak 
tanımlanmıştır (Gronroos, 1988). Ayrıca hizmet telafisi paradoksuna göre daha önce bir 
ürün hakkında sorun yaşamış ve ürün hakkında şikayet etmiş müşterinin, eğer gerekli 



 
 

A. Önden – M. Kiygi Calli 10/4 (2018) 554-574 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

557 

telafi sağlanırsa daha çok tekrar tekrar satın aldığı görülmektedir. Hizmet alımı 
esnasında bir hata ile karşılaşan müşterilerin, markanın hizmet telafisi ile problemlerinin 
çözülüp yüksek bir tatmine ulaştırılması sonucunda, hiçbir hata ile karşılaşmayan diğer 
müşterilere göre daha fazla tekrar satın alma eğiliminde olmasına hizmet telafisi 
paradoksu ismi verilir (Lovelock ve Gummesson, 2004). Bu konu pazarlama 
literatüründe şikayet yönetimi olarak da geçmekte ve markaların müşteri şikayetlerini 
nasıl ele alabileceği ve yönetebileceği konusunda farklı yaklaşımlar ele alınmaktadır. 
Hizmet telafisi paradoksuna örnek olarak, bir otelde problem yaşayan müşteri örneği 
gösterilebilir. Buna göre önceden rezervasyon yaptıran bir müşteri otele geldiğinde boş 
oda bulunmadığı bilgisiyle karşılaşmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Fakat 
resepsiyon yetkilisi bu duruma hızla müdahalede bulunarak müşteriye aynı fiyata daha 
lüks bir oda sunarak bu hatayı telafi etmiş ve müşterinin memnuniyet düzeyini 
yükseltmiştir. Bu hizmetten memnun kalan müşteri de otelde sorun yaşamadan önceki 
düşüncelerine göre daha yüksek bir memnuniyet seviyesine ulaşmış ve gelecekte de 
otele sadık kalma eğilimi artmıştır (Wilson vd., 2012).  

Markalar şikayet yönetiminde defansif bir strateji ya da proaktif bir yaklaşım 
segileyebilirler. Bu tamamen markanın kendi oluşturduğu strateji yönetimi ile ilgilidir 
(Fornell ve Wernerfelt, 1987). Hizmet odaklı yaklaşımda işletmeler, müşteriler ve diğer 
pazar aktörleri birbirleriyle ortak değer yaratırlar (Karpen, Bove, Lukas, 2012). Okazaki 
ve diğerleri (2015)’nin yaptıkları araştırma markaların müşterileri ile sosyal medyadaki 
etkileşimlerinin objektif, sübjektif ve bilgi paylaşımı olmak üzere üç farklı formda 
gerçekleştiğini göstermektedir. Zengin araştırma kaynakları ve internetin mükemmel 
erişilebilirliği, sosyal medyada yayınlanan içerikleri metin madenciliği ile işleyip 
paylaşımın duygu analizini yapma ve bu sayede tüm dünyadan insanların istek, arzu ve 
davranışlarının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Kısa metinlerden oluşan 
sosyal bir platform olan Twitter bu alanda çalışma yapanlar için zengin bir veri 
kaynağıdır (Ibrahim, Wang ve Bourne, 2017).  

Sosyal medya ele alındığında, müşterilerin marka bilinci, imaj ve sosyal medyada 
farkındalıktan bahsettikleri ve markayı doğrudan etkileyen etkileyen bir platform olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bazı çalışmalar sosyal medya ile markalar arasındaki ilişkiyi 
incelenmiştir. Örneğin, He ve diğerleri (2015) sosyal medyadaki kullanıcıların 
duyguları ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Literatürde sosyal 
medyadaki kullanıcıların duygularının değerlendirilmesi için genellikle duygu analizi 
metodu uygulanmaktadır (Onden, Kiygi-Calli ve Yolbulan-Okan, 2018). Duygu analizi 
bir cümlenin anlam içeriğinin analizi, cümle ile ifade edilmek istenilen duygu veya 
düşüncenin ne olduğunun anlaşılması işlemidir. Duygular, insanların nasıl davrandıkları 
ve farklı ilişkiler bağlamından nasıl ortaya çıktığıyla yakından ilgilidir. Anlamsal analiz 
yapılırken, öncelikli olarak kelimelerin tek tek veritabanından uygun nesnelerle 
eşleştirilme işleminin yapılması gerekir (Esuli ve Sebastiani, 2010). Duygu analizi, 
doğal dil işlemenin giderek büyüyen bir alanıdır ve dil bilimleri ile duygusal yorumlama 
yapılmasını sağlamaktadır (Hatzivassiloglou ve McKeown, 1997). Özellikle sosyal 
medya üzerinden oluşan etkileşimlerin derecelendirilmesi ve bunun duygu analizi ile 
birleştirilmesi literatürde de son zamanlarda yapılan araştırmalar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ibrahim, Wang ve Bourne (2017)’de beş farklı markanın tüketici 
paylaşımlarının içeriklerini alıp duygu analizi yöntemi ile incelenerek bu kişilerin 
markaya karşı tutumlarını incelemiş, ayrıca özellikle Amazon’un Twitter üzerindeki 
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çevrimiçi yardım masası ile Amazon müşterilerinin etkileşimleri araştırılmış ve bunlar 
derecelendirilerek duygu analizi ile nasıl farklılaştığı incelenmiştir. 

Bu çalışmada, teknoloji ürünü alıp kullanan ve sorun yaşayan müşterilerin 
markaların resmi Twitter çevrimiçi yardım masaları ile yaptıkları paylaşımlar analiz 
edilmiştir. Özellikle kullanıcıların yardım masası ile yapılan görüşmeleri üzerinde 
(paylaşımların) duygu analizleri yapılmış ve buradaki etkileşim derecelendirilerek 
görüşme adetinin duygusal değişim üzerindeki etkisi ve görüşmeler sayıca uzadıkça 
müşterilerin ürünle ilgili sorunlarının çözümünün geciktirildiği varsayılarak duygu 
derecelendirilmesinin nasıl değiştiği analizlerle incelenmiştir. Twitter verilerinin 
karakter sınırlamaları ve platformda kullanılan informal dil nedeniyle çevrimiçi 
incelemelerde duygu analizi uygulanmıştır. Uzunluk sınırlaması olması ve tweetteki 
metin, ifadeler ve hashtag kombinasyonu olmasından dolayı duygu analizi bu sosyal 
medya platformu verileri üzerinde iyi sonuç vermektedir (Katz, Ofek ve Shapira, 2015). 
Veriler ayrıca araştırmacılar için de kamuya açıktır. Çok sayıda kamuya açık ve gerçek 
zamanlı tweet olması dolayısıyla, duygu analizi için ideal veri tabanı olduğu 
düşünülmektedir (Ji vd., 2015). Sosyal medyadaki duygu madenciliği zengin kaynak ve 
yüksek erişilebilirlik olması dolayısıyla araştırmacıların çeşitli kullanıcı tutum ve 
davranışlarını daha iyi anlamalarına olanak sağlamaktadır (Katz, Ofek ve Shapira, 
2015). Ibrahim, Wang ve Bourne (2017) farklı tür etkileşimlerin müşteri duygularını ve 
tutumlarını nasıl etkilediğini incelemişlerdir ve markaların sosyal medya kullanıcılarıyla 
olan etkileşimlerinin düzey, uzunluk ve tipinin müşteri duyguları üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Bu makalede yapılan araştırmada literatürde 
ele alınan sosyal medya üzerinden müşterilerle olan etkileşim çalışmalarından farklı 
olarak özellikle yeni ürün lansmanı yapmış teknoloji markalarının müşterilerinin yardım 
masası etkileşimleri incelenmiştir. Ayrıca çalışmamızda markaların yeni ürünlerinde 
yapmış olduğu artımsal ve radikal inovatif ürün özellikleri ile ilgili yapılan müşteri 
şikayetlerinin olduğu tespit edilmiş ve inovatif ürün özellikleri ile ilgili yapılan 
şikayetlerin toplam şikayet içerisindeki payları kelime bulutu haritaları ile 
görselleştirilerek araştırmanın bulgular kısmında anlatılmıştır. Böylece markaların 
müşteri şikayetlerini karşılama ve ele alma stratejileri müşterilerle ilgili diyalog 
uzunluklarına bağlı olarak irdelenmiş ve yönetimsel uygulamalara yönelik olarak 
öneriler sunulmuştur. Makalenin devam eden bölümlerinde ilk olarak veri toplama 
yöntemi, metodoloji ve sonrasında bulgular anlatılmış, sonuç ve tartışma kısmında 
yöneticilere şikayet yönetimi ile ilgili uygulama stratejileri ve araştırmacılara gelecekte 
yapılabilecek araştırmalarla ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

3. Veri Toplama Yöntemi, Metodoloji ve Bulgular 
Bu çalışmada birbirlerine yakın rakip olan Apple ve Samsung markaları için 

araştırma yapılmıştır. Seçilen teknoloji firmalarının Twitter hesap bilgileri, bu 
çalışmanın 22.05.2018 tarihi itibari ile atılan toplam tweet sayısı ve takipçi sayıları 
bilgileri Tablo 1’de detaylı olarak verilmektedir.  Tüketicilerin firma ile olan 
etkileşimlerini ölçmek için Apple ve Samsung’un resmi Twitter yardım masası 
hesaplarından en popüler birer ürünlerinin lansmanı sonrası dönemdeki tweetler 
çekilmiştir. Açık kaynaklı olarak Github’da sunulan GetOldTweets Python yazılımı 
geliştirilerek ihtiyaç duyulan sosyal medya paylaşımları veri olarak elde edilmiştir 
(Onden ve Kiygi-Calli, 2018). Twitter’dan verilerin nasıl elde edilebileceği Onden ve 
Kiygi-Calli (2018)’de detaylıca anlatılmaktadır. Seçilen ürünler Apple markası için 
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iPhone X, Samsung markası için Samsung Galaxy S8’dir. Bu ürünlerin pazara giriş 
tarihi ve Twitter verileri için tarih aralığı Tablo 2’de verilmiştir. Verilerin 
oluşturulmasında bu tarih aralığının seçilmesinin nedeni özellikle lansman 
dönemlerinde yardım masası ile yapılan paylaşımların, istek, talep ve şikayetlerin daha 
fazla sayıda olmasıdır. Apple çevrimiçi yardım masasının resmi Twitter hesabı 
@AppleSupport, Samsung çevrimiçi yardım masasının resmi Twitter hesabı ise 
@SamsungSupport’tur. İngilizce tweetler üzerinde duygu analizi uygulamasında daha 
gelişmiş duygu analizi servisleri kullanılabildiği ve Türkçe duygu analizi servisleri 
henüz çok gelişmiş olmadığı için yalnızca İngilizce tweetler çekilmiştir. Özellikle bu 
markaların yeni ürün lansman dönemlerinde sosyal medya kullanıcılarının üç ay 
boyunca yaptıkları ilk 250 bin paylaşım veri seti olarak oluşturulmuştur. Apple yardım 
masası için elde edilen toplam tweet sayısı 250.000 adet iken, Samsung yardım masası 
için elde edilen toplam tweet sayısı 23.253’tür. Bu veri seti büyüklüklerine bakıldığında 
AppleSupport Twitter hesabında müşterilerin SamsungSupport’a göre çok daha fazla 
etkileşimde oldukları görülmektedir. Müşterilerin tutum ve davranışlarının duygu 
analizi ile incelenmesi için bu tweetlerden sadece müşterilerin yardım masasına 
yaptıkları paylaşımlar ele alınmıştır. Müşterilerin Apple yardım masası ile etkileşimde 
bulundukları toplam tweet sayısı 146.517 iken Samsung müşterilerinin yardım masası 
ile etkileşimde bulundukları toplam tweet sayısı 9.634’tür.  

Tablo 1 – İncelenen Twitter Hesaplarının Detaylı Bilgileri * 

Twitter Hesabı Hesap 
Açılış 

Toplam 
Tweet 

Takipçi 
Sayısı 

Takip Edilen 
Sayısı 

@AppleSupport 05.06.2015 819.662 889.386 27 

@SamsungSupport 08.01.2009 471.827 150.859 34.610 

* 22.05.2018 tarihinde erişilen rakamlardır 

Tablo 2 – İncelenen Çevrimiçi Yardım Masası Twitter Hesapları 

Marka Ürün Modeli Pazara Giriş 
Tarihi Tweet Tarih Aralığı 

Apple iPhone X 3 Kasım 2017 03.11.2017 – 
03.01.2018 

Samsung Samsung Galaxy S8 21 Nisan 2017 21.04.2017 – 
21.07.2017 

Şekil 1’de Apple Twitter resmi çevrimiçi yardım masası hesabında sosyal medya 
kullanıcıları tarafından paylaşılan tweetlerin kelime haritası verilmektedir. Tweeetlerin 
içeriğinde kullanılan kelimelerin sıklığı ile kelime haritasında bu kelimelerin 
gösteriminde kullanılan font büyüklüğü doğru orantılıdır. Buna göre tweetlerde en sık 
kullanılan kelimeler büyük font, daha az sıklıkta kullanılan kelimeler ise daha küçük 
font ile gösterilmektedir. Bu haritaya göre müşteriler en çok iPhone ile ilgili talep ve 
şikayetlerde bulunmaktadırlar. Bu talep ve şikayetlerin genelinde telefon üreticilerinin 

https://twitter.com/AppleSupport
https://twitter.com/SamsungSupport
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sıklıkla karşılaştıkları sorunlar olan batarya, güncellemeler, ekran ve yazılım gibi 
konularda yardım masasından talepte bulundukları görülmektedir.  

 

Şekil 1 – Çevrimiçi Yardım Masası Hesabına Atılan  
Tweetlerin Kelime Haritası (Apple) 

Çevrimiçi yardım masası ile yapılan görüşmelerdeki diyalog uzunluklarının tweet 
sayısı şeklindeki gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. Bu şekile göre ‘1 Tweet’ ile ifade 
edilen müşterinin yardım masasına kendi kullandığı ürün ile ilgili istek, şikayet ve 
talepte bulunduğu bir tweet atması ve yardım masasından cevap verildiğini 
göstermektedir. Buna göre diyalog uzunluğu tweet sayısı ile ifade edilmektedir. Bu 
çalışmada diyolog uzunluğu etkileşim derecesi olarak tanımlanmıştır. Etkileşim 
derecesine bakıldığında ağırlıklı olarak müşterilerin 1 Tweet attıkları ve yardım 
masasından cevap alarak diyalogun tamamlandığı açıkça görülmektedir. ‘2 tweet’ ve 
daha uzun diyolagların toplam tweet sayısı içerisindeki payı diyolaglar uzadıkça 
azalmaktadır. 

 
Şekil 2 – Etkileşim Diyalog Uzunluğuna Göre Toplam Tweet Adetleri (Apple) 
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Daha sonra elde edilen Twitter verileri üzerinde Google Doğal Dil İşleme (Google 
Cloud Natural Language) servisi ile duygu analizi yapılarak müşterilerin yardım masası 
etkileşimlerindeki duygu değişimleri incelenmiştir (Onden, Kiygi-Calli ve Yolbulan-
Okan, 2018). Google Doğal Dil İşleme servisi içeriklerin sınıflandırılması, söz dizimi 
analizi, varlıkların tespiti ve dokuz farklı dilde duygu analizi hizmetlerini vermektedir 
(Google CNL, 2018). Onden, Kiygi-Calli ve Yolbulan-Okan (2018)’de bu servisin bir 
uygulaması araştırılmıştır. Duygu analizinde genel metne ve her bir içeriğe bir skor ve 
büyüklük (magnitude) seviyesi verilmektedir. Bunların sonucunda ise duygu seviyesi 
ise bir değer olarak Google tarafından oluşturulmaktadır. Bu seviyeler -1 ile 1 arasında 
değişmektedir. Duygu değeri azaldıkça metnin negatif duygu taşıdığı, değer arttıkça 
metnin duygu değerinin pozitif olduğu sonucuna varılmaktadır. Google Cloud Natural 
Language servisine göre negatif değer aralıkları -1 ile -0,25 arasında bir değere 
sahipken, nötr değer aralıkları -0,25 ve 0,25 arasında değişmektedir. Pozitif değer ise 
0,25’in üzerindeki duygu seviyesine sahip metinlerdir (Google CNL, 2018). 

Apple yardım masası için elde edilen toplam 146.517 tweet üzerinde yapılan 
duygu analizi sonuçlarına göre müşterilerin Apple çevrimiçi yardım masasına attıkları 
tweetlerin duygu analizi sonuçları yüksek oranda nötr (%50,7), sonrasında negatif 
(%41,3) duygu içeren paylaşımlardan oluşmaktadır (bkz: Şekil 3). Pozitif içerikli 
paylaşımlar yalnızca %8 civarındadır. Buna göre yardım masalarına başvuran müşterin 
genellikle negatif ya da negatife yakın nötr tutuma sahip olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 3 – Müşterilerin Çevrimiçi Yardım Masası Hesabı İle Olan  

Diyaloglarının Duygu Analizi Sonuçları (Apple) 
Şekil 4’te Apple yardım masasına ile etkileşimin diyalog uzunluğuna (etkileşimin 

derecesine) göre duygu analizi skor değişimi verilmektedir. Bu şekile göre müşteriler 
ikinci tweetlerini yardım masasına gönderdiklerinde, birinci tweetlerine göre daha 
pozitif bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Bu nedenle müşterilerin yardım 
masalarına gönderdikleri ilk tweet çok önemli olup aciliyetle yardım masası 
yetkililerinin bu tweetleri değerlendirip ele almaları ve müşterilerin sorunlarını hızlı bir 
şekilde çözmeleri markalar için çok önemlidir. Şekile göre iki tweet diyalog 
uzunluğunda duygu analizi sonucu yaklaşık -0.15’dir ve grafiğe göre bu diyalog 
uzunluğu en pozitif duygu analiz sonucunu yani en pozitif tutumu göstermektedir. Şekil 
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4’e göre markaların müşteri ile maksimum iki kere iletişim kurup sorunlarını çözmeleri 
onları en pozitif tutum içerisine sokmaktadır. Etkileşim sayısı ikinin üzerine çıkması 
durumunda müşteriler tekrar negatif bir tutum içerisine girmektedirler. 

 

Şekil 4 – Etkileşim Diyalog Uzunluğuna Göre Müşterilerin Duygu Değişimi 
(Apple) 

Özellikle ilk tweette müşterilerin sergiledikleri bu negatif tutum Şekil 5’te açıkça 
görülmektedir. Buradaki duygu analizi dağılımına bakıldığında ilk paylaşımlarda çok 
yüksek oranda negatif tutum sergiledikleri, ikinci tweette ise bunun çok daha aşağılara 
indiği görülmektedir. Daha uzun diyaloglar için de iki tweet paylaşımında olan duygu 
dağılımına benzer duygusal tutumların olduğu görülmektedir.  

 

 
Şekil 5 –Tweet Diyalog Uzunluğunun Duygusal Değişime Etkisi (Apple) 
Şekil 6’da Samsung resmi çevrimiçi yardım masası Twitter hesabına atılan 

tweetlerin içeriklerin kelime haritası sunulmuştur. Bu haritaya göre, font 
büyüklüğünden de anlaşıldığı üzere müşteriler en çok Samsung’un Galaxy ürünü ile 
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ilgili talep ve şikayetlerde bulunmaktalardır. Bu şikayet ve taleplerin genelinde telefon 
üreticilerinin sıklıkla karşılaştıkları sorunlar olan batarya, güncellemeler, ekran ve 
yazılım gibi konularda yardım masasından talepte bulundukları görülmektedir. Ayrıca 
Bixby’in asistan (Şekil 6’da assistance olarak yer almaktadır) kelimesi ve kamera (Şekil 
6’da camera olarak yer almaktadır) kelimelerinin haritada yer aldıkları görülmüştür. 
Samsung, Galaxy S8 modeline, önceki modellerinde bulunmayan ve Bixby ismini 
verdiği asistan hizmetini eklemiştir. Buna göre tüketicilerin bu yeni ürün özellikleri ile 
ilgili bir olumsuzluk yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca Galaxy S8 cep telefonu 
modelinde bulunan kamera özelliğini de daha önceki modellerine göre geliştirmiştir. 
Asistan kelimesinin daha büyük font ile kelime haritasında bulunması müşterilerin 
kamera özelliğine kıyasla Bixby ürün özelliği hakkında daha çok talep ve şikayette 
bulundukları anlaşılmaktadır.  

 
Şekil 6 – Çevrimiçi Yardım Masası Hesabına Atılan  

Tweetlerin Kelime Haritası (Samsung) 
Samsung’un çevrimiçi yardım masası ile yapılan görüşmelerdeki etkileşim 

derecelerinin (diyalog uzunluklarının) toplam tweet sayısı içerisindeki dağılımı Şekil 
7’de verilmiştir. Şekle göre, müşterilerin en çok 1 Tweet attıkları ve Samsung yardım 
masasından cevap alarak diyaloglarını tamamladıkları açıkça görülmektedir. Etkileşim 
derecesi arttıkça (yardım masası ile yapılan görüşmenin tweet sayısı arttıkça) bu 
diyologların toplam tweet sayısı içerisindeki payı azalmaktadır. 
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Şekil 7 – Etkileşim Diyalog Uzunluğuna Göre Toplam Tweet Adetleri 

(Samsung) 
Samsung yardım masası için elde edilen toplam 9.634 tweet üzerinde, yapılan 

duygu analizi sonuçlarına göre müşterilerin Samsung çevrimiçi yardım masasına 
attıkları tweetlerin duygu analizi sonuçları yüksek oranda nötr (%54,6), sonrasında 
negatif (%35,2) duygu içeren paylaşımlardan oluşmaktadır (bkz: Şekil 8). Pozitif 
içerikli paylaşımlar yalnızca %10 civarındadır. Buna göre yardım masalarına başvuran 
müşterin genellikle negatif ya da negatife yakın nötr tutuma sahip olduğu 
görülmektedir. Yardım masası ile paylaşılan tweetlerde %41,3 negatif duygu içeren 
tweet yüzdesine sahip olan Apple ile kıyaslandığında, negatif duygu içeren tweet 
yüzdesinin Samsung’da daha az olduğu (%35,2), dolayısıyla müşterilerin Samsung 
çevrim masası ile etkileşimlerinde Apple’a göre daha az negatif tutuma sahip olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

 
Şekil 8 – Müşterilerin Çevrimiçi Yardım Masası Hesabı İle Olan  

Diyaloglarının Duygu Analizi Sonuçları (Samsung) 
Şekil 9’da Samsung yardım masasına ile etkileşimin diyalog uzunluğuna 

(etkileşimin derecesine) göre duygu analizi skor değişimi verilmektedir. Buna göre 
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Apple yardım masası ile olan etkileşim sonuçlarına benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
sonuçlara göre müşteriler ikinci tweetlerini yardım masasına gönderdiklerinde, birinci 
tweetlerine göre daha pozitif bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Şekil 4’e benzer 
olarak Şekil 9’da da markaların müşteri ile maksimum iki kere iletişim kurup 
sorunlarını çözmeleri onları en pozitif tutum içerisine sokmaktadır. Etkileşim sayısı 
ikinin üzerine çıkması durumunda müşteriler tekrar negatif bir tutum içerisine 
girmektedirler. 

 

 
Şekil 9 – Etkileşim Diyalog Uzunluğuna Göre Müşterilerin Duygu Değişimi 

(Samsung) 

Özellikle ilk tweette müşterilerin sergiledikleri negatif tutum Şekil 10’da açıkça 
görülmektedir. Buradaki duygu analizi dağılımına bakıldığında ilk paylaşımlarda çok 
yüksek oranda negatif tutum sergiledikleri, ikinci tweette ise bu negatif tutumun çok 
daha aşağılara indiği görülmektedir. Daha uzun diyaloglar için de iki tweet 
paylaşımında olan duygu dağılımına benzer duygusal tutumların olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 10 – Tweet Diyalog Uzunluğunun Duygusal Değişime Etkisi (Samsung) 



 
 

A. Önden – M. Kiygi Calli 10/4 (2018) 554-574 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

566 

Daha önce yapılan çalışmalar (Ibrahim, Wang ve Bourne, 2017) incelendiğinde 
sosyal medya yardım masasına yapılan şikayetlerin diyalog uzunluklarına göre 
müşterilerin duygu değişimlerine bakıldığında ilk şikayet paylaşımlarının duygu 
değerinin nötr olarak bulunduğu görülmektedir. Halbuki günlük yaşantımızdan elde 
ettiğimiz deneyimlere göre bir müşterinin bir ürünü alıp kullandığında üründen 
beklediği performansı elde edemediği durumlarda yaptığı paylaşımların daha negatif bir 
tutum içerdiği görülmektedir ve yapılan bu araştırmanın sonuçlarında ilk tweetlerin 
negatif tutum içerdiği görüldüğünden bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmaların 
sonuçlarından daha gerçekçi ve doğru olduğu sonucu çıkarılabilir. Diğer taraftan 
yaptığımız çalışmada duygu analizinde kullandığımız Google CNL aracının güçlü 
altyapısı ve analiz tekniği sayesinde daha doğru sonuçlar verdiği görülmektedir. 
Duygusal değişimlerin verildiği grafiklerde görüldüğü üzere müşterilerin yardım 
masalarıyla olan ilk etkileşimleri daha çok negatif bir tutum içermektedir. Diyalog 
uzunluğu farklılaştıkça müşteri tutumlarının nasıl değiştiği analiz sonuçlarında açıkça 
gösterilmektedir. 

4. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada günümüzde artık hayatımızın önemli bir parçası olan sosyal medya 

üzerinden özellikle markaların yardım masası ile etkileşime giren müşterilerin etkileşim 
derecesine göre duygusal değişimleri araştırılmıştır. Bu çalışmada anlatılan etkileşim 
dereceleri ve duygu değişimleri ürün ile ilgili sorun yaşayan müşterilerin markalar ile 
etkileşimleri ve bu etkileşimlerin içeriğinin duygusal değişimi olarak ele alınmıştır. 

Bu araştırmada özellikle belirlenen markaların ürünlerini alıp kullanan 
müşterilerin yaşadıkları sorunlar veya markalardan talepleri ile ilgili markaların 
çevrimçi yardım masası ile olan etkileşimleri incelenmiştir. Burada çevrimiçi yardım 
masası hesapları için Twitter sosyal medya ağı olarak seçilmiştir. Bunun nedeni 
Twitter’da paylaşılan metinlerde uzunluk sınırlaması, ifadeler ve hashtag kombinasyonu 
olmasından dolayı bu platformda yapılan paylaşımlar üzerinden elde edilen duygu 
analizi sonuçlarının daha iyi olmasıdır (Katz, Ofek ve Shapira, 2015). Ayrıca duygu 
analizinde kullandığımız araç olan Google CNL güçlü bir analiz aracıdır (Google CNL, 
2018). Bu incelemeden çıkan sonuçlarda açıkça görülen müşterilerin özellikle ikinci 
attıkları tweetlerde birinci tweete göre daha az negatif tutum sergiledikleridir. Buradan 
çıkan en önemli sonuç müşteriler tarafından yardım masasına atılan ilk tweetin çok 
önemli olduğu ve yardım masası sorumluları tarafından hemen incelenerek varsa 
müşterinin sorununun hemen çözülmesi veya bir talepte bulunduğu takdirde hemen 
talebine cevap verilmesi gerekmektedir. Günlük yaşantımızdan elde ettiğimiz 
deneyimlere göre bir müşterinin bir ürünü alıp kullandığında üründen beklediği 
performansı elde edemediği durumlarda yaptığı paylaşımların daha negatif bir tutum 
içerdiği görülmektedir ve yapılan bu araştırmanın sonuçlarında ilk tweetlerin negatif 
tutum içerdiği görüldüğünden bu çalışmanın literatürdeki diğer çalışmaların (Ibrahim, 
Wang ve Bourne, 2017) sonuçlarından daha gerçekçi ve doğru olduğu sonucu 
çıkarılmıştır. Çalışmada ele alınan çevrimiçi yardım masası ile olan etkileşim analizleri 
ve buradaki müşterilerin duygu değişimleri literatürde bahsi geçen hizmet telafisi 
paradoksu açısında da ele alındığında bu müşterilere hemen geri dönüş yapılıp 
sorunlarının ivedilikle çözülmesi bu müşterilerin ileride sadık birer müşteri olacağının 
garantisidir (Lovelock ve Gummesson, 2004; Wilson vd., 2012). Şikayet yönetimi 
literatürüne göre firmalar defansif veya atak yaklaşım sergileyecekleri bir strateji 
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benimseyebilmektedirler. Bu stratejiye göre markalar müşteri şikayetlerini ele alarak 
çözüm üretmektedirler. Tweetlerin diyalog uzunluklarına (etkileşim derecelerine) 
bakıldığında markaların şikayet yönetimi konusunda atak bir yaklaşım sergiledikleri 
söylenebilir. Çünkü toplam tweet sayısı içerisinde, diğer tweet sayılarına göre ‘1 
tweet’in sayısının en fazla olduğu görülmektedir. Bu sonuç, markaların kendilerine 
çevrimiçi yardım masaları üzerinden iletilen talep ve şikayetleri ivedilikle çözüme 
ulaştırdıklarını göstermektedir. Bu da Samsung ve Apple markasının sadık müşteri 
popülasyonunun neden bu kadar büyük olduğunu bir nebze bize göstermektedir. Büyük 
markaların hizmet telafisi paradoksuna göre hareket edip ürünleri hakkında sorun 
yaşamış ve ürün hakkında şikayette bulunmuş müşterilerini mutlu ettikleri söylenebilir. 
Böylece bu müşterilerin diğer müşterilere göre daha fazla ve sıklıkla bu markaların 
ürünlerini alıp kullandıkları sonucuna varılmaktadır.  

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında markalara hizmet telafisi 
paradoksuna göre ürünlerinden bekledikleri performansı bulamayan müşterinin şikayet 
ve taleplerine önem vermeleri ve gerektiği takdirde bu memnuniyetsizliği telafi etmeleri 
önerilmektedir. Markaların müşteriye ivedilikle bir çözüm önerisi ile yaklaşmaları 
onların negatif bir tutum içerisinden çıkıp markaya ve ürüne karşı pozitif bir tutuma 
geçmelerini sağladığı görülmektedir. Diyalog uzunluklarına göre müşterilerin duygu 
değişimlerine bakıldığında markaların müşteri ile maksimum iki kere iletişim kurup 
sorunlarını çözmeleri onları en pozitif tutum içerisine sokmaktadır. Diyalog uzunluğu 
yani etkileşim sayısı ikinin üzerine çıktığında müşteriler tekrar negatif bir tutum 
içerisine gireceklerinden diyalog uzunluklarının maksimum iki ile sınırlandırılması 
markalar açısından çok önemlidir. 

Bu araştırmada sosyal ağ olarak Twitter tercih edilmiş ve Twitter verileri 
kullanılmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda Instagram, Youtube veya Facebook gibi 
diğer sosyal medya siteleri üzerinden de araştırma yapılarak bu çalışma genişletilebilir. 
Twitter üzerinden elde edilen verilerde daha gelişmiş doğal dil işleme servislerine sahip 
olduğu için bu araştırmada İngilizce tweetler kullanılmıştır, Türkçe doğal dil işleme 
teknikleri henüz çok gelişmiş olmadığı için araştırmada dil olarak İngilizce yapılan 
paylaşımlar veri olarak kullanılmıştır. Çalışmada sektör olarak yüksek teknoloji 
firmaları seçilmiş, zaman aralığı olarak belirli bir tarih aralığı ve tweet sayısı üst limiti 
belirlenmiştir. Şikayet yönetimi konusunda yalnızca çevrimiçi yardım masası ele 
alınmıştır. İlerideki çalışmalarda müşteri hizmetleri ve teknik servis verileri de mevcut 
verilerle birleştirilerek, geleneksel yardım masası verileri ile çevrimiçi yardım masası 
verileri üzerinde daha kapsamlı araştırmalar yapılabilir. Sonraki çalışmalarda bu 
çalışmada ele alınan etkileşim karakteristiğine (etkileşim derecesi) ek olarak etkileşim 
cevap verme süresinin duygu değişimine olan etkisinin incelenmesi de araştırılabilir. 
Ayrıca bu çalışmanın devamında, çalışmada ele alınan ürünler ve ürünlerin kategorisine 
ek olarak farklı ürün ve kategoriler için de analizler gerçekleştirilerek farklı sektörde 
bulunan marka yöneticilerine de yol gösterilebilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 

With the development of internet and technology, social media have become more 
and more influential in our lives and started to affect our behaviors. Microblog 
platforms give customers the opportunity to share and express their thoughts about 
brands. Twitter, a microblogging service, has become one of the most popular social 
media platforms with its rich content created by hundreds of millions of users (Madani, 
Boussaid, & Zegour, 2015). This platform is used extensively by companies such as 
Sony and Samsung to engage with their customers and develop their corporate 
reputation and brand image. Engagement is defined as being engaged, involved or 
interested in something (Ibrahim, Wang & Bourne, 2017). Social media engagement is 
the term of communication and interaction among social media users (Brodie et al., 
2013). The content of the posts has gained vital importance for global brands in their 
marking strategies. Accordingly, the number of companies that make up and post 
content on their brands in social media networks is increasing gradually (Muntinga, 
Moorman & Smit, 2011) and these companies are developing strategies specific to 
social media networks (Meske & Stieglitz, 2013). 

In this research, the engagement of the brands’ customers with the social media 
help desk accounts about the products they bought and used, and their complaints are 
examined. How the companies responded to these complaints and how the complaint 
management influenced the change in the sentiments of the customers was analyzed by 
sentiment analysis. The subjects discussed in this study are the sentiment value of the 
attitudes of the customers in the posts that contain their requests and complaints; how 
the customers’ attitudes change emotionally according to the online help desk 
addressing and responding to their requests and how the degree of the engagement (the 
number of questions and answers) affects the attitude and sentiment value. 

Global brands, such as Apple, need to engage with their customers via internet to 
understand consumer attitudes and behaviors. However, in the literature the customer 
interaction in the online platform has not been explored as intensively as in customer 
interactions in traditional way (Ibrahim, Wang & Bourne, 2017). Therefore, this study 
will contribute to the literature on how the degree of engagement through social media 
help desk account affects the change of attitude and sentiments of social media user 
customers. In this study, two popular high technology brands were selected and the 

http://www.orcid.org/0000-0003-3769-8193
mailto:abdullah.onden@fabrikod.com
http://www.orcid.org/0000-0002-2979-9309
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engagement data of social media users' asking help from online help desks are gathered 
by GetOldTweets which is an open source Python package. The data cover the posts of 
social media users during the products’ launch periods. The online help desk 
engagement data used in this research are obtained from the brands’ help desk accounts 
on Twitter. The emotions or sentiments of these tweets are evaluated to determine 
consumers’ attitudes towards the brands, and how the selected brands, Samsung and 
Apple communicate and engage with their customers through their Twitter account. 

Method 

In this study, we conduct a research on Apple and Samsung brands that are close 
competitors. Details of the Twitter accounts such as total number of tweets and total 
number of followers as of May 22, 2018 is given in Table E-1. In order to measure 
consumers' engagement with the company, tweets from Apple and Samsung's official 
Twitter support accounts are collected for the period of new products’ launches. 
Selected products are iPhone X for Apple and Samsung Galaxy S8 for Samsung. The 
launch dates of these two products and other details of the data are given in Table E-2. 
The reason for choosing the launch period is that the number of requests and complaints 
made by the customers during this period is higher. The official Twitter account of 
Apple’s online help desk is @AppleSupport, the Samsung’s official Twitter online help 
desk account is @ SamsungSupport. To discuss the attitudes and behaviors of the 
customers by sentiment analysis, the customers' posts to the help desk accounts are 
analyzed. While the total number of tweets that customers interact with Apple’s help 
desk is 146,517, the total number of tweets that Samsung customers interact with the 
help desk is 9,634. 

Table E-1 –Twitter Accounts’ Details * 

Twitter Account Account 
Created 

Total # of 
Tweet 

Total # of 
Followers 

Total # of 
Following 

@AppleSupport June 5, 2015 819.662 889.386 27 

@SamsungSupport January 8, 
2009 

471.827 150.859 34.610 

* Retrieved date: May, 22 2018. 

 
Table E-2 – Details of the Twitter Support Accounts 

Brand Product Launch Date Date 

Apple iPhone X November 3, 
2017 

03.11.2017 – 
03.01.2018 

Samsung Samsung Galaxy S8 April 21, 2017 21.04.2017 – 
21.07.2017 

https://twitter.com/AppleSupport
https://twitter.com/SamsungSupport
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The trend of degree of engagement with the online help desk is given in Figure E-
1. According to this figure, ‘1 Tweet’ means that the customers engage only once with 
the help desk and receive a feedback or response from the help desk. Accordingly, the 
degree of engagement is defined by the number of tweets between customer and help 
desk. According to the total number of tweets, it is clear that most customers have only 
‘1 Tweet’ (one request from the customer and one reply from the help desk). As the 
degree of engagement increases, its share in the total number of tweets decreases. 

 
Figure E-1 – Total Tweets By Engagement Degree (Apple) 

Subsequently, sentiment changes in the customers engagements were analyzed by 
using the Google Cloud Natural Language service on Twitter data collected (Onden, 
Kiygi-Calli and Yolbulan-Okan, 2018). The Google Natural Language Processing 
service provides classification of contents, syntax analysis, and sentiment analysis in 
nine different languages (Google CNL, 2018). In Onden, Kiygi-Calli and Yolbulan-
Okan (2018), an application of this service was investigated. In the sentiment analysis, a 
score and magnitude are given to the general text and each content. As a result, the 
sentiment level is created by Google as a value. These values range from -1 to 1. As the 
value of sentiment decreases, the text contains a negative feeling and it is concluded that 
the value of the text is positive as the value increases. According to Google Cloud 
Natural Language service, the negative value are in the range of -1 to -0.25, whereas the 
neutral value ranges from -0.25 to 0.25. Positive values are texts having a level of 
sentiment above 0.25 (Google CNL, 2018). 

Sentiment analysis results of the tweets sent to Apple’s online help desk consist of 
highly neutral (50.7%) and then negative (41.3%) sentiments based on the analysis 
conducted on a total of 146,517 tweets (see Figure E-2). The Positive content is only 
about 8%. Accordingly, it is seen that the customer who engages to the help desk 
usually has a negative or negative-neutral attitude. 
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Figure E-2 – Sentiment Analysis Results of Customers' Engagements with 

the Online Help Desk Account (Apple) 

In Figure E-3, changes in sentiment analysis’ scores are given by the degree of 
engagement. According to these figures, when customers send their first tweet, they are 
more positive than they send the second. For this reason, the first tweet they send to 
help desk is very important, and it should be handled immediately. 

 

 

Figure E-3 – Sentiment Change by Engagement Degree (Apple) 

It is also concluded that, compared to the 41.3% negative attitudes of Apple’s 
customers, Samsung’s customers have lesser negative (35.2%) attitude. Therefore, it is 
found that Samsung’s customers have less negative attitudes than Apple’s customers in 
their engagements with the online help desks. 
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Findings and Conclusions 
The results clearly show that the customers have less negative attitude in their 

second tweet than in the first one. The most significant finding is that the first tweet of 
the customers are very important and it has to be handled immediately by the help desk 
staffs and the customers’ problems should be solved immediately. If there are requests, 
they should be answered without any delay. According to the service compensation 
paradox theory mentioned in the literature, the immediate reply or prompt solution 
increases the customers future loyalty. According to the complaint management 
literature, firms can adopt a strategy in which they will have a defensive or attack 
approach. Since the degree of engagement is not so high, it can be said that the brands 
have an attack approach in their complaint management strategy. This result shows that 
the requests and complaints are quickly resolved by brands if they are communicated 
via online help desks. It is an indication of why Samsung and Apple have large numbers 
of loyal customers. 
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Özet 
Bu araştırmanın temel amacı, akıllı telefon pazarında marka imajının müşteri 

sadakati üzerindeki etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık rolünün olup olmadığını 
belirlemektir. Araştırmanın evrenini Düzce’de ikamet eden 17 yaş ve üzeri akıllı telefon 
kullanan tüketici grubu oluşturmaktadır. Bu çerçevede kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılarak 385 akıllı telefon kullanıcısından çevrimiçi anket tekniğiyle elde edilen 
veriler analize tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında marka imajının müşteri sadakati 
üzerindeki etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık rolünü belirlemek amacıyla Baron 
ve Kenny' nin (1986) dört aşamadan oluşan Nedensel Adım Yaklaşımı kullanılmıştır. 
Aracılık modelinin istatistiksel olarak anlamlılığını belirlemek için Sobel Testi 
kullanılmış ve sonuç istatiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Çalışma sonucunda, marka 
imajının müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati üzerinde etkisi olduğu ve aynı 
zamanda müşteri memnuniyetinin de müşteri sadakatini doğrudan etkilediği tespit 
edilmiştir. Çalışmanın temel amacı olan, marka imajının müşteri sadakati üzerindeki 
etkisinde müşteri memnuniyetinin ‘kısmi aracı’ değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Abstract 
The main purpose of this research is  determine whether or not the mediating role 

of customer satisfaction in the effect of brand image on customer loyalty in smartphone 
market. The researchers' universe constitutes a consumer group that uses smartphones 
over 17 years of age and lives in Düzce. In this frame, using convenience sampling 
method the data obtained through online questionnaire from 385 smartphone users 
were analyzed. Within the scope of research, the four-stepped The Causal Inference 
Approach of Baron and Kenny (1986) was used to determine the mediating role of 
customer satisfaction on brand image's effect on customer loyalty. The Sobel Test was 
used to determine the statistical significance of the mediating model and the result was 
statistically significant. As a result of the study, it was determined that not only brand 
image has a direct effect on the customer loyalty and customer satisfaction but also 
customer satisfaction effects customer loyalty directly. The main aim of this study is 
brand image's effect on customer loyalty resulted in customer satisfaction's influence on 
customer loyalty is 'partial mediator' variable. 
Keywords: Brand Image, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Mediating Effect 
Received 13 October 2018; Received in revised from 30 November 2018; Accepted 2 
December 2018 

 
1. Giriş 
Günümüz yoğun rekabet ortamında işletmeler pazar paylarını koruyabilmek ve 

tüketicilerin kendilerine bağlanmalarını sağlayabilmek için müşteri sadakati üzerine 
stratejiler geliştirme çabası içerisine girmişlerdir. Geliştirilen bu stratejiler arasında en 
önemli araçlardan biri olarak kullanılan müşteri memnuniyeti, tek başına müşteri 
sadakati üzerinde güçlü bir etkiye sahip olamamaktadır. Bu nedenle işletmelerin rekabet 
ortamında tüketicilerin beklentilerini karşılamanın yanında, rakiplerinden 
farklılaşmasını sağlayan araçlara yönelmesi gerekmektedir. Bu farklılaşmanın 
sağlanması aşamasında marka ve yeni ürün geliştirme ilişkisi işletmeleri bir adım öne 
taşıyarak rekabet ortamında avantaj elde etmesini sağlamaktadır (Uç ve Tolon, 2016: 
46). Ancak farklılaşmanın en önemli araçlarından birisi olarak kullanılan marka 
kavramı, her zaman müşteri tercihini ve sadakatini oluşturmaya yetmemektedir. 
Markanın müşteri dünyasında olumlu bir imajı da olmalıdır. Olumlu bir marka imajı, 
tüketiciye ulaşmanın en etkili yoludur (Yetkil, 2017, s. 46). Marka imajı sayesinde, 
tüketiciler kendi beklentilerini karşılayabilecek, memnuniyet düzeylerini artırabilecek 
ve kendilerini mutlu hissedebilecekleri işletmeleri tercih etmektedir (Erciş, Geçikli ve 
Çat, 2016, s. 47). Memnun edilmiş tüketiciler ise zamanla işletme için tüketici 
konumundan sadık birer müşteri konumuna gelmektedir. Kısacası, imajı yüksek 
markalar tüketicilerin beklentilerini karşıladığında onların işletmeden memnun bir 
şekilde ayrılmasını sağlamakta, memnun olarak ayrılan tüketiciler daha sonra bu 
işletmenin sadık birer müşterisi olmaktadır. Sonuç olarak marka imajı ve müşteri 
sadakati arasında müşteri memnuniyetinin bir köprü görevi üstlendiği görülmektedir.  

Marka imajı, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati değişkenleri ile ilgili 
literatür incelendiğinde birçok çalışmada marka imajının müşteri memnuniyeti 
üzerinden müşteri sadakati oluşturduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu çalışmalar 
değerlendirildiğinde, Lai, Griffin ve Babin (2009) mobil iletişim sektörü, Sondoh Jr ve 
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Diğ. (2007) kozmetik sektörü, Andreani, Taniaji ve Puspitasari (2012) McDonald’s, 
Sulibhavi ve Shivashankark (2017a) özel etiket markaları gibi farklı sektör ve farklı 
hedef kitlesi üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında marka imajının müşteri 
sadakati üzerindeki etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık rolünü üstlendiği 
sonucuna ulaşmışlardır.  

Bu çalışmada akıllı telefon sektörü hedef kitle olarak belirlenmiştir. Çalışmada 
hedef kitle belirlenirken, akıllı telefon kullanım oranının gittikçe artmasına, akıllı 
telefona olan talebin hızla büyümesine ve müşteri ile akıllı telefon arasında bir bağlılık 
oluşmasına karşın literatürde konu ile ilgili çalışmaya rastlanılmaması etkili olmuştur.   
Kullanım oranı her geçen gün artan akıllı telefon sektörü birçok işletmenin dikkatini 
çekerek bu sektöre dâhil olmalarına neden olmuştur. Müşteriyi elde tutmak ve tercih 
edilen marka olmak için her gün yeni markaların ve modellerin rekabete katıldığı 
gözlemlenmektedir.  

Akıllı telefon üreten ve pazarlayan markaların sayısı ve her markanın pazara 
sunduğu telefon çeşitliliğinin artması sonucu müşterilerin markalara ne kadar sadakat 
gösterdiği konusunu çalışmayı gerektirmektedir. Müşterinin tercih edebileceği çok 
sayıda alternatifin olduğu bir ortamda müşteri sadakatini etkileyecek unsurların 
belirlenmesi işletmelere önemli faydalar sağlayacaktır. Bu bağlamda, marka imajının 
müşterileri sadakati üzerindeki etki derecesinin belirlenmesi, hem literatüre katkı 
sağlayacak hem de müşteri sadakati oluşturmak isteyen işletmelere yol gösterici 
olacaktır.   

2. Kuramsal Çerçeve 
2.1.  Marka İmajı 
Günümüzde markaların rekabette üstünlük sağlaması için sadece temel 

fonksiyonlarını yerine getirmesi yeterli olmamaktadır. Temel fonksiyonların yanı sıra 
markaların rakip markalardan farklı olduklarına, müşterileri ikna edecek başka 
fonksiyonlara ya da mesajlara ihtiyacı vardır. Bunlardan birisi de marka imajıdır. 
Meenaghan (1995, s. 24)  marka imajını, “belirli bir marka hakkında sahip olunan 
inançlar dizisi” veya “anlamlı şekilde organize olmuş bir dizi çağrışımlar grubu” olarak 
ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle marka imajı, tüketicilerin markayı nasıl algıladığı 
ile ilgili bir kavramdır (Can, 2007, s. 231). Tüketiciler zihinlerinde marka imajını 
oluşturabilmek için marka ya da işletmelerle ilişki kurmaktadır. Her tüketici belli bir 
markayla farklı ilişkiler kurduğundan dolayı, markanın çağrışımları da tüketiciden 
tüketiciye değişkenlik göstermektedir (Hung, 2008, s. 239). İşletmeler bu farklılığı 
düşünerek, tüketici zihninde markasının olumlu bir imaja sahip olmasını sağlamak için 
etkili pazarlama stratejileri geliştirmesi gerekmektedir. Geliştirilen stratejiler sonucunda 
tüketiciye nüfuz eden ve zihninde olumlu olarak kodlanan marka imajı, tüketicinin satın 
alma ve karar verme sürecinde önemli rol oynamaktadır (Ergülşen, 2014, s. 102).  

Tüketicilerin marka hakkındaki geçmiş deneyiminin algılanma şekli olan marka 
imajı, eğer olumlu olursa, tüketici zihninde güçlü bir konum oluşturulabilir, marka 
rekabet ortamında diğer markalara karşı güçlenebilir ve dolayısıyla markanın pazar 
performansını artırılabilir. Ancak marka imajını oluşturan şey, tüketicilerin deneyimleri 
sonucu oluşan algılar olduğundan ötürü algılar değiştikçe imaj da değişecektir. 
İşletmelerin marka imajı yönetiminde tüketici algılarını sürekli olarak ölçümlemesi 
marka imajının olumlu kalmasına katkı sağlayacaktır. 



 
 

G. Uludağ – E. Faiz – K. Çatı 10/4 (2018) 575-599 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

578 

2.2.  Müşteri Memnuniyeti 
Fornell (1992, s. 12) müşteri memnuniyetini, bir müşterinin bir mal veya hizmeti 

satın alma öncesi beklentisi ile satın alma sonrası oluşan performansının genel 
değerlendirmesi sonucunda elde ettiği yeterlilik seviyesi olarak ifade etmektedir. 
İşletmelerin müşterilerin beklentisini karşılaması olumlu duyguların oluşmasına ve 
sonucunda işletmeden memnun bir şekilde ayrılmasına neden olmaktadır (Yalçın ve 
Koçak, 2009, s. 20). Memnun olarak işletmeden ayrılan müşteriler, memnun olmayan 
müşterilere göre daha yüksek seviyede mal ve hizmet satın alma eğiliminde olmaktadır. 
İşletmeler müşterilerini memnun ederek sadece onların daha fazla mal ve hizmet satın 
almasını sağlamayı değil onlar ile uzun süreli ilişkiler kurmayı arzu ederler. Memnun 
olan müşteri işletmeye sadık birer müşteri olarak geri dönecektir. Literatürde birçok 
çalışma incelendiğinde, müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatini oluşturmada en 
önemli değişkenler arasında yer aldığı belirlenmiştir (Anderson, Fornell ve Rust, 1997, 
s. 131; Bruhn ve Grund, 2000, s. 1017; Ibanez, Hartmann, ve Calvo, 2006, s. 635; Kim, 
Park, ve Jeong, 2004, ss. 148- 149; NQRC, 1995, s. 5). 

2.3. Müşteri Sadakati 
Dick ve Basu (1994, s. 101) müşteri sadakatini, bir işletmenin mal veya 

hizmetlerine karşı olumlu bir tutum ve tekrarlı satın alma arasındaki uzun vadeli 
ilişkinin gücü olarak ifade etmektedirler. Sadık müşterilere sahip olan işletmeler rekabet 
ortamında rakip işletmelerin sunduğu tüm tekliflere direnerek yine aynı işletmeden 
tekrarlı alışveriş gerçekleştirmekte ve işletmenin uyguladığı tüm fiyat politikalarına razı 
olmaktadır. İşletmeyi diğer tüketicilere tavsiye ederek hem ücretsiz reklamını 
gerçekleştirmekte hem de yeni müşteriler kazandırarak maliyetlerini en aza 
indirgenmesini sağlamaktadır (Tabaku ve Çerri, 2015, s. 226). Aynı zamanda sadık 
müşteriler devamlı olarak işletmeden satın alım gerçekleştirdiklerinden dolayı istikrarlı 
olmayan müşterilerden kaynaklanan satış ve karlılıktaki iniş çıkışları ortadan kaldırarak 
işletmenin pazar payını korumasını ve istikrarlı olmasını sağlamaktadır. Bu noktada, 
müşteri sadakati işletmelerin rekabet ortamında üstünlük elde etmesini sağlayan önemli 
bir stratejik araçtır (Değermen, 2004, s. 95). 

3. Yöntem 
3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezleri 
Araştırmanın amacı ve kapsamı gereği nicel araştırma desenlerinden biri olan 

nedensel tarama araştırması kullanılmıştır. Bu kapsamda, araştırma konusu olan marka 
imajının müşteri sadakati üzerindeki etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık rolünü 
belirlemek için nedensel karşılaştırmanın yapıldığı araştırma modeli Şekil 1’de 
gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

Araştırma da bu kısım oluşturulurken literatürde yer alan çalışmaların 
sonuçlarından hareketle hem değişkenler arasındaki ilişkiler hem de müşteri 
memnuniyetinin aracılık etkisini dikkate alarak model çizilmiş ve hipotezler 
oluşturulmuştur. 

  H1:  Marka imajının müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde bir etkisi vardır. 
İşletmeler tarafından gerçekleştirilen pazarlama iletişimi çalışmaları sayesinde 

oluşturulan olumlu marka imajı, müşterilerde ilk olarak satın alma niyeti yaratmaktadır. 
Markaların güçlü ve olumlu bir imaj geliştirmesi, ayrıca müşterinin bir üründen 
algılayacağı riski de azaltmaktadır. Müşterilerin bir üründen algılayacağı riskin az 
olması, güven duygusu oluşturmakta ve bu durum tekrarlı satın alımları da beraberinde 
getirerek müşterilerde sadakatin oluşmasını sağlamaktadır (Stan, Caemmerer ve Cattan-
Jallet, 2013, s. 1544; Tabaku ve Çerri, 2015, s. 225). Bu konuyla ilgili literatür 
incelendiğinde, marka imajının müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır (Eren ve Eker, 2012, s. 464; Faullant, Matzler ve Füller, 2008, s. 173; 
Genoveva, 2015, s. 505; Hung, 2008, s. 241; Hussain, 2016, s. 247; Sulibhavi ve 
Shivashankar, 2017a, s. 46; Sulibhavi ve Shivashankar, 2017b, s. 3;  Yetkil, 2017, s. 
81). 

  H2:  Marka imajının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
vardır. 

Andreassen ve Lindestad'a (1998, s. 11) göre, iletişim ve deneyim yoluyla olumlu 
bir marka imajı oluşturulabilmektedir. Olumlu bir şekilde algılanan marka imajı, hem 
markanın karşıladığı ihtiyaçların müşteriler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamakta 
hem de müşterilerin markayı rakiplerinden ayırarak müşteri memnuniyetinin 
sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır (Eren ve Eker, 2012, s. 456). Bir diğer 
ifadeyle, işletmeler tarafından olumlu bir şekilde yansıtılan marka imajı, müşterilerin 
beklentilerini karşılamayı ve onların işletmeden memnun ayrılmalarını sağlamaktadır 
(Sulibhavi ve Shivashankark, 2017a, s. 44). Bu konuyla ilgili literatür incelendiğinde, 
marka imajının müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır 
(Eren ve Eker, 2012, s. 464; Sulibhavi ve Shivashankar, 2017a, s. 47). 
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  H3:  Müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
vardır.  

Müşteri sadakati, müşterinin mevcut bir işletmeden devamlı veya artan bir şekilde 
alış veriş yapma davranışı ve bu işletmeyi diğer kişilere önerme eğilimleri ile 
ölçülmektedir. İşletme ile müşteri arasında kurulan bu uzun vadeli ilişkinin temel itici 
gücü müşteri memnuniyeti olarak görülmektedir (Yang ve Peterson, 2004, s. 804). Bu 
uzun vadeli ilişkide memnun edilmiş müşteriler memnun edilmeyen müşterilere göre 
daha fazla mal ve hizmet satın alma eğilimindedir. Memnuniyetin sadakat üzerindeki 
olumlu etkileri arasında, müşterinin bir mal veya hizmeti geri satın alma niyeti, olumlu 
ağızdan ağza iletişim yoluyla diğer kişilere tavsiye etmesi sonucu işletmeye yeni 
müşteriler kazandırması ve bu sayede işletmenin itibarının artmasını sağlaması yer 
almaktadır (Anderson, Fornell ve Rust, R. T. 1997, s. 131; Bruhn ve Grund, 2000, s. 
1017; Faullant, Matzler ve Füller, 2008, s. 164; Ibanez, Hartmann, ve Calvo, 2006, s. 
635; Kim, Park ve Jeong, 2004, s. 148-149; Liat, Mansori ve Huei, 2014, s. 318; 
NQRC, 1995, s. 5). Literatürde var olan araştırmalar incelendiğinde müşteri 
memnuniyeti, müşteri sadakatinin oluşmasında temel belirleyici olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır (Faullant, Matzler ve Füller, 2008, s. 164). Bu noktadan hareketle, birçok 
araştırmada müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır (Andreani, Taniaji ve Puspitasari, 2012, s. 69; Chen ve Cheng, 
2012, s. 814; Deng ve Diğ., 2010, s. 295; Faullant, Matzler ve Füller, 2008, s. 164; Hu, 
Kandampully ve Juwaheer, 2009, s. 115; Kim, Park ve Jeong, 2004, s. 154; Lin ve 
Wang, 2006, s. 276; Lai, Griffin ve Babin, 2009, s. 984; Liat, Mansori ve Huei, 2014, s. 
320; Sondoh Jr ve Diğ., 2007, s. 96; Tu, Wang ve Chang, 2012, s. 30; Stan, Caemmerer 
ve Cattan-Jallet, 2013, s. 1543; Sulibhavi ve Shivashankark, 2017a, s. 48; Tabaku ve 
Çerri, 2015, s. 229; Yang ve Peterson, 2004, s. 804).  

  H4: Marka imajının, müşteri sadakati üzerindeki etkisinde müşteri 
memnuniyetinin aracılık rolü vardır. 

İşletmelerin istikrarlı bir pazar büyüklüğüne sahip olmalarında, yeni müşterilerin 
kazanılmasında, maliyetlerin düşürülmesinde ve sürdürülebilir büyümeyi 
sağlamalarında müşteri sadakati önemli bir hale gelmiştir. Sadakatin oluşmasında etkili 
olan değişkenler arasında müşteri memnuniyeti ve marka imajı yer almaktadır. Marka 
imajı müşteri memnuniyetini doğrudan etkilemektedir. Beklentileri karşılanan 
müşteriler işletmeden memnun olarak ayrılırlar. Memnun olan müşteriler işletmeye 
karşı güçlü bir sadakat geliştirerek tekrar satın alım gerçekleştirir ve işletmeyi 
başkalarına tavsiye ederler (Sulibhavi ve Shivashankark, 2017a, s. 44). Kısaca, 
işletmelerin müşterinin zihninde konumlandırmayı amaçladıkları marka imajı ile 
müşterinin aradığı marka imajının aynı olması durumunda, müşteri marka hakkında 
olumlu bir tutum benimsemiş olacaktır. Dolayısıyla işletme hedefleri ile müşteri 
beklentisinin örtüşmesi müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatini pekiştirecektir. Bu 
konuyla ilgili literatür incelendiğinde, müşteri memnuniyetinin marka imajı ile müşteri 
sadakati arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır (Andreani, Taniaji 
ve Puspitasari,  2012, s. 70; Lai, Griffin ve Babin, 2009, s. 984; Sondoh Jr ve Diğ., 
2007, s. 97; Sulibhavi ve Shivashankark, 2017a, s. 49).  

3.2. Evren ve Örneklem 
2017 yılında 80.810.525 nüfusun bulunduğu Türkiye’de 77. 800. 170 cep telefon 

kullanıcısının (www.tuik.gov.tr), 40.010.000’u akıllı telefon kullanıcısı iken bu rakam 
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2018 yılında 44.771.000’e ulaşmıştır (Global Mobile Market Report, 2018). Elde edilen 
bilgilerden hareketle, 44.771.000’ini Apple, Samsung, LG, General Mobile, Lenovo, 
Asus, Casper, Venus, Nokia, Sony, Huawei, HTC ve diğer akıllı telefon markalarından 
herhangi birini satın alan veya kullanan tüketiciler (Düzce’de yaşayan) araştırmanın 
evrenini oluşturmaktadır. 2018 yılı Ocak ayı Düzce İl Nüfus Müdürlüğü tarafından elde 
edilen verilere dayanılarak il nüfusunu oluşturan 377.610 kişi bulunmaktadır 
(www.duzcenufus.gov.tr). Bu kişilerden Düzce ilinde ikamet eden 17 yaş ve üzeri 
herhangi bir akıllı telefon markasını satın alan veya kullanan tüketiciler araştırmanın 
çalışma evrenini oluşturmuştur. Ancak 17 yaş ve üzeri akıllı telefon kullanıcılarına özgü 
istatiksel olarak bir bilgiye ulaşılmadığı için Sekaran’ın tablo yönteminden yararlanarak 
örneklem büyüklüğü belirlenmiştir. Sekaran’ın tablosuna göre 100.000 ve üzeri evren 
büyüklüğünü temsil eden örneklem büyüklüğü 384 ve üzeri olarak belirlenmiştir 
(Sekaran, 2000). Tüm bu bilgiler ışığında, araştırmada kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılarak ulaşılan 385 nihai akıllı telefon kullanıcısından oluşan örneklemin evreni 
temsil edebileceği belirlenmiştir.  

3.3. Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama Süreci 
Akıllı telefon kullanıcıların, internet üzerinde daha çok zaman harcaması ve 

sosyal medyayı daha yaygın bir şekilde kullandıkları düşüncesinden hareketle çevrimiçi 
anket tekniği ile veriler toplanmıştır (Malhotra, 2010, s. 219). Bu çerçevede oluşturulan 
çevrimiçi anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde yer alan, 
0,830 güvenilirlik düzeyi olan 5 ifadeden oluşan marka imajı ve 0,850 güvenilirlik 
düzeyi olan 4 ifadeden oluşan müşteri memnuniyeti değişkenlerine ait ifadeler, 
Quoquab, Basiruddin ve Abdul Rasid (2014, s. 214) çalışmasından alınmıştır. 0,950 
güvenilirlik düzeyi olan ve 5 ifadeden oluşan müşteri sadakati ölçeği Kalyoncuoğlu ve 
Faiz’in (2017, s. 196), Quoquab, Basiruddin ve Abdul Rasid (2014, s. 214) 
çalışmasından aldığı ve akıllı telefon kullanıcılarına yönelik adapte ederek Türkçeye 
uyarladığı ifadelerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan tüketicilerin sosyo-demografik 
özelliklerini ifade eden 2 ve kullandıkları akıllı telefon markasına ilişkin düşüncelerini 
ifade eden 1 önerme olmak üzere toplam 3 önermeye yer verilmiştir. Anketi oluşturan 
ifadeler 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak hazırlanmıştır.  Çalışmanın veri toplama süreci 
3 Nisan ile 22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve bu tarihler arasında analize 
elverişli toplam 385 adet nihai veriye ulaşılmıştır. 385 adet geçerli veriye ulaşılması için 
öncelikle 60 adet katılımcıya ön test kapsamında hazırlanan anket uygulanmıştır. 
Yapılan bu öntest sonucunda oluşturulan ölçeklerin tüm tüketiciler tarafından anlaşıldığı 
kanaatine varılmış ve uygulamaya başlanmıştır.  

3.4. Verilerin Analizi 
Akıllı telefon kullanıcıları üzerinden elde edilen verilerin analizinde SPSS 18 

istatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın analizinde öncelikle veri setinin 
detaylı incelenmesi için araştırmaya katılan akıllı telefon kullanıcıların demografik 
özelliklerini incelemek amacıyla betimsel istatistiklerden frekans analizi kullanılmıştır. 
Daha sonraki aşamada tanımlayıcı istatistiklerden yararlanarak araştırmanın normal 
dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için basıklık ve çarpıklık katsayıları 
belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada araştırma sorunsalını oluşturan değişkenleri 
belirleyebilmek ve araştırma kapsamında incelenen ölçeklerin yapısal geçerliliğini tespit 
etmek amacıyla keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Araştırmaya konu olan değişkenler 
arasında doğrusal ilişkileri belirlemeye yönelik olarak korelasyon analizi uygulanmıştır. 

http://www.duzcenufus.gov.tr/
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Son aşamada araştırma modelinde akıllı telefon pazarında marka imajı ile müşteri 
sadakati arasındaki ilişkide müşteri memnuniyetinin aracılık rolünü belirlemesine 
yönelik Baron ve Kenny’in geliştirdikleri Nedensel Adım Yaklaşım yöntemi 
çerçevesinde basit ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır.   

4. Bulgular ve Yorum 
4.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri  

 Tablo 1: Akıllı Telefon Kullanıcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular (n=385) 

 
Araştırma sürecine dâhil olan katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde 

kadın katılımcıların (%68,3), erkek katılımcılara (%31,7) göre araştırmaya daha fazla 
katılım gösterdiği görülmektedir. Yaş kriterleri baz alındığında katılımcıların % 
46’sının 24-30 yaş aralığını temsil ettiğini bunu takiben % 28,6’sının 17-23, % 13,8’inin 
31-37, % 6’sının 38-44, % 4,9’unun 45-51 ve geriye kalan %0,8’inin 52-58 yaş aralığını 
temsil ettiği görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle, araştırma daha çok genç 
katılımcıların görüşlerini yansıtmaktadır.  

4.2. Katılımcıların Kullandıkları Akıllı Telefon Markasına İlişkin Bulgular 
Tablo 2: Katılımcıların Kullandıkları Akıllı Telefon Markasına İlişkin Bulgular 

Araştırma sürecine dâhil olan katılımcıların kullandıkları akıllı telefon markaları 
değerlendirildiğinde %41’lik büyük bir çoğunluğunu Apple, %30,1’lik kısmını 

Cinsiyet N % 
Erkek  122 31,7 
Kadın 263 68,3 
Toplam 385 100 
Yaş N % 
17-23 110 28,6 
24-30 177 46,0 
31-37 53 13,8 
38-44 23 6,0 
45-51 19 4,9 
52-58 3 0,8 
Toplam 385 100 

Akıllı Telefon Markası N % 
Apple 158 41,0 
Samsung 116 30,1 
LG 21 5,5 
General Mobile 12 3,1 
Casper 2 0,5 
Lenovo 5 1,3 
Nokia 2 0,5 
Sony 24 6,2 
Asus 10 2,6 
Huawei 7 1,8 
HTC 9 2,3 
Venus 3 0,8 
Diğer 16 4,2 
Toplam 385 100 
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Samsung, % 6,2’sini Sony, % 5,5’ini LG, % 4,2’sini diğer operatör markaları, % 3,1’ini 
General Mobile, % 2,6’sını Asus, % 2,3’ünü HTC, % 1,8’ini Huawei, % 1,3’ünü 
Lenovo, % 0,8’ini Venüs geri kalan % 0,5’lik kısmını Casper ve Nokia marka akıllı 
telefon kullanıcıları oluşturmaktadır.   

 4.3. Araştırma Verilerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
Tabachnick ve Fidell (2013)’e göre araştırmada kullanılan verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1.5 
ile +1.5 arasında olması gerekmektedir.  

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Tablo 3 incelendiğinde, araştırma kapsamında ele alınan marka imajı, müşteri 

memnuniyeti ve müşteri sadakatinin ölçeklerine ilişkin veri setinin çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin istenilen sınırlar arasında olduğunu ve bu nedenle verinin normal dağılım 
özelliğini gösterdiği belirlenmiştir. Değişkenlere yönelik tanımlayıcı istatistikler 
incelendiğinde akıllı telefon kullanıcılarının marka imajına (Ort: 3,5429), müşteri 
memnuniyetine (Ort: 3,6799) ve müşteri sadakatine (Ort: 3,6195) yönelik algısının orta 
düzeyde olduğu görülmektedir.  

 4.4. Keşfedici (Açıklayıcı) Faktör Analizi 

Akıllı telefon pazarında marka imajının müşteri sadakati üzerindeki etkisinde 
müşteri memnuniyetinin aracılık rolünü belirlemek için ilk olarak, oluşturulan ölçüm 
araçlarının yapı geçerliliği test etmek amacıyla verilere keşfedici faktör analizi 
uygulanmıştır. Keşfedici faktör analizinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi ve 
verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemesi için öncelikle Anti-İmaj 
korelasyon matrisinin köşegen değerlerinin incelenmesi ve bu değerlerin 0,50’nin 
üzerinde olması gerekmektedir (Dağhan ve Akkoyunlu, 2011, s. 120; Çakır, 2014, s. 9).  

Ölçekler Akıllı Telefon Kullanıcıları 
 Ortalama Stan.Sapma Çarpıklık Basıklık 
Marka İmajı 3,5429 ,85918 -,664 ,502 
Mİ1 3,72 1,027 -,900 ,392 
Mİ2 3,78 ,978 -,985 ,839 
Mİ3 3,11 1,081 -,067 -,582 
Mİ4 3,43 1,166 -,405 -,694 
Mİ5 3,67 ,978 -,720 ,164 
Müşteri Memnuniyeti 3,6799 ,90945 -,677 ,420 
MM1 3,81 1,027 -,874 ,447 
MM2 3,81 1,051 -,665 -,031 
MM3 3,65 1,091 -,781 ,059 
MM4 3,59 1,012 -,534 -,079 
Müşteri Sadakati 3,6195 1,00131 -,600 ,170 
MS1 3,74 1,059 -,757 ,186 
MS2 3,61 1,129 -,551 -,381 
MS3 3,65 1,087 -,729 ,085 
MS4 3,48 1,127 -,445 -,509 
MS5 3,39 1,212 -,361 -,778 
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Araştırmada belli bir örneklemden elde edilen değişkenlerin oluşturduğu veri 
grubunun faktör analizi için uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) değerine bakılarak sınır değer 0.50 olarak kabul edilmiştir (Field, 
2000). Her bir değişken için Bartlett Küresellik Testinin anlamlı olması (p-değeri: .000) 
maddeler arasındaki korelasyon ilişkilerinin faktör analizi için uygun olduğuna işaret 
etmektedir (Kalyoncuoğlu ve Faiz, 2016, s. 83). Faktör analizinin başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için araştırma kapsamında ele alınan değişkenlerin açıklanan 
varyans oranlarının %50’den büyük ve özdeğerin de 1 ya da 1’den büyük bir değer 
alması gerekmektedir  (Dölarslan ve Özer, 2014, s. 45). Belirlenen bu faktörler ışığında 
araştırmaya konu olan değişkenlerin Anti-İmaj ve keşfedici faktör analizi sonuçları 
değerlendirilmiştir. 

Tablo 4: Marka İmajı için Anti-İmaj Korelasyon Matrisi 

 Mİ1 Mİ2 Mİ3 Mİ4 Mİ5 
Mİ1 ,850     
Mİ2 -,436 ,835    
Mİ3 -,088 -,192 ,913   
Mİ4 -,208 -,007 -,225 ,829  
Mİ5 -,192 -,269 -,037 -,466 ,831 

Anti-imaj korelasyon matrisinin köşegen değerleri değerlendirildiğinde, marka 
imajını oluşturan tüm değerlerin 0,5’ten büyük ve 1’e yakın çıkması marka imajını 
oluşturan ifadelerin toplam çözüme katkılarının bulunduğunu göstermektedir.  

Tablo 5:  Marka İmajına İlişkin Faktör Analizi 

Marka İmajı İfadeleri Faktör 
Yükleri 

Öz  
Değer 

Cronbach's 
Alpha 

MI5-Kullandığım akıllı telefon markasının tüketici zihninde 
olumlu bir imajı vardır. ,862 

3,392 ,878 

MI1-Kullandığım akıllı telefon markası istikrara sahip 
kurumsal bir markadır. ,854 

MI2-Kullandığım akıllı telefon markası yenilikçidir. ,841 
MI4-Kullandığım akıllı telefon markasının rakiplerinden daha 
iyi bir imaja sahip olduğuna inanıyorum. ,840 

MI3-Kullandığım akıllı telefon markası toplum için sosyal bir 
katkı yapmaktadır. ,712 

Değerlendirme Kriterleri 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): , 846 
Approx. Chi-Square:  1013,221 
Bartlett's Test of Sphericity:  ,000  
Açıklanan Varyans Toplamı: 67,835 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

Marka imajına yönelik 5 ifadeden oluşan ölçeğin KMO değerinin 0,846 çıkması 
örneklem sayısının yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett küresellik testi değerinin 
(p= ,000) olması marka imajını oluşturan ifadeler arasında yüksek korelasyon olduğunu 
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göstermektedir. Faktör analizi sonucunda marka imajını oluşturan 5 ifade tek bir boyut 
altında toplanarak, açıklanan toplam varyans oranının % 67,835 ve öz değerin 1’den 
büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tek boyut altında toplanan marka imajı ölçeğinin 
Cronbach Alfa değeri hesaplanarak güvenilirlik katsayısının 0,70’ten büyük (0,878) 
olduğu görülmektedir. Ölçekteki ifadeler arasında iç tutarlılık değerinin yüksek düzeyde 
olması araştırmada kullanılan marka imajı ölçeğinin güvenilir olduğunu göstermektedir. 
Faktör analizi sonucunda marka imajını oluşturan ifadelerin 0,862 ile 0,712 faktör yükü 
aralığında olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 6: Müşteri Memnuniyeti için Anti İmaj Korelasyon Matrisi 

 MM1 MM2 MM3 MM4 
MM1 ,816    
MM2 -,499 ,776   
MM3 -,275 -,444 ,834  
MM4 -,148 -,137 -,166 ,933 

Anti-imaj korelasyon matrisinin köşegen değerleri değerlendirildiğinde, müşteri 
memnuniyetini oluşturan tüm değerlerin 0,5’ten büyük ve 1’e yakın çıkması müşteri 
memnuniyetini oluşturan ifadelerin toplam çözüme katkılarının bulunduğunu 
göstermektedir.  

Tablo 7: Müşteri Memnuniyetine İlişkin Faktör Analizi 

Müşteri Memnuniyeti İfadeleri Faktör 
Yükleri 

Öz  
Değer 

Cronbach's 
Alpha 

MM2-Kullandığım akıllı telefon markası her zaman 
beklentilerimi karşılamaktadır. ,920 

3,037 ,893 
MM1-Kullandığım akıllı telefon markasından tamamen 
memnunum. ,904 

MM3-Kullandığım akıllı telefon markası şimdiye kadar beni 
hayal kırıklığına uğratmadı. ,899 

MM4-Kullandığım akıllı telefon markasına ilişkin tecrübem 
mükemmeldir. 

,752 

Değerlendirme Kriterleri 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): ,826  
Approx. Chi-Square:  1000,975 
Bartlett's Test of Sphericity:  ,000  
Açıklanan Varyans Toplamı: 75,925 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

Müşteri memnuniyetine yönelik 4 ifadeden oluşan ölçeğin KMO değerinin 0,826 
çıkması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett küresellik 
testi değerinin (p= ,000) olması müşteri memnuniyetini oluşturan ifadeler arasında 
yüksek korelasyon olduğunu göstermektedir. Faktör analizi sonucunda müşteri 
memnuniyetini oluşturan 4 ifade tek bir boyut altında toplanarak, açıklanan toplam 
varyans oranının % 75,925 ve öz değerin 1’den büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Tek boyut altında toplanan müşteri memnuniyeti ölçeğinin Cronbach Alfa değeri 
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hesaplanarak güvenilirlik katsayısının 0,70’ten büyük (0,893) olduğu görülmektedir. 
Ölçekteki ifadeler arasında iç tutarlılık değerinin yüksek düzeyde olması araştırmada 
kullanılan müşteri memnuniyeti ölçeğinin güvenilir olduğunu göstermektedir. Faktör 
analizi sonucunda müşteri memnuniyetini oluşturan ifadelerin 0,920 ile 0,752 faktör 
yükü aralığında olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 8: Müşteri Sadakati için Anti İmaj Korelasyon Matrisi 

 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 
MS1 ,911     
MS2 -,398 ,850    
MS3 -,179 -,395 ,851   
MS4 -,125 ,052 -,491 ,857  
MS5 -,048 -,322 -,040 -,339 ,904 

Anti-imaj korelasyon matrisinin köşegen değerleri değerlendirildiğinde, müşteri 
sadakatini oluşturan tüm değerlerin 0,5’ten büyük ve 1’e yakın çıkması müşteri 
sadakatini oluşturan ifadelerin toplam çözüme katkılarının bulunduğunu göstermektedir.  

Tablo 9: Müşteri Sadakatine İlişkin Faktör Analizi 

Müşteri Sadakati İfadeleri Faktör 
Yükleri Öz Değer 

Cronbach's 
Alpha 

MS3-Kullandığım akıllı telefon markasını herkese tavsiye 
ederim. ,925 

4,009 ,937 

MS2-Eğer yeni bir akıllı telefon almam gerekirse, yine şu an 
kullandığım markayı tercih ederim. 

,915 

MS4- Akıllı telefon almayı düşünen arkadaşlarımı, şu an 
kullandığım akıllı telefon markasını almaları yönünde teşvik 
ederim. 

,892 

MS1-Bu akıllı telefon markasını kullanmaya devam edeceğim. ,875 
MS5- Diğer akıllı telefon markalarının fiyatları daha ucuz olsa 
da yine şu anki akıllı telefon markamı kullanmaya devam 
ederim. 

,869 

Değerlendirme Kriterleri 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): , 873  
Approx. Chi-Square:  1699,323 
Bartlett's Test of Sphericity:  ,000  
Açıklanan Varyans Toplamı: 80,189 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 

Müşteri sadakatine yönelik 5 ifadeden oluşan ölçeğin KMO değerinin 0,873 
çıkması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett küresellik 
testi değerinin (p= ,000) olması müşteri sadakatini oluşturan ifadeler arasında yüksek 
korelasyon olduğunu göstermektedir. Faktör analizi sonucunda müşteri sadakatini 
oluşturan 5 ifade tek bir boyut altında toplanarak, açıklanan toplam varyans oranının % 
80,189 ve öz değerin 1’den büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tek boyut altında 
toplanan müşteri sadakati ölçeğinin Cronbach Alfa değeri hesaplanarak güvenilirlik 
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katsayısının 0,70’ten büyük (0,937) olduğu görülmektedir. Ölçekteki ifadeler arasında 
iç tutarlılık değerinin yüksek düzeyde olması araştırmada kullanılan müşteri sadakati 
ölçeğinin güvenilir olduğunu göstermektedir. Faktör analizi sonucunda müşteri 
sadakatini oluşturan ifadelerin 0,925 ile 0,869 faktör yükü aralığında olduğu tespit 
edilmiştir. 

4.5. Korelasyon Analizi 

Araştırmaya konu olan değişkenler marka imajı, müşteri memnuniyeti ve müşteri 
sadakati arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek için korelasyon analizi 
yapılmıştır.  

Tablo 10: Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

 Marka İmajı Müşteri 
Memnuniyeti 

Müşteri 
Sadakati 

Marka İmajı 1   
Müşteri Memnuniyeti ,647** 1  
Müşteri Sadakati ,674** ,835** 1 

Anlamlılık Düzeyi p< 0.01 

Korelasyon analizi sonucu en yüksek ilişki müşteri memnuniyeti ve müşteri 
sadakati arasında 0,835 yüksek düzeyde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunurken, 
sırasıyla marka imajı ve müşteri sadakati arasında 0,674 orta düzeyde anlamlı ve pozitif 
yönde bir ilişki olduğu ve son olarak marka imajı ile müşteri memnuniyeti arasında 
0,647 orta düzeyde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

4.6. Regresyon Analizi  

Araştırmada akıllı telefon pazarında marka imajının müşteri sadakati üzerindeki 
etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık rolünü tespit etmek temel amaçtır. Müşteri 
memnuniyetinin aracılık rolünü belirlemek için Baron ve Kenny (1986)’nin önerdiği 
dört aşamalı yaklaşım olan Nedensel Adım Yaklaşımı çerçevesinde basit ve çoklu 
regresyon analizleri uygulanmıştır (Kalyoncuoğlu, 2017, s. 393). Aracı değişkeni 
belirlemek için Baron ve Kenny’nin (1986, ss. 1174-1176) önerdiği dört aşamalı 
yönteme göre;  

• Birinci adımda, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde istatiksel olarak 
anlamlı bir etkiye sahip olması,  
• İkinci adımda, bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinde istatiksel olarak 
anlamlı bir etkiye sahip olması,  
• Üçüncü adımda, aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde istatiksel olarak 
anlamlı bir etkiye sahip olması gerekmektedir.  
• Son aşama olan dördüncü adımda ise bağımsız değişken ile birlikte aracı 
değişkeninde modele dâhil edilmesiyle birlikte bağımlı değişken üzerindeki etkiye 
bakılarak aracılık rolü belirlenmektedir. Bu durumda, ilk adımda bağımsız değişkenin 
bağımlı değişken üzerinde istatiksel olarak anlamlı olan etkisi, aracı değişkenin modele 
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dâhil edilmesiyle birlikte bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı 
olmayan bir etkisinin ortaya çıkması durumunda aracı değişken “tam aracılık” rolünü 
üstlenmektedir. Ancak bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki istatiksel 
olarak anlamlı olan etkisinde bir azalma meydana gelmesi durumunda aracı değişken 
“kısmi aracılık” rolünü üstlenmektedir. 

Baron ve Kenny’nin (1986) aracı değişkeni belirlemek için oluşturulan modelden 
hareketle basit ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır;  

Tablo 11: Regresyon Analizi Sonuçları 

Adım Değişkenler B 
Std 

Hata Beta T P 
İkili 

r 
Kısmi 

r Tol VIF 

1 
Sabit ,782 ,161  4,858 ,000     
Marka İmajı ,788 ,044 ,674 17,852 ,000 ,674 ,674 1,000 1,000 

Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati 
R= 0,674     𝑅𝑅2 = 0 ,454      F= 318,697    p= ,000     Durbin-Watson= 2,146 
 

2 
Sabit 1,254 ,150  8,342 ,000     
Marka İmajı ,685 ,041 ,647 16,595 ,000 ,647 ,647 1,000 1,000 

Bağımlı Değişken: Müşteri Memnuniyeti 
R= 0,647     𝑅𝑅2 = 0,418      F= 275,400    p= ,000     Durbin-Watson= 1,891 
 

3 
Sabit ,179 ,118  1,521 ,129     
Müşteri 
Memnuniyeti 

,923 ,031 ,835 29,705 ,000 ,835 ,835 1,000 1,000 

Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati 
R= 0,835     𝑅𝑅2 = 0,697      F= 882,379    p= ,000     Durbin-Watson= 1,877 
 

4 

Sabit -,169 ,124  -1,370 ,172     
Marka İmajı ,269 ,041 ,230 6,578 ,000 ,319 ,175 ,582 1,719 
Müşteri 
Memnuniyeti ,758 ,039 ,686 19,619 ,000 ,708 ,523 ,582 1,719 

Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati 
R= 0,853    𝑅𝑅2 =  0 ,728      F=  511,527   p= ,000     Durbin-Watson= 1,956 
 

Regresyon analizleri sonucunda, aracı değişkenin belirlenmesinin birinci 
adımında marka imajının müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin 
(𝑅𝑅2 = 0,454, β= 0,674, p< 0,01) olduğu ve müşteri sadakati değişkenindeki toplam 
varyansın % 45,4’ünü açıkladığı görülmektedir. Bu bulgular ışığında;   𝐻𝐻1; “Marka 
imajının müşteri sadakati üzerinde pozitif yönde bir etkisi vardır.” hipotezi kabul 
edilmiştir. İkinci adımda marka imajının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif yönde 
anlamlı bir etkisinin (𝑅𝑅2 = 0,418, β=0,647, p< 0,01) olduğu ve müşteri memnuniyeti 
değişkenindeki toplam varyansın % 41,8’ini açıkladığı görülmektedir. Bu bulgular 
ışığında;   𝐻𝐻2; “Marka imajının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Üçüncü adımda müşteri memnuniyetinin müşteri 
sadakati üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi (𝑅𝑅2 = 0,697, β= 0,835, p< 0,01) 
olduğu ve müşteri sadakati değişkeninin toplam varyansının % 69,7’sini açıkladığı 



 
 

G. Uludağ – E. Faiz – K. Çatı 10/4 (2018) 575-599 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

589 

görülmektedir. Bu bulgular ışığında;  𝐻𝐻3; “Müşteri memnuniyetinin müşteri sadakati 
üzerinde pozitif yönde bir etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir. 

Dördüncü adımda müşteri memnuniyetinin aracı değişken etkisinden 
bahsedebilmemiz için tüm aşamaların sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Buradan hareketle kabul edilen   𝐻𝐻1,  𝐻𝐻2 ve   𝐻𝐻3 hipotezleri sonucunda 
müşteri memnuniyetinin, marka imajı ile müşteri sadakati arasında aracı değişken 
etkisinin araştırılması için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Adım 1 ve Adım 4 
karşılaştırıldığında, Adım 1’de marka imajı değişkeninin müşteri sadakati üzerindeki 
etkisi β= 0.674, t=17,852, p<0.01 iken, Adım 4’te bu etkinin β= 0.230, t=6.578, p< 
0.01’ e düştüğü görülmektedir. Bu bulguya göre, müşteri memnuniyetinin, marka imajı 
ve müşteri sadakati arasında “kısmi aracı” değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Buradan hareketle,   𝐻𝐻4; “Marka imajının, müşteri sadakati üzerindeki etkisinde müşteri 
memnuniyetinin aracılık rolü vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifadeyle, marka 
imajının müşteri memnuniyetini arttırdığını ve müşteri memnuniyetinin de müşteri 
sadakatini arttırdığı doğrulanmıştır. Tüm şartların sağlanmasından sonra son aşamada 
aracılık modelinin istatistiksel olarak anlamlılığı kontrol etmek için Sobel Testi 
kullanılmıştır (Kalyoncuoğlu, 2017, s. 394; Gürbüz ve Şahin, 2017, s. 288). Sobel 
Testinin hesaplanması sonucunda, aracılık etkisinin istatistiksel olarak anlamlı 
(z=14,570, p< 0,01) olduğu tespit edilmiştir. Adım 4’teki araştırma sonucundan elde 
edilen bulgular değerlendirildiğinde VIF değerlerinin (1, 719) 10’dan yüksek bir değer 
ve tolerance değerlerinin (0. 582) 0.20’den daha düşük bir değer olmadığı için bağımsız 
değişkenler arasında çoklu bağlantılılık sorununun olmadığını göstermektedir. Ayrıca 
Adım 1, Adım 2, Adım 3 ve Adım 4’teki sırasıyla Durbin–Watson katsayıları (2,146, 
1,891, 1,877 ve 1,956) bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında sorunlu bir 
ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Teknolojik değişimin sürekli olduğu ve öngörülemediği rekabetçi pazarlarda 
işletmeler için önemli olan karlılığı attırmak ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. Ancak 
günümüz rekabetçi pazar koşullarında işletmeler bu amaçlarını yerine getirmekte 
zorlanmaktadırlar. Bu amacı yerine getirebilmek için var olan müşteri kitlesini 
korumak, tüketiciler tarafından tercih edilebilmek ve tekrar satın alma isteği 
uyandırabilmek için müşteri sadakatinin oluşturulması önem arz etmektedir. Müşteri 
sadakatinin belirlenmesinde en önemli değişkenler şüphesiz müşteri memnuniyeti ve 
marka imajıdır. Literatür incelendiğinde, marka imajının müşteri sadakati üzerindeki 
etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık rolü üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır 
(Andreani, Taniaji ve Puspitasari,  2012, s. 70; Lai, Griffin ve Babin, 2009, s. 984; 
Sondoh Jr ve Diğ., 2007, s. 97; Sulibhavi ve Shivashankark, 2017a, s. 49). Bu konu ile 
ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, Sondoh Jr. vd. (2007) çalışmalarında, Malezyalı 
kadınlar üzerinde renkli kozmetik ürünleri bağlamında marka imajı faydalarının 
memnuniyet ve sadakat niyeti üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda 
marka imajı faydaları ile müşteri sadakati arasındaki ilişkide müşteri memnuniyetinin 
aracı değişken olduğu tespit edilmiştir. Andreani, Taniaji ve Puspitasari (2012), 
McDonald’s üzerinde yaptıkları çalışmalarında marka imajının müşteri sadakati 
üzerindeki etkisinde müşteri memnuniyetinin aracı değişken olduğunu tespit etmişlerdir. 
Sulibhavi ve Shivashankark (2017a) çalışmalarında Hubli-Dharwad şehrinde müşterinin 
özel etiket markalarına yönelik marka imajı algıları ile memnuniyet ve bağlılık 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, memnuniyetin marka imajı ile 
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müşteri sadakati arasındaki ilişkide aracı değişken olduğunu tespit etmişlerdir. Marka 
imajının, işletme ile müşteri arasındaki bağı güçlendirmesi çalışmanın temel hareket 
noktasıdır. Bu doğrultuda ele alınan çalışmada,  çalışma alanı kısıtlı olan ve her geçen 
gün büyüyen akıllı telefon sektöründe marka imajının müşteri sadakati üzerindeki 
etkisinde müşteri memnuniyetinin aracılık etkisine sahip olup olmadığı incelenmiştir. 

Baron ve Kenny (1986)’nin dört aşamalı regresyon modelinin ilk aşama sonucu; 
marka imajının müşteri sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu 
yönündedir. İkinci aşama sonucu, marka imajının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif 
ve anlamlı bir etkisinin olduğu yönündedir. Üçüncü aşama sonucu, müşteri 
memnuniyetinin müşteri sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu 
yönündedir. Dördüncü aşamada yer alan araştırmanın odaklandığı asıl sonuç ise, marka 
imajının müşteri sadakati üzerindeki etkisinde müşteri memnuniyetinin kısmi aracı 
değişken olduğu yönündedir.  

Çalışma ile akıllı telefon pazarında faaliyet gösteren işletmelere ve genel anlamda 
sektöre katkı sağlaması beklenilen en temel bulgu, marka imajının müşteri sadakatini 
doğrudan etkilediği sonucudur. Akıllı telefon kullanıcılarının bir akıllı telefondan 
bekledikleri performans ve aldıkları hizmetlerin öncesinde dikkat ettikleri husus 
markanın imajıdır. Olumlu marka imajına sahip akıllı telefon markaları daha çok tercih 
edilmektedir. Aslında imaj satın alma niyetinde ve satın almanın sürekli hale gelmesini 
sağlayarak bağlılık yaratmada önemli rol oynamaktadır.  Öte yandan marka imajının 
müşteri memnuniyeti üzerinden müşteri sadakati oluşturulduğu bilgisi ise akıllı telefon 
pazarındaki uygulayıcılar için son derece değer arz eden bir sonuçtur. Müşteri 
memnuniyetinin aracılık rolü, akıllı telefon pazarı için şu şekilde tanımlanabilir.  

Müşteri zevklerinin ve tercihlerinin her geçen gün değiştiği bir ortamda bu 
değişime uygun yeni teknolojiye sahip akıllı telefonlar üretmek, akıllı telefonda mevcut 
sunulanların yanı sıra farklı özellikler ve satış sonrası servis imkânlarını üst düzeyde 
sunmak müşteri memnuniyetini getiren etkenler olurken; pozitif bir marka imajı 
yaratmak ve tüm topluma bunu yaymak da memnuniyeti sağlayan ve memnuniyet 
üzerinden sadakat yaratan bir faktör olmaktadır. Müşteriler marka imajı yüksek ürünler 
kullandıklarında bulundukları sosyal çevrede kendilerine prestij katıyor olmasını 
önemsemekte ve tercihlerinde gözetmektedir. Özellikle de akıllı telefon pazarında 
olduğu gibi pazarda belli başlı markalar öne çıkıyor ve bu markaları kullanmak 
müşteriye toplum içerisinde saygınlık kattığı ve kendi imajını da yükselttiği düşüncesi 
veriyor ise o markaların imajı daha da önem kazanmaktadır.  Markalar müşteri 
kazanmak ve mevcut müşteriyi kaybetmemek için çalışırken rekabet ortamında birbirini 
zedeleyici davranışlarda bulunduklarında imajları üzerinde olumsuz etkiler 
oluşturabilmektedir. Ancak akıllı telefon markaları üzerine tüm olumsuz imaj algısına 
rağmen işletmelerin müşterinin tüm beklentisini belirleyip, bu beklentileri en iyi şekilde 
karşılaması sonucu müşteriler işletmeye karşı sadakat göstermektedir. Kısacası marka 
imajında yaşanılacak herhangi bir olumsuz durumda müşteri eğer akıllı telefon 
markasından memnun kalmışsa bu olumsuzlukları bertaraf ederek müşterilerin bir 
sonraki tercihlerinde de aynı markaya sıklıkla yöneleceklerine ilişkin güçlü bir durum 
oluşturabileceği söylenebilmektedir. Dolayısıyla marka imajı ile sadakat arasındaki 
etkinin sağlanabilmesinde müşterilerin memnuniyetini arttıracak stratejiler uygulanması 
gerekmektedir.  
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Çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öncesinde gerçekleştirilen literatür taraması 
neticesinde gelecekte bu alanda çalışmalar gerçekleştirecek olan araştırmacılara marka 
imajı, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati değişkenlerine ek olarak markaya 
duyulan güven ve marka kişiliğinin de eklenerek yeni modeller geliştirilebileceği 
önerisinde bulunulabilir. Marka kişiliği, tüketiciler üzerinde marka hakkında edinilen 
duygular sayesinde markaların daha yakın olmasını sağlar ve memnuniyeti etkileme 
gücüne sahiptir. Markaya duyulan güven ise, marka hakkında edinilen duyguların 
pekişmesini sağlayarak müşterilerde sadakati güçlendirmektedir.  

Akıllı telefon pazarında yer alan işletmelere ise pazarlama stratejisi oluştururken 
bütünleşik olarak marka stratejilerini de ele almaları gerektiği çalışma bulguları 
doğrultusunda önerilebilir. Çünkü marka kavramı, işletmeye ve ürüne fayda sunmanın 
ötesinde imaj, saygınlık, prestij katmak gibi tüketicilere soyut değerlerde sunmaktadır. 
Bu nedenle, markanın tüketici gözünde algısını ifade eden marka imajı kavramına 
dikkat çekilmelidir. Müşteri bir işletmeden ürün satın alacağı zaman kendi izlenimleri 
sonucu oluşturduğu marka imajı sayesinde satın alma gerçekleştirmektedir. Bu noktada, 
işletmeler, tüketici zihninde akıllı telefon markasını yeterli fonksiyonel özelliklere 
sahip, ihtiyaç karşılayıcı ve yüksek kaliteli gibi özelliklerle şekillendirebilmek için 
tutundurma çabaları olan halkla ilişkiler, reklam, tanıtım gibi faaliyetlerle akıllı telefon 
marka imajını olumlu konumlandırabilecek stratejiler geliştirmelidir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde, her yıl pazarda ilk iki sırada yer alan Apple ve Samsung akıllı 
telefon markaları aynı zamanda Interbrand (2017) verilerine göre, dünya çapında yer 
alan markalar arasında ilk 10 da yer bulmaktadır (www.interbrand.com). Hem araştırma 
verilerine göre hem de dünya genelinden elde edilen verilere göre Apple ve Samsung 
marka akıllı telefonların öne çıkarak birçok müşteri tarafından tercih edildiği ve geri 
kalan on bir markanın neden kullanım oranının bu iki markaya kıyasla düşük olduğu 
irdelenmesi gereken önemli konular arasındadır.  

Teknoloji sayesinde herhangi bir işletmenin çıkardığı ürünün rakip ürünlerden 
farklılaşmasını sağlamanın zor olması nedeniyle de marka imajı kavramı öne 
çıkmaktadır. Müşteriler farklı olanı satın almak isterken imajın kattığı farklılığı da göz 
önünde bulunduracaktır. Akıllı telefonların sürekli yenilendiğini düşünüldüğünde 
müşteriye farklılık katacak olan şeyler imaj gibi soyut değerler olacaktır.  
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Extensive Summary 

1. Introduction 

Customer loyalty is a concept that has become important both in manufacturing 
enterprises and in service enterprises. Customer loyalty is one of the basic elements of 
competitiveness in smartphone business as in businesses operating in the all sector. 
Because the smartphone industry is growing day by day and is at the forefront of the 
sectors with the highest competition (Kalyoncuoğlu and Faiz, 2017, s. 128). So for 
businesses has become important to examine the effects on customer loyalty in order to 
maintain the existing customer base and to gain advantage in a competitive 
environment. Between the important determinants of customer loyalty are brand image 
and customer satisfaction concepts. In this study, this two variable  which have the 
greatest effect on customer loyalty, were examined. 

 The concept of customer satisfaction, which is most effective on customer 
loyalty, is not always effective on its own. For this reason, the concept of brand image 
which affects both customer satisfaction and loyalty is included in the research. There 
are many studies in the literature investigating the positive effect of brand image and 
customer satisfaction on customer loyalty. However, the number of studies examining 
the mediating role of customer satisfaction in the influence of brand image on customer 
loyalty is limited in the literature. The basic purpose of the research created at this point, 
determining the mediating role of customer satisfaction in the impact of brand image on 
customer loyalty in the smartphone market. There are three sub-objectives in the 
research, (1) determining the effect of brand image on customer loyalty in the 
smartphone market, (2) determining the effect of brand image on customer satisfaction 
in the smartphone market, (3) determining the effect of customer satisfaction on 
customer loyalty in the smartphone market.  

http://www.orcid.org/0000-0002-7440-5436
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2. Methodology 

According to the Global Mobile Market Report, while 40.010.000 smartphone 
users were found in 2017 in our country, this figure reached 44.771.000 in 2018 
(Newzoo, Glabal Mobile Market Report, 2018). Based on the information gained, 
consumers of 44,771,000 using Apple, Samsung, LG, General Mobile, Lenovo, Asus, 
Casper, Venus, Nokia, Sony, Huawei, HTC and other operator smartphone brands are 
creating the target universe of research. Based on the data obtained by Düzce Provincial 
Population Directorate in January 2018, there are 377,610 people making up the 
provincial population. Consumers who reside in the province of Düzce over 17 years of 
age and who use any of these smartphones constitute the working universe of research. 
Since it is impossible and costly to reach the whole of the research universe and the 
time of the research is limited, a sample selection process has been carried out which 
constitutes a limited part of the universe. It was determined that the sample of 385 
smartphone users reached in the research could represent the universe. For sample 
selection was used convenience sampling method from non-probability sampling 
techniques in accordance with research purpose. The number of sample determined by 
the online questionnaire system was tried to be reached in the research. The scales used 
in the questionnaire were taken from the following researchers; brand image and 
customer satisfaction (Quoquab, Basiruddin and Rasid, 2014, s. 214), customer loyalty 
(Kalyoncuoğlu and Faiz, 2017a, s. 196). The research data was obtained from 385 
smartphone users  through the online survey between the dates of 3 April 2018 and 22 
April 2018. Gathered data were analyzed using SPSS 18.0 packet programs. 

3. Findings 

As a result of research participants form   68.3% women, the remaining 31.7% 
male participants. Participants use 41% Apple, %30,1 Samsung and the remaining 
29,9% other smartphone brands. In the analysis of the research data, firstly Explanatory 
Factor Analysis (AFA) was separately applied to the data related to brand image, 
customer satisfaction and customer loyalty. According to this result, the variables 
subject to the research brand image, customer satisfaction and customer loyalty were 
collected under a single dimension. 

As a result of the AFA, a correlation analysis was conducted to determine the 
relation between variables collected under one dimension. As a result of the correlation 
analysis, the highest level significant and positive relationship has emerged between 
customer satisfaction and customer loyalty. (,835), later respectively, the significant and 
positive relationship has emerged between brand image and customer loyalty (,674) and 
finally, the significant and positive relationship has emerged between brand image and 
customer satisfaction (,647).  

Within the scope of the research, four-step The Causal Inference Approach of 
Baron and Kenny (1986) was used to determine the mediating role of customer 
satisfaction in the effect of brand image on customer loyalty. Regression analysis was 
conducted to test Baron and Kenny's four-step method and research hypotheses. As a 
result of the regression analysis, 
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Figure 1: The Mediating Role of Customer Satisfaction in the Impact of Brand İmage 
on Customer Loyalty in the Smartphone Market 

 

Step 1 (Figure: 1;   𝐻𝐻1), brand image has been determined to have a positive and 
significant effect on customer loyalty (𝑅𝑅2 = 0,454, β= 0,674, p< 0,01) and   𝐻𝐻1 
supported, Step 2 (Figure: 1;   𝐻𝐻2), brand image has been determined to have a positive 
and significant effect on customer satisfaction (𝑅𝑅2 = 0,418, β=0,647, p< 0,01) and   𝐻𝐻2 
supported, Step 3 (Figure: 1;   𝐻𝐻3), customer satisfaction has been determined to have a 
positive and significant effect on customer loyalty (𝑅𝑅2 = 0,697, β= 0,835, p< 0,01) and 
  𝐻𝐻3 supported. Compared to Step 1 and Step 4, In Step 1 the effect of the brand image 
variable on customer loyalty was β = 0.674, t = 17.852, p <0.01 while, In Step 4, this 
effect appears to decrease to β = 0.230, t = 6.578, p <0.01. According to this finding, 
customer satisfaction assumes the role of "partial mediating" between brand image and 
customer loyalty. After all conditions are met, the Sobel Test was used to check the 
statistical significance of the mediating model in the last stage (Kalyoncuoğlu, 2017, s. 
394; Gürbüz and Şahin, 2017, s. 288). As a result of the calculation of the Sobel Test, it 
was determined that the mediating effect was statistically significant (z = 14.570, p 
<0.01). According to this finding, the effect of the brand image on customer loyalty is 
that the customer satisfaction is a “partial mediating” variable and   𝐻𝐻4 supported. 
(Figure: 1;   𝐻𝐻4) 

4. Conclusion 

As a result of this research, in the smartphone sector, it has been found that brand 
image is influential on customer loyalty and customer satisfaction, at the same time, 
customer satisfaction is influential on customer loyalty. In the smart phone market, 
customer satisfaction has been achieved as the partial mediating role of brand image 
over customer loyalty. In other words, consumers who use smartphones are increasing 
their satisfaction levels thanks to the brand image they perceive as strong, high quality 
and innovative. Increased customer satisfaction enhances customer loyalty positively. 
As another consequence of the intermediation of customer satisfaction, thirteen 
smartphone brands that are the subject of the research, even if negativities in brand 
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image in the competitive environment, consumers who are satisfied with the business, 
continues to prefer this business. At this point, customer satisfaction is a bridge between 
brand image and customer loyalty. As a result, the image of the smartphone brands on 
the market is perceived as strong by the consumers and customers who are satisfied 
with these smartphone brands are becoming loyal to business. 
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Özet 
Örgütler hayatta kalabilmek için çok hızlı bir şekilde değişim gösteren piyasa 

ortamında rekabet etmektedir.  Böyle bir ortamda örgütlerin performanslarını artırmaları 
çok önemlidir. Etkili rekabet etmek ve performansını artırmak isteyen örgütlerin 
çalışanlarına verdikleri değeri de artırmaları gerekmektedir. Motivasyon ve 
ödüllendirmenin örgütün çalışanına verdiği değer olarak kabul edildiği bu çalışmada 
çalışan performansının motivasyon ve ödüllendirmeden nasıl etkilendiği incelenmiştir. 
Bu amaçla, Giresun da bir kamu hastanesinde çalışan 268 sağlık çalışanından anket 
yöntemi aracılığıyla veriler toplanmış ve yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla 
analizler yapılmıştır. Yol analizi sonuçlarına göre, ödüllendirmenin işgören 
motivasyonu üzerinde (H1:β= 0,392, p=0,001) ve işgören motivasyonunun çalışan 
performansı üzerinde (H2:β= 0,378, p=0,001) olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu 
görülmüştür. Ayrıca, alt boyutlar bazında yapılan yol analizi bulgularına göre, içsel 
ödüllendirmenin dışsal motivasyon üzerinde (H1b:β=0,212, p<0,01), dışsal 
ödüllendirmenin içsel motivasyon üzerinde (H1c:β=0,212, p<0,01), dışsal 
ödüllendirmenin dışsal motivasyon üzerinde (H1d:β=0,333, p=0,001), içsel 
motivasyonun iş performansı üzerinde (H2a:β=0,299, p=0,001) ve içsel motivasyonun 
bağlamsal performans üzerinde (H2b: β= 0,480, p=0,001) pozitif yönlü bir etkisinin 
varlığı tespit edilmiştir. Ancak, içsel ödüllendirmenin içsel motivasyon (H1a: β=-0,092, 
p>0,01), dışsal motivasyonun iş performansı (H2c: β=0,014, p>0,01) ve bağlamsal
performans üzerinde (H2d:β=0,052, p>0,01) anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir.
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Abstract 
In order to survive, organizations compete in a rapidly changing market 

environment. In such an environment, it is very important for organizations to increase 
their performance. Organizations that want to compete effectively and improve their 
performance should increase the value they give to their employees. In this study, where 
motivation and reward is accepted as the value given to the employee of the 
organization, it is examined how the employee performance is affected by motivation 
and reward. For this purpose, data were collected from 268 health care workers 
working in a public hospital in Giresun and analysis were made by means of structural 
equation modeling. According to the results of path analysis, it was seen that rewarding 
had a positive effect on employee motivation (H1:β=0,392, p=0,001) and employee 
motivation had a positive effect on employee performance (H2:β=0,378, p=0,001). In 
addition, according to the findings of the path analysis on the basis of sub-dimensions, 
the presence of a directional effect was determined on the extrinsic motivation of 
internal reward (H1b: β=0,212, p <0.01), on the intrinsic motivation of external reward 
(H1c:β=0,212, p<0.01), external on the extrinsic motivation of rewarding (H1d: 
β=0,333, p=0,001), on the work performance of intrinsic motivation (H2a: β=0,299, 
p=0,001) and on the internal performance of internal motivation (H2b:β=0,480, 
p=0,001). However, the intrinsic motivation of internal rewarding (H1a:β=-0,092, 
p>0,01), the work performance of extrinsic motivation (H2c:β=0,014, p>0,01) and on 
contextual performance (H2d: β=0,052, p>0,01) was found to have no significant 
effect. 
Keywords: Performance, Motivation, Rewarding, Business 
Received 9 September 2018; Received in revised from 2 December 2018; Accepted 5 December 
2018 

Giriş 
Çalışma ortamı, işin doğası ve kapsamı açısından geçmiş yıllarda önemli 

değişiklikler geçirmiştir. Çalışma ortamının değişen doğası, farklı yönetim 
yaklaşımlarını beraberinde getirmiştir. Şirketlerin ve kuruluşların ayakta kalmak için 
çalışanlarına olan ihtiyacı “insanları daha etkin yönetme” nin yollarının aranmasına 
neden olmuştur. Bu durum, çalışma ortamında insanı ilgilendiren her konuya daha fazla 
özen gösterilmesini sağlamıştır.  Çünkü, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi öncelikle 
örgüt için çalışan personelin bireysel amaçlarının gerçekleştirilmesine bağlıdır. 
Yöneticiler, çalışan performansını artırdığı sürece örgütsel amaçlara ulaşmak daha da 
kolaylaşacaktır. Bu nedenle, yazında örgüt ve çalışan performansını inceleyen pek çok 
çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda, performansı etkileyen faktörler, 
performansın öncül ya da sonuçları incelenmiştir. Performansın motivasyonla ilişkisini 
inceleyen çok sayıda çalışma (Ertan, 2008; William, 2010; Aduo-Adjei, Emmanuel, 
Forster, 2016; Eshun, 2011; Yıldız, Savcı ve Kapu, 2014; Dobre, 2013) olduğu gibi 
performansın ödüllendirme ile ilişkisini araştıran (James vd., 2015; Pekdemir, Koçoğlu 
ve Gürkan, 2014; Salah, 2016; Gohari vd., 2013) çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak, 
performansı etkileyen unsurlar olarak motivasyon ve ödüllendirme ile performans 
ilişkisini bir model içerisinde inceleyen sınırlı sayıda çalışma (Altındağ ve Akgün, 
2015) olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, literatüre katkı sağlamak amacıyla bu 
çalışmada da üç değişkenin (performans, motivasyon ve ödüllendirme) etkileşimi tek bir 
model içerisinde incelenmiştir. 
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Hizmet sektöründe hizmet üretiminin büyük çoğunluğu insan faktörüne bağlı 
olarak gelişmektedir. İş gören olarak nitelenen ve hizmet üreten bu kişiler, işletmenin 
lokomotifi ve işletmeler açısından başarı ve başarısızlığın en önemli temel taşıdır. 21. 
yüzyılda iş görene yatırım yapan, iş gücüne önem veren ve eğiten işletmeler rakiplerine 
rekabet üstünlüğü sağlamakta (Yumuşak, 2008, s. 242), kendi bulundukları sektörde 
daha başarılı olmaktadırlar. Hizmet sektörü bağlamında sağlık sektöründe de hizmet 
üretiminin büyük çoğunluğu insan faktörüne bağlıdır. Hizmeti üretenler doktorlar, 
hemşireler, sağlık memurları gibi isimler altında yer alan sağlık çalışanlarıdır. 

İş görenden en etkili verimi sağlamak ise çalışanın motivasyonuna bağlıdır. Tüm 
sektörlerde olduğu gibi hizmet sektöründe de işgören motivasyonunun işletmelerin 
başarısı üzerinde büyük bir etkisi vardır (Ölçer, 2005, s. 2).  Çünkü, motive olan 
çalışanlar işinde daha istekli ve verimli şekilde çalışacak ve bu durum işletme 
performansına olumlu şekilde yansıyacaktır. Örneğin, turizm işletmelerinde çalışanların 
müşteri ile birebir temas halinde olmalarından dolayı istekli bir şekilde çalışmaları hem 
yöneticileri hem de müşteriler tarafından gözlemlenebilmektedir (Güzel, 2010, s. 3415), 
bu durum sağlık sektörü açısından da ele alındığında aynı durum söz konusu 
olmaktadır. Müşteri kavramı sağlık sektöründe hasta olarak nitelendirilebilir. Hizmetten 
memnun kalan müşteri hem kurumu takdir edecek hem de hizmetin tekrarını talep 
edecektir. 

Motivasyon araçlarından biri de ödüllendirmedir ve işletmeler tarafından da çokça 
tercih edilmektedir. Ödüllendirme de amaç iş görenlerin yaptıkları görevlerde daha 
istekli olmasını sağlamak ve performanslarını arttırmaktır. 

Emek yoğun ağırlıklı bir sektör olmasından dolayı hastanelerin başarılı veya 
başarısız olması insan gücüne bağlıdır. Çalışanın başarısı veya başarısızlığına paralel 
olarak hastanenin başarısı ya da başarısızlığı değerlendirilebilir. Bu nedenle, hastanenin 
başarısından dolayı doğan ek kazanç başarılı çalışana da geri dönecektir. Başarıya teşvik 
etmek içinse çalışan motive edilmelidir. Motive olmuş çalışan performansını yüksek 
tutup, gösterdiği yüksek performans sayesinde ek gelir elde ederek çalışma 
motivasyonunu da yüksek düzeyde tutacaktır (Özer ve Bakır, 2003, ss. 117-118). 

Bu çalışmada ödüllendirme ve motivasyonun performans üzerindeki etkisi sağlık 
kurumlarında görev alan iş görenler üzerinden belirlenmeye çalışılmaktadır. Makaleye 
kavramsal çerçeve kısmıyla başlanmış ve değişkenler hakkında bilgi verilmiştir. 
Kavramsal çerçeveden sonra değişkenler arasındaki ilişki açıklanmıştır.  

Kavramsal Çerçeve 
Performans Kavramı 
Bir grup veya örgütün belirlenen hedefe ulaşabilmesi için gösterdiği çabaya 

“performans” denilmektedir. Verilen görevin grup, birey veya örgüt tarafından 
ulaşılmak istenen hedef doğrultusunda uygun şekilde gerçekleştirilme derecesi olarak da 
tanımlanabilir (Altındağ ve Akgün, 2015, s. 285; Armstrong, 2009, s. 13).  

Örgütlerdeki çalışma koşulları, fiziki koşullar, örgütsel amaç ve hedefler ile bu 
belirtilenlere bağlı ortaya çıkan ya da çıkabilecek bütün sorunlar örgütsel performans 
için belirleyici kriterlerdir (Çalışkan, Akkoç ve Turunç, 2011, s. 364-365). Ödüller ve 
cezalar, işe duyulan ilgi ve ulaşılmak istenen hedefler gibi durumlar, işletmede görev 
alan çalışanların performansına etki eden bazı unsurlardır. Çalışanın ücretinden 
duyduğu memnuniyet ya da memnuniyetsizlik ile performansa etki eden diğer 
unsurlardan rahatsızlık duyması sonucu çalışanın ve dolayısı ile de işletmenin 
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performansı düşecektir (Kolaylı ve Lorcu, 2017, s. 341). Çalışanın performansı hizmeti 
alan müşterilerde memnuniyet yaratma konusunda da büyük önem teşkil etmektedir 
(Köroğlu ve Avcıkurt, 2014, s. 47). Bu nedenden dolayı performansın yüksek olması 
müşteri memnuniyetinde de gözle görülür bir artışı beraberinde getirecektir.  

Performansın değerlendirilmesinde, performansı yüksek olan birey diğer taraftan 
performansı düşük bireyler ile değerlendirilir ve yüksek performansa sahip çalışan 
işletmeden bir karşılık göremez ise hayal kırıklığı yaşar ve performansında düşüş 
meydana gelir, bu durumda da verimlilik sağlanamaz. Performansın değerlendirilmesi 
konusunda hakkaniyetli ve adil olunmalıdır (Tunçer, 2013, ss. 88-89; Ergül, 2005, s. 
71).  

Ödüllendirme Kavramı 
Ödül, iş görenin aynı örgütte çalışan ve benzer işi yapan diğer kişilere nazaran 

belirgin bir fark yaratması ile örgüt tarafından aldığı maddi ve manevi karşılıktır. Bu 
nedenden dolayı diğerlerinden farklı katkısı olan çalışanlar, ortaya çıkan farklı 
katkılarından dolayı bir ödül beklerler (Budak, Arpacı ve Tolay, 2017, s. 17).  

Örgüt içerisinde çalışanların performansını üst düzeye çıkarmak ve istenilen 
verimi almak için ödüllendirme sistemine verilen önem artmaktadır. Maddi olmayan 
ödüllendirme türlerinden biri olan tanınma, kişinin kendini özel hissetmesi için önemli 
bir duygudur ve bu özel duygu kişinin performansını olumlu yönde etkilemektedir 
(Choo vd., 2006). Ödül ve ceza sistemi çalışanın örgüt ile arasındaki ilişkiyi 
kuvvetlendirmekte, sağlıklı uygulandığında büyük bir fayda sağlanmaktadır. Örgüt, 
bireyin arzu ve isteklerini tatmin etmeye yönelik bireydeki ihtiyaçları belirleyip onun iş 
görme isteğini arttırır. Ödül ve ceza yöneticilerin iş görenleri kontrol etmesi ve örgüt 
amaçları doğrultusunda bireyleri yönlendirmesi konusunda bir araçtır (Altındağ ve 
Akgün, 2015, s.  282-283).   

Hedef belirleme teorisine göre, eğer insanlar bir ödülün peşinden koşarsa, o 
zaman motive olurlar. Hedefler, belirli ve ölçülebilir, zorlayıcı, ancak ulaşılabilir, 
organizasyonla ilgili olmalı ve belirli bir süre içinde gerçekleştirilmelidir. Genellikle 
ödüller güçlü bir motivasyon aracı olarak kabul edilir (Islam ve İsmai, 2008, s. 346). 
Ödüller, kültürler arasında hareket ederken, iş özelliği tercihleri açısından daha da ilginç 
hale gelebilir. Çalışanların tercihleri uluslar ve kültürler arasında farklılık 
gösterebilmektedir. Eğer yurt dışından gelen yöneticiler, kendi ülkelerindeki çalışanların 
ödül tercihleri ile ilgili konuları ithal ederse, ev sahibi ülkedeki kimi farklılıkları gözden 
kaçırabilirler (Fisher ve Yuan, 1998, s. 517). Ödül uygulamaları belirli koşullar altında 
çalışan kişilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır (Kovach, 1995, s. 102). Her ödül ya 
da cezanın tüm bireylere göre değişebilen ihtiyaç veya istek şiddeti vardır (Eren, 2017, 
s. 534). Kimileri ödülü maddi unsurlar, kimileri de maddi olmayan unsurlar olarak 
değerlendirebilir (Usta ve Küçükaltan, 2012, s. 73; Uluköy, vd, 2014, s. 196). Maddi 
(parasal) ödüller ek ödeme, maaş artışı, kısa ya da uzun vadeli teşvikler gibi nakit 
tazminatlar, ödenekler gibi somut getirilerdir (Schuler ve Jackson, 2002). Parasal 
olmayan ödüller ise; maddi olmayan geri dönüşler, tanınma, statü, istihdam, övgü gibi 
rasyonel getiriler olarak adlandırılır. Örneğin, yöneticinizden övgüler almanız ve size 
teşekkür etmesi gibi…(James vd., 2015).  

Motivasyon Kavramı 
Motivasyon kelimesi Latince “movere” kelimesinden gelmekte olup, 

“hareketlendirme, hareket etme” anlamını taşımaktadır. Motivasyon psikolojik bir olgu 
olmasına rağmen çok farklı açılardan ele alınması sonucunda birçok tanımı ortaya 
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çıkmıştır. Bireylerin belirli bir amaca ulaşmak için kendi istekleri ve arzuları ile 
davranmalarına motivasyon denir (Genç, 2004, s. 234). Motivasyon, işgörenlerin 
örgütsel amaç veya amaçları gerçekleştirmek üzere kendi istekleriyle çalışması ve 
verimliliğinin sağlanması için gereken unsurların belirlenmesi ile oluşturulması şeklinde 
de tanımlanabilir (Karakaya ve Ay, 2007, s. 56). Motivasyon, çalışma ortamında 
incelendiğinde örgüt ve iş görenin başarı sağlamasında etkisi olan bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca motivasyon, çalışanların istekli ve verimli çalışmasının 
sağlanması ile işinde başarılı olma istek ve arzusunun oluşmasına da hizmet etmektedir 
(Gök, 2009, s. 591; Öğüt, Akgemci ve Demirsel, 2004, s. 285-286).  

İnsanların karşılaması gereken ihtiyaçları vardır; bu noktada motivasyonun 
temelini de insanların ihtiyaç ve istekleri oluşturmaktadır. Bu durumda çalışanların 
ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçlar doğrultusunda motivasyon unsurlarını tespit etmek 
ve uygulayabilmek hem çalışanların hem de işletmelerin yararına olacaktır (Batmaz, 
2002, s. 46). Çünkü, bir kişiyi motive eden bir unsurun başka bir kişiyi motive 
etmeyebileceği unutulmamalıdır (Eshun, 2011). Motivasyon süreci doyurulmamış bir 
ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan bir durumdur. Bu ihtiyaç belli bir zamanda ortaya çıkan 
ve bireyin hissettiği eksikliktir. Eksiklik ihtiyacı yeme içme, uyuma gibi fizyolojik 
olabileceği gibi saygı duyulma, takdir edilme gibi sosyolojik olabilir. Çalışanın bu 
ihtiyaçları ortaya çıktığı zaman yöneticinin bu gereksinimi farkederek motive çabasında 
bulunması, çalışanın da yöneticisine ve işine karşı daha duyarlı olmasını sağlayacaktır 
(Mercanlıoğlu, 2012, s. 48). İnsanları motive eden unsurlar arasında para ve korkuda yer 
almaktadır. Korku insanları motive etmekte fakat bu motivasyon kısa süreli olmaktadır. 
Korkunun uzun sürmesi halinde çalışanlarda motivasyon ters etki yaratmakta ve 
kendilerine yeni iş bakmaya başlamaktadırlar. Ayrıca paranın da motivasyona etkisi 
vardır. Fakat temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar para kazanan birisini motive edecek 
farklı etmenlerin olması gerekmektedir (Türk, 2008, s. 44).  

Çalışan Performansı ile Ödüllendirme ve İşgören Motivasyonu Arasındaki 
İlişkiler 

İşletmeler eğer insan kaynaklarıyla parasal kaynaklarını uyumlu olacak şekilde bir 
araya getirebilirse başarı sağlarlar.  Verimlilik ve performansın artırılması için çalışan 
motivasyonunun artırılması şarttır. Çünkü, motive olmamış kişiler bilgi üretiminde 
bulunamaz, yeteneklerini tam olarak ortaya koyamaz, işinde inisiyatif alamaz. Kişinin 
temel yeteneklerini keşfedebilmesi ve ortaya çıkarabilmesi için içgüdülerinin harekete 
geçirilmesi gerekir.  Bunu örgütler ancak ödüllendirmeyle sağlayabilir. Ödüllendirme 
hem kişiyi hem de ekip olarak tüm bir çalışma takımını verimlilik ve başarı yönünde 
güdüleyen ve performanslarını artıran bir olgudur (Altındağ ve Akgün, 2015, s. 282). 
Motivasyon süreci yönetim ve çalışanlar arasında bir ortaklık tutumdur. Ancak 
yöneticiler, çalışanlarının işinde motivasyonlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak 
için motivasyon, performans ve ödüller arasındaki bağlantıların derinlemesine 
anlaşılmasını sağlayarak önemli bir rol oynayabilir (Eshun, 2011). 

Ölçer (2005), departmanlı mağazalarda motivasyonu etkileyen unsurları incelemiş 
ve performansa dayalı ücretin hizmet sektörü çalışanlarının motivasyonunu olumlu 
yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Motivasyonu etkileyen unsurlar arasında 
performansa dayalı ücret ilk sıralarda yer bulmuştur. Örücü ve Kanbur (2008), yönetsel 
ve örgütsel motivasyon uygulamalarının verimlilik üzerinde etkisinin olduğu fakat 
performans üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna varmıştır.  
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Leshabari (2008), Tanzanya’da bir hastanede yaptığı araştırma sonuçlarına göre; 
çalışanların memnuniyet düzeylerinin düşük olduğunu ve bu durumun düşük maaş 
seviyeleri, uygun hasta bakımını sağlamak için gerekli ekipman ve sarf malzemelerin 
sık sık bulunmaması, performans değerlendirme ve geri bildiriminin yetersiz olması, 
farklı organizasyon birimlerindeki çalışanlar ile yönetim arasında zayıf iletişim kanalları 
ve karar alma süreçlerine katılım eksikliği, hastane yönetimi tarafından işçilerin refahı 
için genel bir endişe eksikliği bunların içinde yer almıştır.  

Al-Ahmadi (2009), Riyad’da hemşirelerin iş performansının örgütsel bağlılık, iş 
doyumu ve kişisel ve mesleki değişkenler ile pozitif ilişkili olduğunu belirlemiştir. Hem 
iş tatmini hem de örgütsel bağlılığın, hemşirelerin performansının güçlü bir 
yönlendiricisi olduğu gerçeği saptanmıştır. Argon (2010), motivasyon, performans 
değerlendirme ve örgütsel adalet konusunu incelemek amacıyla akademisyenlerde 
performans değerlendirme ile motivasyonun birbiri ile ilişkili süreçler olduğunu tespit 
etmiştir. Katılımcıların bir kısmı değerlendirme sürecinde çalışanlara verilen çeşitli 
uyarıcıların (terfi, para, teşekkür, vb.) yetersiz olması durumunda motivasyonun 
olumsuz etkilendiğini belirtmektedir.  

Zaim (2011), performansa dayalı ücret uygulamasının doktorların performansında 
olumlu etki yarattığını ortaya koymuştur. Akpınar ve Taş (2013), doktorlarda 
performansa dayalı ek ödeme sisteminin mesleki etik üzerinde olumsuz bir etkisinin 
bulunduğunu, kurumsal performans üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisinin 
olmadığını, bireysel performansı geliştirmediğini ve özel muayenehane açma eğilimini 
arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. James ve diğerleri (2015), işyerinde ödüllendirme, 
moral ve performans ilişkisini incelemiştir. Çalışmada, işyeri performansının 
artırılmasında çalışanların morallerinin yüksek olmasının önemine değinilmiştir. Çünkü, 
morali yüksek motive olmuş bireylerin daha etkin ve verimli çalışabileceği 
vurgulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin çalışanlarının moralini adil 
uygulanan bir ödül sistemi ile güçlendirmesi gerektiği savunulmuştur.  

Seitovirta ve diğerleri (2015), hemşirelerin hastanedeki ödüllendirme sistemi 
hakkındaki görüşlerini alarak, bu tarz ödüllendirmelerin çalışanların motivasyonunu 
arttırdığı ve işlerinde daha fazla doyuma ulaştıkları belirlenmiştir. Uzunbacak (2016), 
polis memurlarını en çok motive eden ödüllendirme seçeneğinin ekonomik ödüller 
olduğunu saptamıştır. Ekonomik ödülleri sırasıyla sosyo-psikolojik ve örgütsel-yönetsel 
ödüller takip etmiştir. 

Araştırmanın Metodolojisi 
Çalışmanın Amacı 
Vroom (1964)’un Beklenti Teorisi’ne göre; kişiler değişik davranış seçenekleri ya 

da tercih edilecek yollar arasından hangisini seçeceğine karar verirken bazı araçları 
kullanırlar. Beklenti Teorisi, bu araçları tanımlayan süreçtir. Herhangi bir davranış, 
görev ya da eylem için karar verirken motive edecek güçler üç algının bir bileşiminden 
oluşur. Bu algılar ise, beklenti, araçsallık ve çekiciliktir (Chiang ve Jang, 2008). Birey, 
hangi sonuçları tercih edeceğini belirler, ve onları elde etmek için gerçekçi tahminlerde 
bulunur (Can ve Aşan, 2006: 108). Böylece, birey, belirli düzeyde çaba gösterdiğinde 
belirli bir başarıya ulaşacağına inanırsa (beklenti), bu başarıyı ikinci düzeyde başarılar 
için gerekli görürse (araçsallık) ve hem birinci hem de ikinci derecede ödülleri arzu 
ederse (çekicilik) motive olmuş demektir (Yüksel, 2000: 143).  

Bu çalışma da Vroom’un Beklenti Teorisi’ne dayanarak, “örgütlerde 
ödüllendirme ve motivasyonun çalışan performansını nasıl etkilediği” araştırma 
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sorusuna yanıt aranmıştır. Başarılı olduğu takdirde ödül alacağına inanan (beklenti) bir 
çalışanın motivasyonu artmakta ve bu durum onun performansına olumlu (araçsallık) 
şekilde geri yansımaktadır. Bu durumda, çalışanın hem iş performansının artması hem 
de ödül isteği ise çekicilik unsurunu oluşturmaktadır. Çalışma, ödüllendirme, 
motivasyon ve performans kavramları arasındaki ilişkilere odaklanmaktadır. Çalışmanın 
amacı, sağlık çalışanlarında ödüllendirme ve motivasyonun çalışan performansını 
etkileme düzeyinin belirlenmesidir. 

Araştırma Modeli ve Hipotezler 
Motivasyon, ödüllendirme ve performansa ilişkin yapılan çalışmaların büyük bir 

kısmı, çalışanlarda motive edici unsurları araştırmış ve maddi ödüllendirmelerin bu 
güdülerin başında geldiğini saptamıştır (Ölçer, 2005; Leshabari, 2008; Zaim, 2011; 
Örücü ve Kanbur, 2008). Motivasyonun çalışan performansını artırıcı bir unsur olduğu 
da (Al-Ahmadi, 2009; James vd., 2015; Argon, 2010) bulgular arasında yer almaktadır. 
Ayrıca, ödüllendirme de performansı artırmaktadır (Akpınar ve Taş, 2013; Seitovirta 
vd., 2015; Uzunbacak, 2016). Ancak ilgili literatürde, ödüllendirme, motivasyon ve 
performansın alt boyutları bazında bir modele rastlanmamıştır. Bu nedenle, literatüre 
katkı sağlamak için araştırmanın modeli, çalışan performansı ile ödüllendirme ve 
işgören motivasyonu arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalardan yararlanılarak 
oluşturulmuş ve model temel değişkenler boyutunda ve alt boyutlar bazında olmak 
üzere iki şekilde kurulmuştur. 

MotivasyonÖdüllendirme PerformansH1 H2

H3
 

Şekil 1: Araştırma Modeli (Temel Değişkenler) 

İçsel Ödüllendirme

Dışsal 
Ödüllendirme

İçsel Motivasyon

Dışsal Motivasyon

İş Performansı

Bağlamsal 
Performansı

H1a

H1b

H1c

H1d

H2a

H2b

H2c

H2d

H3a

H3c

H3d

H3b

Anlamlı Yol

   Anlamsız Yol  
Şekil 2: Araştırma Modeli (Alt Boyutlar Bazında) 
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Literatüre dayalı olarak ödüllendirme ve motivasyonun çalışan performansı 

üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik hipotezler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 

H1: Ödüllendirmenin işgören motivasyonu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etkisi vardır. 

H1a: İçsel ödüllendirmenin içsel motivasyon üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etkisi vardır. 

H1b: İçsel ödüllendirmenin dışsal motivasyon üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etkisi vardır. 

H1c: Dışsal ödüllendirmenin içsel motivasyon üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H1d: Dışsal ödüllendirmenin dışsal motivasyon üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H2: İşgören motivasyonunun çalışan performansı üzerinde pozitif yönlü ve 
anlamlı bir etkisi vardır. 

H2a: İçsel motivasyonun iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi 
vardır. 

H2b: İçsel motivasyonun bağlamsal performans üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H2c: Dışsal motivasyonun iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etkisi vardır. 

H2d: Dışsal motivasyonun bağlamsal performans üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H3: Ödüllendirmenin çalışan performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etkisi vardır. 

H3a: İçsel ödüllendirmenin iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etkisi vardır. 

H3b: İçsel ödüllendirmenin bağlamsal performans üzerinde pozitif yönlü ve 
anlamlı bir etkisi vardır. 

H3c: Dışsal ödüllendirmenin iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etkisi vardır. 

H3d: Dışsal ödüllendirmenin bağlamsal performans üzerinde pozitif yönlü ve 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Evren ve Örneklem 
Bu araştırmanın evreni, Giresun’ da bir kamu hastanesinde görev yapmakta olan 

sağlık çalışanlarından oluşmaktadır. Hastanede 186 doktor, 359 hemşire, 68 ebe, 36 
sağlık memuru ve 30 veri hazırlama kontrol işletmeni/memur olmak üzere toplam 679 
kişi çalışmaktadır.  Evrende belirtilen çalışan sayısı Mayıs 2018 tarihi itibari ile 
hastanede aktif çalışanları içermektedir. Kurumdan izin alınarak anketler uygulanmıştır. 
Ancak, kurum yöneticisinin isteği ile hastane ismi açık olarak çalışmada verilmemiştir. 
Evren içerisinden %95 güvenilirlik ve %5’lik hata payı ile hesaplanan en düşük 
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örneklem büyüklüğü 248 kişi olarak belirlenmiştir (Sekaran, 2003, s, 294; Altunışık vd., 
2005, s, 127). Kolayda örnekleme yöntemiyle geri dönüş oranları da dikkate alınarak 
300 çalışana anketler dağıtılmış ve %92,6’lık bir geri dönüş oranıyla 278 çalışandan 
geri dönüş sağlanmıştır. Anketler içerisinde 10 anketin geçersiz olduğu tespit edilmiş ve 
sonuçta 268 anket analize dahil edilmiştir.  

Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada veriler anket tekniğiyle elde edilmiştir. Anket formu dört bölümü 

içermektedir. Birinci bölümde, işgörenlerin işlerine ilişkin motivasyonlarını belirlemeye 
yönelik soru ifadeleri, ikinci bölümde çalışanların işlerini yaparken gösterdikleri 
performansı değerlendiren sorular, üçüncü bölümde çalışanların kurumlarında bulunan 
ödüllendirme sistemine ilişkin değerlendirmelerini alan ifadeler, son bölüm içeriğinde 
ise, katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koyan sorular yer almaktadır.  

Çalışmada, işgörenlerin kurumlarındaki ödüllendirme algısını ölçmek amacıyla 
Lawler (2000) ölçeği başta olmak üzere Shaw vd. (2001) ve Smidts ve diğerlerinden 
(2001) yararlanılmıştır. Lawler’ e göre (2000, s. 40), bir kurumda ödüllendirme sistemi 
yapısal belirleyiciler ve süreçler olmak üzere iki süreçten oluşmaktadır. Ödüllendirme 
algısı içsel ve dışsal ödüllendirme olarak iki boyuta ayrılır. İçsel ödüllendirme, 
kurumdaki ödüllendirme sisteminin kişinin yetenek, başarı, eğitim, çaba gibi 
unsurlarına bağlı olarak yürütüldüğüne ilişkin olan inancı sorgulayan sorulardan 
oluşurken dışsal ödüllendirme ise, kurumdaki ödüllendirme sisteminin dış faktörlere 
dayalı olarak kurulduğunu sorgulayan soru maddelerinden oluşmaktadır. 

İşgören motivasyonu ölçümünde Mottaz’ın (1985) ölçeği kullanılmıştır. İşgören 
motivasyonu ölçeği, içsel ve dışsal motivasyon olarak iki boyuttan meydana 
gelmektedir. İçsel motivasyonda kişinin işini yaparken başarı, takdir, başarmak, değerli 
olmak ve karar verebilme yetisine sahip olma gibi konularda kendi kendini motive 
etmesine yönelik soru maddeleri bulunmakta iken dışsal motivasyonda ise çalışma 
ortamı, yöneticiler, işin gerekleri ve terfi gibi bazı özellikleri açısından motivasyonu 
ölçen sorular bulunmaktadır.  

Performans ölçeği, iş ve bağlamsal performans boyutlarından oluşmaktadır. 
Çalışma da iş performansı, işgörenin işini başarıyla yerine getirilmesi anlamına 
gelmektedir. İş performansı ölçeği, Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilmiş ve 
4 sorudan oluşmaktadır. İş performansı ölçeği kapsamında kişinin işini yerine getirirken 
gösterdiği çaba, çabukluk, beceriklilik ve yeterlilik sorgulanırken 20 soruluk bağlamsal 
performans ölçeği (Borman ve Motowidlo, 1993) kapsamında ise işe ilişkin gönülden 
adanmışlığı (Chiu, 2004) niteleyen sorular yer almaktadır. 

Ölçeklerin tamamında soru maddeleri, 5'li likert tipi ölçeğe uygun hazırlanmıştır. 
Ölçekte, "1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 
5=Kesinlikle Katılıyorum" ifadeleri kullanılmıştır. 

Analiz Yöntemi  
Araştırmada ilk olarak kullanılan ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği test 

edilmiştir. Ödüllendirme, işgören motivasyonu ve performans ölçeklerinin yapı 
geçerlilikleri doğrulayıcı faktör analizi (DFA) aracılığıyla test edilmiştir. DFA, daha 
önce keşfedilerek az sayıda faktör altında birleştirilen ölçeklerin uygulamanın yapıldığı 
örneklem için de benzerlik derecesini tespit etmek için kullanılır (Anderson ve Gerbing, 
1988, s. 412; Byrne, 2010, ss.  5-6; Meydan ve Şeşen, 2011, s. 21). Literatürde tüm 
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değişkenlere ilişkin ölçme modellerinin tek bir model altında test edilmesinin yanı sıra, 
tüm değişkenlerin ölçme modellerinin ayrı ayrı test edildiği de görülmüştür (Şimşek, 
2007, s. 12). Bu araştırmada her bir değişken için ayrı doğrulayıcı faktör analizinin 
uygulanması tercih edilmiştir. Geçerlilik analizinin ardından ölçeklerin tamamının 
güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Güvenilirlik analizinde Cronbach Alfa (α) 
istatistiğinden yararlanılarak ölçeklerin içsel tutarlıkları belirlenmiştir. Araştırmanın 
hipotezleri yol analiziyle test edilmiştir. Betimleyici istatistikler ile geçerlilik ve 
güvenilirlik analizleri SPSS programı ve DFA ve yol analizi ise AMOS programı 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular  
Bulgular başlığında öncelikle araştırmaya katılan örneklemin demografik 

özelliklerine, daha sonra ise sırasıyla geçerlilik ve güvenilirlik analizlerine, tanımlayıcı 
istatistiklere ve hipotez testlerine değinilmektedir. 

Demografik Bilgiler 
Araştırmaya katılanların %74,6’sı kadın ve %25,4’ü erkektir. Çalışanların büyük 

bir çoğunluğunun kadın çalışanlardan oluştuğu söylenebilir. Medeni durum açısından 
%71,6’ sı evli ve %28’i bekardır (%4’ü bu soruyu yanıtlamamıştır). Yaş değişkenine 
göre, %42,2 si en yüksek düzeyde 35-44 yaş aralığında çalışanlar bulunmakta iken 
eğitim düzeyi olarak %47’lik oranla en yüksek seviyede lisans eğitimi yer almaktadır. 
Katılımcılar arasında %64,2’lik oranla en fazla sayıda hemşire bulunmakta arkasından 
ikinci sırada %38’lik oranla memurlar bulunmakta ve devamında %24 oranla ebe, %17 
oranla doktor ve yine %17 oranla tıbbi sekreter meslekleri bulunmaktadır. 

Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 
Araştırma örneklemi içerisinde doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru ve veri 

hazırlama kontrol işletmeni/memur olmak üzere farklı çalışan grupları bulunmasına 
rağmen motivasyon ve ödüllendirme algısının aynı kurumda çalışan insanlar tarafından 
örgüt kültürü gereği olarak benzer şekilde ortaya çıkacağı düşünülmüş ve bu nedenle tüm 
çalışanlar bir modele dahil edilmiştir. Çünkü, araştırmanın amacı, çalışan grupları 
özelinde değil sağlık sektörü çalışanları üzerinde araştırma yapmaktır. Schneider’a 
(1996) göre örgütsel kültür, örgütsel kuralların, uygulamaların ve prosedürlerin resmi ve 
gayri resmi olarak paylaşılması sonucunda ortaya çıkan kabullerdir. Bu nedenle, ortak 
uygulama, kural ve prosedürlerin kurumda yer alan insanların ortak düşüncelere sahip 
olmasını sağlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumu istatistiki olarak test 
etmek amacıyla motivasyon, ödüllendirme ve performans değişkenlerine yönelik yapılan 
Anova testine göre de gruplar arasında değişkenlere ilişkin algılar arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Bkz. Tablo 1). Bir başka ifadeyle, 
hastanede çalışan gruplar arasında motivasyon, ödüllendirme ve performansa dair bir 
algı farklılığı tespit edilmemiştir. Bu nedenle, çalışma gruplarının aynı örneklem 
içerisinde yer alması ve çalışma gruplarına ait verilerin tek bir model içerisinde analiz 
edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. 
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Tablo 1: Çalışma Gruplarında Değişkenleri Algılama Farklılıklarına Yönelik Anova 
Testi Sonuçları 

  Motivasyon Performans Ödüllendirme 
  Ort. Std. 

Sapma 
Ort. Std. Sapma Ort. Std. 

Sapma 
Doktor 3,92 0,638 4,54 0,496 2,41 0,839 
Hemşire/Sağlık 
Memuru 

3,61 0,483 4,25 0,409 2,1 0,861 

Tıbbi Sekreter 3,56 0,692 4,37 0,425 2,39 0,947 
Memur 3,58 0,447 4,29 0,364 2,16 0,911 
Ebe 3,62 0,373 4,38 0,407 2,38 0,848 
Varyansların 
Homojenliği Testi (p)  

0,124 0,276 0,927 

Welch (p) 0,876 0,744 0,679 
Brown-Forsythe (p) 0,764 0,947 0,779 
ANOVA Karelerin 

toplamı  
sd Kareler 

Ort. 
F P (Sig.)   

Motivasyon 
Gruplar arası 1,79 4 0,448 1,815 0,126   
Gruplar içi 64,864 263 0,247       
ANOVA Karelerin 

toplamı  
sd Kareler 

Ort. 
F P (Sig.)   

Performans 
Gruplar arası 1,585 4 0,396 2,28 0,061   
Gruplar içi 45,698 263 0,174       
ANOVA Karelerin 

toplamı  
sd Kareler 

Ort. 
F P (Sig.)   

Ödüllendirme 
Gruplar arası 3,695 4 0,924 1,217 0,304   
Gruplar içi 199,416 263 0,759       

DFA’nın ölçüm modelinin uygunluğunu gösteren uyum iyilik değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir. Modeldeki ilişkilerin örneklem verisi ile yüksek derecede tutarlı olduğunu 
söyleyebilmek için bu değerlerin (NFI, TLI, CFI, AGFI, χ2/sd, RMSEA) iyi uyum şartı 
ve kabul edilebilir uyum şartlarını sağlaması gerekmektedir (Schumacker ve Lomax, 
2004, s. 82; Raykov ve Marcoulides, 2006, s. 46; Bayram, 2010, s. 76; Kline, 2011, s. 
206; Meydan ve Şeşen, 2011, s. 34; Cheng, 2001, ss. 653-654; Göktaş Kulualp ve 
Çakmak, 2016, s. 133).  
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Tablo 2: Ölçüm Modeli Uyum İyiliği Değerleri 

 
Uyum İyiliği Değeri 
  

Uyum İyiliği Kriterleri                                             Ödüllendirme İşgören 
Motivasyonu Performans     

İyi 
Uyum 
Şartı 

Kabul 
Edilebilir 
Uyum 
Şartı 

Standardize Edilmiş Hataların Karekökü   
(SRMR- Standardized Root Mean Square Residual) 0,01 0,02 0,01     ≤0,05 ≤ 0,08 

Uyum İyiliği İndeksi (GFI- Goodness of Fit Index) 0,95 0,89 0,97     ≥ 0,95 ≥ 0,90 
Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi  
(AGFI- Adjustment Goodness of Fit Index) 
 

0,94 0,87 0,95     ≥ 0,95 ≥ 0,90 

Normlandırılmış Uyum İndeksi (NFI- Normed Fit Index) 0,95 0,90 0,91     ≥ 0,95 ≥ 0,90 

Tucker-Lewis İndeksi (TLI- Tucker-Lewis İndeksi) 0,93 0,95 0,97     ≥ 0,95 ≥ 0,90 

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi  
(CFI- Comparative Fit Index) 0,92 0,91 0,96     ≥ 0,97 ≥ 0,95 

Ki-Kare Uyum Testi (χ2/sd- Chi-Square Goodness of 
Fi ) 

2,65 3,22 1,95      ≤ 3 ≤ 5 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü  
(RMSEA- Root Mean Square Error of Approximation) 0,03 0,02 0,04     ≤ 0,05 ≤ 0,08 

        
Uyum iyilik değerleri incelendiğinde, modelde kurulan ilişkilerin örneklem 

verisiyle yüksek derecede tutarlı olduğu görülecektir. Yapı geçerlilikleri sağlanan 
ölçeklerin güvenilirlikleri ise Cronbach Alfa (α) değerinin hesaplanması ile tespit 
edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan güvenilirlik değerleri, Tablo 3’te 
sunulmaktadır. 

Tablo 3: Güvenilirlik Değerleri 

Boyut Güvenilirlik Değeri 
Ödüllendirme 0,974 
Motivasyon 0,876 
Performans 0,931 

Tablo 3’te sunulan değerler, ölçekler ve alt boyutlarının güvenilirlik değerinin 
0,70 üzerinde olduğunu göstermektedir. Belirlenen değerler çerçevesinde tüm ölçeklerin 
oldukça güvenilir olduğu görülmektedir. 

Tanımlayıcı İstatistikler 
Çalışmada kullanılan değişkenlere ait ortalama, standart sapma ve korelasyon 

değerleri incelenmektedir. Tanımlayıcı değerler Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistik Değerleri (Genel Model Bazında) 

  Ort. Std. Ödüllendirme Motivasyon Performans Sapma 
Ödüllendirme 2,15 0,57 1     

Motivasyon 3,62 0,49 0,392** 1   

Performans 4,30 0,42 0,025 0,378** 1 

**p<0,01 

Pearson Korelasyon Analizi bulgularına göre, araştırmadaki değişkenlerden 
ödüllendirme ile motivasyon ve motivasyon ile performans arasındaki karşılıklı 
ilişkilerin anlamlı olduğu (p<0,01) tespit edilmiştir. Ancak, ödüllendirme ile performans 



 
 

H. Göktaş Kulualp 10/4 (2018) 600-624 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

612 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dolayısıyla, kurulan H3 
hipotezi olan “ödüllendirmenin çalışan performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 
bir etkisi vardır” hipotezi ile ona bağlı alt hipotezler olan H3a, H3b, H3c ve H3d 
hipotezleri korelasyon analizi sonuçlarına göre, bu iki değişken arasında ilişki çıkmadığı 
için reddedilmiştir. 

Değişkenler arası anlamlı bulunan ilişkiler, bu değişkenler arasındaki doğrudan 
etkilerin incelenebilmesini olanaklı hale getirmektedir. Dolayısıyla, değişkenler arası 
etkileşimi belirlemek için yapılan yol analizi sadece arasında anlamlı ilişki bulunan 
değişkenler için yapılmıştır. 

Tablo 5: Tanımlayıcı İstatistik Değerleri (Alt Boyutlar Bazında) 

  Ort. 
Std. İçsel 

Motivasyon 
Dışsal 
Motivasyon 

İş 
Performansı 

Bağlamsal 
Performans 

Dışsal 
Ödüllendir
me 

İçsel 
Ödüllendir
me Sapma 

İçsel Motivasyon 4,15 0,54 1           
Dışsal Motivasyon 3,08 0,62 0,460** 1         
İş Performansı 4,29 0,5 0,305** 0,152* 1       
Bağlamsal 
Performans 4,30 0,41 0,504** 0,273** 0,656** 1     

Dışsal 
Ödüllendirme 2,38 0,5 0,177** 0,483** 0,044 0,088 1   

İçsel 
Ödüllendirme 1,97 0,87 0,079 0,447** 0,024 0,089 0,706** 1 

**p<0,01; *p<0,05 

Araştırma değişkenlerine temel boyutlar bazında yapılan korelasyon analizine ek 
olarak değişkenlerin alt boyutları bazında da korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
Korelasyon analizi bulgularına göre, içsel motivasyonun içsel ödüllendirme ile iş 
performansının dışsal ve içsel ödüllendirmeyle ve bağlamsal performansın dışsal ve 
içsel ödüllendirmeyle istatistiki olarak anlamlı bir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 
Ancak, diğer değişkenler arasında karşılıklı ilişkilerin anlamlı (p<0,01; p<0,05) olduğu 
belirlenmiştir. Bu nedenle yol analizi aralarında anlamlı ilişkiler bulunan değişkenler 
üzerinden yapılmıştır. 

Yol Analizi Sonuçları 
Ölçeklere ilişkin modeller DFA ile doğrulanmış ve sonrasında kullanılan 

değişkenler arası ilişkiler yol analiziyle araştırılmıştır. Ödüllendirme, işgören 
motivasyonu ve performans arasındaki etkileşimi incelemek amacıyla gerçekleştirilen 
yol analizinde test edilen hipotezlere ait değerler Tablo 6’da bulunmaktadır. 

Tablo 6: Değişkenler Arası Etkileşimi Belirlemeye Yönelik Yol Analizi Bulguları 
(Genel) 

Hipotezler     Standardize 
Edilmiş Değerler 

Standart 
Hatalar t-değerleri p değerleri 

H1 Ödüllendirme   Motivasyon      0,392*** 0,032 6,969 0,001 

H2 Motivasyon   Performans      0,378*** 0,048 6,669 0,001 

       
*** p<0,001 

Ödüllendirmenin motivasyon üzerinde ve motivasyonun performans üzerindeki 
etkilerini belirlemek üzere yapılan yol analizine ilişkin değerler Tablo 6’da yer 
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almaktadır. Bu değerlere göre; ödüllendirmenin motivasyon üzerinde (H1: β= 0,392, 
p=0,001) ve motivasyonun performans üzerinde (H2: β= 0,378, p=0,001) pozitif yönlü 
ve anlamlı bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Kurulan hipotezler kapsamında “H1: 
Ödüllendirmenin işgören motivasyonu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi 
vardır” ile “H2: İşgören motivasyonunun çalışan performansı üzerinde pozitif yönlü ve 
anlamlı bir etkisi vardır” hipotezleri desteklenmiştir.  

Yapısal olarak kurulan modelin bir bütün olarak anlamlılığını belirlemek için 
uyum iyiliği değerlerinin incelenmesi şarttır. Yapısal modele ait uyum iyiliği değerleri 
Tablo 7’ de gösterilmektedir. 

Tablo 7: Değişkenlerin Birbiri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Yol Analizi Uyum 
İyiliği Değerleri (Temel Boyutlar Bazında) 

Uyum İyiliği Kriterleri Uyum İyiliği Değeri       İyi Uyum Şartı           Kabul Edilebilir Uyum Şartı 
Ki-Kare Uyum Testi (χ2/sd) 3,69  ≤ 3 ≤ 5 

Standardize Edilmiş Hataların Karekökü (SRMR) 0,05 ≤0,05 ≤ 0,08 

Uyum İyiliği İndeksi (GFI) 0,98 ≥ 0,95 ≥ 0,90 

Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) 0,91 ≥ 0,95 ≥ 0,90 

Normlandırılmış Uyum İndeksi (NFI) 0,93 ≥ 0,95 ≥ 0,90 
Tucker-Lewis İndeksi (TLI) 0,94 ≥ 0,95 ≥ 0,90 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) 0,94 ≥ 0,97 ≥ 0,95 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) 0,02 ≤ 0,05 ≤ 0,08 

      
Tablo 7 bilgilerine göre, tüm değerler iyi ve kabul edilebilir uyum şartlarını 

sağlamaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda, modelin bütünsel olarak geçerliliği ve 
modeldeki ilişkilerle uyum iyiliği değerlerinin örneklem verisi ile yüksek derecede 
tutarlı olduğu söylenebilir. 

Yol analizi sonuçlarına bağlı kalınarak (Bkz. Tablo 7), hastane çalışanlarının 
ödüllendirilmesinin onların motivasyonları üzerinde, motive edilmelerinin ise 
performansları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 8: Değişkenler Arası Etkileşimi Belirlemeye Yönelik Yol Analizi Bulguları 
(Alt Boyutlar Bazında)  

Hipotezler   
Standardize 
Edilmiş 
Değerler 

Standart 
Hatalar 

       t-
değerleri p değerleri 

H1a İçsel Ödüllendirme   İçsel Motivasyon -0,092 0,053 -1,082 0,279 

H1b İçsel Ödüllendirme   Dışsal 
Motivasyon  0,212** 0,053 2,839 0,005 

H1c Dışsal 
Ödüllendirme 

  İçsel Motivasyon 0,242** 0,046 2,854 0,004 

H1d Dışsal 
Ödüllendirme 

  Dışsal 
Motivasyon 0,333*** 0,046 4,47 0,001 

H2a İçsel Motivasyon   İş Performansı   0,299*** 0,061 4,554 0,001 

H2b İçsel Motivasyon   Bağlamsal 
Performans 0,480*** 0,045 2,072 0,001 

H2c Dışsal Motivasyon   İş Performansı 0,014 0,054 0,216 0,829 

H2d Dışsal Motivasyon   Bağlamsal 
Performans 0,052 0,04 0,881 0,378 

** p<0,01; *** p<0,001 

Ödüllendirme, işgören motivasyonu ve çalışan performansı değişkenlerinin alt 
boyutlarına ilişkin hipotezleri test etmek amacıyla yapılan yol analizine ilişkin değerler 
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Tablo 8’de verilmiştir. Bu değerlere göre; içsel ödüllendirmenin dışsal motivasyon 
üzerinde (H1b: β= 0,212, p<0,01), dışsal ödüllendirmenin içsel motivasyon üzerinde 
(H1c: β= 0,212, p<0,01), dışsal ödüllendirmenin dışsal motivasyon üzerinde (H1d: β= 
0,333, p=0,001), içsel motivasyonun iş performansı üzerinde (H2a: β= 0,299, p=0,001) 
ve içsel motivasyonun bağlamsal performans üzerinde (H2b: β= 0,480, p=0,001) pozitif 
yönlü ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, kurulan hipotezler kapsamında 
H1b, H1c, H1d, H2a ve H2b hipotezleri kabul edilmiştir. Ancak, içsel ödüllendirmenin 
içsel motivasyon (H1a: β= -0,092, p>0,01), dışsal motivasyonun iş performansı (H2c: β= 
0,014, p>0,01) ve bağlamsal performans üzerinde (H2d: β= 0,052, p>0,01) anlamlı bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Yapısal modelin bütünsel olarak anlamlılığını gösteren uyum iyiliği değerleri 
Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9: Değişkenlerin Birbiri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Yol Analizi Uyum 
İyiliği Değerleri (Alt Boyutlar Bazında) 

Uyum İyiliği Kriterleri Uyum İyiliği Değeri İyi Uyum Şartı Kabul Edilebilir  
Uyum Şartı 

Ki-Kare Uyum Testi (χ2/sd) 1,68  ≤ 3 ≤ 5 
Standardize Edilmiş Hataların Karekökü (SRMR) 0,04 ≤0,05 ≤ 0,08 

Uyum İyiliği İndeksi (GFI) 0,99 ≥ 0,95 ≥ 0,90 

Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) 0,95 ≥ 0,95 ≥ 0,90 

Normlandırılmış Uyum İndeksi (NFI) 0,98 ≥ 0,95 ≥ 0,90 
Tucker-Lewis İndeksi (TLI) 0,98 ≥ 0,95 ≥ 0,90 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) 0,99 ≥ 0,97 ≥ 0,95 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,08 

      Tablo 9’da yer alan tüm değerler, iyi ve kabul edilebilir uyum şartlarını 
sağlamaktadır. Bu durumda uyum iyiliği değerlerine göre, modeldeki ilişkilerle 
örneklem verisi yüksek derecede tutarlı ve model bütünsel olarak geçerlidir. Bu sonuca 
dayanarak, hastane çalışanlarının gerek içsel gerekse dışsal motivasyonlarının 
artırılması için dışsal anlamda sağlıklı bir ödüllendirme sistemi kurulması ve aynı 
zamanda çalışanın kurumdaki ödüllendirmeye ilişkin olumlu düşüncelere sahip olması 
sağlanmalıdır.  

Çalışanların iş ve bağlamsal performanslarını artıran unsur ise içsel 
motivasyondur. Analiz sonucuna göre; dışsal motivasyonun performans üzerinde 
istatistiki olarak bir etkisine rastlanmamıştır.  

Tartışma 
Araştırmanın temel hipotezlerine ilişkin bulgulara göre; çalışanları 

ödüllendirmenin onların motivasyonları üzerinde ve işgören motivasyonunun 
çalışanların performansları üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi bulunmaktadır. 
Bu sonuçlar, ödüllendirmenin motivasyonla olan ilişkisini inceleyen çalışmalarla 
(Ölçer, 2005; Leshabari, 2008; Zaim, 2011; Örücü ve Kanbur, 2008) benzerlik 
göstermektedir. Ayrıca, motivasyon ihtiyaçları karşılanan çalışanların performanslarının 
artacağını gösteren çalışmalarla da (Al-Ahmadi, 2009; James vd., 2015; Argon, 2010) 
paralel sonuçlar elde edilmiştir. Ancak, bu çalışma da benzer ilişkileri inceleyen 
çalışmaların (Akpınar ve Taş, 2013; Seitovirta vd., 2015; Uzunbacak, 2016) aksine 
ödüllendirmenin çalışan performansı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi 
bulunamamıştır. Bu durumun nedeni olarak, araştırmanın sağlık çalışanlarını kapsaması 
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gösterilebilir. Sağlık çalışanları mesleklerine toplum faydasını kendi çıkarlarından üstün 
tutacaklarına dair yemin ederek başlamaktadır. Mesleklerinin ulvi bir görev olduğuna 
ilişkin inançlarından dolayı da kendi menfaatleriyle ilgili ödül almalarının onların 
performanslarını etkileyen bir durum olmadığı söylenebilir. Analiz sonuçları da bu 
bilgiyle aynı doğrultuda çıkmıştır. 

Alt hipotezlere ilişkin analiz sonuçlarına göre ise, içsel ödüllendirmenin dışsal 
motivasyon üzerinde, dışsal ödüllendirmenin içsel motivasyon üzerinde, dışsal 
ödüllendirmenin dışsal motivasyon üzerinde, içsel motivasyonun iş performansı 
üzerinde ve içsel motivasyonun bağlamsal performans üzerinde pozitif yönlü bir 
etkisinin olduğu da belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, dışsal ödüllendirmenin başka bir 
ifadeyle, kurumdaki finansal (maaş, doğrudan fayda, performansa dayalı ek ödemeler), 
sosyal (örgüt iklimi, yönetim kültürü, iş yaşam dengesi, çalışma grubu benzerliği) ve 
gelişimsel (öğrenme, yetiştirme, gelişme, eğitim) ödüllerin (Shields, 2007, s. 31) 
çalışanın hem içsel hem de dışsal motivasyonunu sağladığı belirlenmiştir. Bir diğer 
önemli nokta ise, içsel motivasyonun hem iş hem de bağlamsal performansı olumlu 
etkilemesidir.  

Bu bulgular ışığında, çalışanının tam motivasyonunu sağlamak isteyen 
yöneticilerin içsel ödüllendirme araçlarından çok dışsal ödüllendirme araçlarını 
kullanması önerilmektedir. Sonuçta dışsal ödüller dışarıdan işgörene verilen işle ilgili 
faktörler olduğu için içsel ödüller gibi öznel değildir. Bu nedenle, dışsal ödüller içsel 
ödüllere göre, çalışanda daha çok “ödül, kazanım, hediye, bir motivasyon aracı” olarak 
görülmektedir. Çalışanının performansını artırmak isteyen yöneticiler ise, dışsal 
motivasyondan çok içsel motivasyon araçlarına yönelmelidir. Bu durum, motive 
olmanın bireysel bir olgu olması ile açıklanabilir. Motivasyon kişiye göre değişen bir 
durum olduğu için çalışma ortamı, yönetici faktörü gibi dışsal etmenlerden çok kişilik, 
tercih, takdir edilme duygusu, başarma hissi gibi içsel etmenlerden etkilenmektedir. Bu 
nedenle, çalışanın bağlamsal ve iş performansına yansıması açısından içsel motivasyon 
daha etkilidir. 

Sonuç 
Değişimle birlikte hızlı kaygan zeminde faaliyet gösteren işletmelerin en etkili 

rekabet aracı çalışanlarına verdikleri değer ve onlar için gerçekleştirecekleri 
uygulamalardır. Bu çalışmada, örgütlerin çalışan performanslarını artırmak için bu 
uygulamalar arasında olan personelini ödüllendirmesi ve motivasyonu konusu ele 
alınmıştır. Bu amaçla, araştırma modelinde ödüllendirmenin işgören motivasyonundan 
ve çalışan performansının ödüllendirme ve işgören motivasyonundan olumlu 
etkileneceği öngörülmüştür. 

Örgütlerin başarıyı yakalayabilmeleri için birçok fonksiyonu bir araya getirmesi 
ve bu fonksiyonları da azami şekilde kullanması gerekmektedir. Globalleşen dünyada 
rekabet ortamının artması ve işletmelerin bu rekabet ortamına yenik düşmemesi için 
etkin bir yönetim sistemine ihtiyacı vardır. Etkin yönetim sistemleri arasında insan 
kaynaklarına verilen önem artmakta olup; iş görenlerin verimliliği en üst seviyeye 
çıkarılmaya çalışılmaktadır. Özellikle emek yoğun olan hizmet sektöründe iş gören 
performansı başarıyı etkileyen en önemli unsurların başında gelmektedir (Özipek ve 
Aktan, 2008, s. 68; Tunçer, 2013, s. 88). Bir örgütte insan kaynakları yönetimi 
işletmenin en önemli işlevlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle, üstün iş 
davranışının ve performansın sağlanması için “çalışan motivasyonu” yöneticilerin 
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özellikle önemsemesi gereken konu listesinin başında gelmektedir (Javed ve Javed, 
2013). İş göreni en iyi şekilde yöneltecek olan insan kaynaklarına da büyük görev ve 
sorumluluk düşmektedir. İyi işlemeyen insan kaynakları sistemi başarının gecikmesine 
hatta başarısızlığa neden olmaktadır. Bu nedenden dolayı işletmeler gün geçtikçe 
performans ve performansın gelişmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır (Çalışkan 
vd., 2011, s. 364). Bu durum, yöneticilerin çalışanı açık bir şekilde anlamasını 
gerektirmektedir. Ancak, çoğu yöneticinin ya çok meşgul olduğunu ya da insanı 
anlamak için zaman  ayırmadığını ve dolayısıyla çalışanlarını etkili bir şekilde motive 
etme, ödüllendirme ve performansını artırma çabaları arayışında başarısız olduklarını 
göstermektedir (Eshun, 2011). 

Çalışmanın alt boyutlar bazında sunduğu önermelere literatürde henüz 
rastlanmamıştır. Bu kapsamda, çalışmanın literatüre teorik katkı sunması 
beklenmektedir. Ayrıca, araştırma sonuçlarının sektörde yöneticilik yapan kişilere 
insanı yönetme bilgisi sunması açısından uygulama alanında katkı sağlayacağı 
öngörülmektedir. Araştırmanın bir sağlık kurumu çalışanlarına uygulanması çalışmanın 
kısıtlı tarafını oluşturmaktadır. Bu nedenle, ileride yapılacak çalışmalarda, özellikle alt 
boyutlar bazında kurulan model daha fazla sayıda sağlık kurumuna ya da diğer 
sektörlere de uygulanarak kurumlar ve sektörler arası performans kıyaslamaları 
yapılabilir. Sektörlere göre farklı performans artırıcı araçlar sunulabilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
The work environment has undergone significant changes in past years in terms of 

nature and scope of work. The changing nature of the working environment required 
different management approaches. The need of employees and organizations for their 
employees to survive has led to the search for etkin managing people more effectively 
Şirket. This has led to more attention to every issue that concerns people in the work 
environment. Because, the realization of the organizational goals depends primarily on 
the realization of the individual objectives of the personnel working for the 
organization. 

As long as managers increase employee performance, it will be easier to reach 
organizational goals. For this reason, many studies have examined the performance of 
organizations and employees. In these studies, the factors affecting performance, the 
premise or the results of the performance were examined. Numerous studies examining 
the relationship between performance and motivation (Ertan, 2008; William, 2010; 
Aduo-Adjei, Emmanuel, Forster, 2016; Eshun, 2011; Yıldız, Prosecutor and Kapu, 
2014; Dobre, 2013) as well as investigating the relationship of performance with 
rewarding ( James et al., 2015; Pekdemir, Koçoğlu and Gürkan, 2014; Salah, 2016; 
Gohari et al., 2013). However, as a factor affecting performance, it was found that a 
limited number of studies (Altındağ and Akgün, 2015) examined the relationship 
between motivation and reward and performance in a model. Therefore, in this study, 
the interaction of three variables (performance, motivation and rewarding) in a single 
model has been examined in order to contribute to the literature. 

Research Metedology 
Data Collection Method of Research 
The universe of this research consists of health workers working in a public 

hospital in Giresun. The hospital employs a total of 679 people, including 186 doctors, 
359 nurses, 68 midwives, 36 medical officers and 30 data preparation control officers. 
Questionnaire technique was used in the research. The lowest sample size calculated 
with 95% reliability and 5% error margin within the universe was determined as 248 
people (Sekaran, 2003, p, 294; Altunışık et al., 2005, p, 127). The surveys were 
distributed to 300 employees by taking into consideration the return rates by means of 
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sampling method, and a return was made from 278 employees with a return rate of 
92.6%. 10 questionnaires were found to be invalid in the questionnaires and 268 
questionnaires were included in the analysis. 

In the first part, in order to measure the perception of rewarding among 
employees, Lawler (2000) scale, especially Shaw et al. (2001) and Smidts et al. (2001), 
in the second part, Mottaz's (1985) scale was used to measure employee motivation. 
Employee motivation scale consists of two dimensions as internal and external 
motivation. In the third part, the work performance scale was developed by Borman and 
Motowidlo (1993) and consists of 4 questions. The 20-question contextual performance 
scale included questions that qualify for the commitment to the work (Chiu, 2004). 
Performance scale consists of business and contextual performance dimensions. And, 
there are demographic variables in the last section. Questionnaires were prepared 
according to 5 point Likert scale. In the scale, the expressions "1 = Strongly Disagree, 2 
= Disagree, 3 = Undecided, 4 = Agree, 5 = Strongly Agree" were used. 

Findings 
Demographic Information 
74.6% of the participants were female and 25.4% were male. It can be said that 

the majority of the employees are women. In terms of marital status, 71.6% were 
married and 28% were single (4% did not answer this question). According to the age 
variable, there are 42.2% and 35-44 age group, while the highest level of education is 
47%. Among the participants, 64.2% had the highest number of nurses, followed by a 
second rate of 38%, followed by a midwife (24%), a doctor (17%), and a medical 
secretary (17%). 

Reliability and Validity of Data Collection Tool and Correlation Analysis 
According to the fit goodness, the relationships established in the model are 

highly consistent with the sample data. Because, NFI, TLI, CFI, AGFI, A2 / sd, 
RMSEA values provided good compliance requirement and acceptable compliance 
conditions. The reliability of the construct validity scales was determined by calculating 
the Cronbach Alpha (α) value. It is seen that the reliability of the scales was high (for 
motivation 0,87; for performance 0, 93; for rewarding 0, 97). 

According to the correlation analysis findings, it was found that the relationship 
between rewarding and motivation and motivation and performance were significant (p 
<0.01). However, there was no statistically significant relationship between rewarding 
and performance. 

Path Analysis Results 
Models related to scales were confirmed by CFA and the relationships between 

variables were then investigated by path analysis. Rewarding was found to have a 
positive and significant effect on motivation (H1: β=0.392, p=0.001) and motivation on 
performance (H2: β = 0.378, p = 0.001). Within the scope of the hypotheses established, 
“H1: Rewarding has a positive and significant effect on employee motivation“ and “H2: 
Employee motivation has a positive and significant effect on employee performance“ 
hypotheses are supported. 

According to the results of the Path Analysis conducted to test hypotheses about 
the sub-dimensions of rewarding, employee motivation and employee performance 
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variables; on extrinsic motivation of internal reward (H1b:β=0,212, p<0,01), on intrinsic 
motivation of extrinsic reward (H1c: β=0,212, p<0,01), on extrinsic motivation of 
extrinsic reward (H1d: β=0,333, p=0,001), the internal motivation has a positive and 
significant effect on the work performance (H2a:β=0,299, p=0,001) and the internal 
motivation on the contextual performance (H2b:β=0,480, p=0,001). Therefore, 
hypotheses H1b, H1c, H1d, H2a and H2b were accepted within the scope of hypotheses 
established. But, the intrinsic motivation of internal rewarding (H1a:β=-0,092, p>0,01), 
the work performance of extrinsic motivation (H2c:β=0,014, p>0,01) and on contextual 
performance (H2d: β=0,052, p>0,01) was found to have no significant effect. All values 
of the model provide good and acceptable compliance conditions. According to this 
situation, the sample data is highly consistent with the sample data and the model is 
fully valid. 

Discussion 
According to the findings of the basic hypotheses of the study; employee 

motivation and employee motivation have a significant and positive impact on 
employee performance. These results are similar to the studies examining the 
relationship of rewarding with motivation (Ölçer, 2005; Leshabari, 2008; Zaim, 2011; 
Örücü and Kanbur, 2008). In addition, parallel results have been obtained with the 
studies showing that the performance of the employees whose motivation needs are met 
will increase (Al-Ahmadi, 2009; James et al., 2015; Argon, 2010). However, in contrast 
to the studies examining similar relationships in this study (Akpınar and Taş, 2013; 
Seitovirta et al., 2015; Uzunbacak, 2016), there was no statistically significant effect on 
the employee performance of the reward. The reason for this situation is that the study 
covers health workers. Health workers begin their professions by swearing that they will 
keep society's benefits above their own interests. It can be said that the fact that they 
receive awards related to their own interests because of their belief that their profession 
is a great task is not a factor that affects their performance. The results of the analysis 
were in line with this information. 

According to the results of the analysis of sub-hypotheses, it has been determined 
that intrinsic rewarding has a positive effect on extrinsic motivation, extrinsic reward on 
intrinsic motivation, extrinsic reward on extrinsic motivation, intrinsic motivation on 
job performance and intrinsic motivation has a positive effect on contextual 
performance. According to these results, external rewarding, in other words, financial in 
the institution (salary, direct benefit, performance based payments), social 
(organizational climate, management culture, work life balance, working group 
similarity) and developmental (learning, training, development, training (Shields, 2007, 
p. 31). It was determined that the employee provided both internal and external 
motivation. Another important point is that intrinsic motivation affects both business 
and context performance positively. 

In the light of these findings, it is suggested that managers who want to ensure the 
full motivation of their employees should use external rewarding tools rather than 
internal rewarding tools. Ultimately, external awards are not as subjective as internal 
rewards because there are work-related factors to outsourced employees. Therefore, 
external awards are seen as more kazan reward, gain, gift, motivation tool kazan 
according to internal awards. The managers who want to increase the performance of 
their employees should turn to intrinsic motivation tools rather than external motivation. 
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This can be explained by the fact that motivation is an individual phenomenon. working 
environment for people to be motivated by a changing situation, external factors such as 
the administrator of the very personality factors, preferences, feeling unappreciated, are 
influenced by internal factors such as a feeling of accomplishment. For this reason, 
intrinsic motivation is more effective in terms of the employee's reflection on contextual 
and business performance. 

Result 
The most effective competitive means of the enterprises operating on the fast 

slippery ground with the change are the value they give to their employees and the 
applications they will perform for them. In this study, the motivation and rewarding of 
the personnel among these practices are discussed in order to increase the employee 
performance of the organizations. For this purpose, it has been predicted that rewarding 
in the research model will be positively affected by employee motivation and employee 
performance motivation and employee motivation. 

In order for organizations to achieve success, they need to combine many 
functions and use these functions in the maximum way. In the globalizing world, there 
is a need for an effective management system in order to increase the competitive 
environment and not to succumb to the competitive environment of the enterprises. 
Among the effective management systems, the importance given to human resources is 
increasing; the efficiency of the employees is being maximized. Performance in the 
labor-intensive service sector is one of the most important factors affecting the success 
(Özipek & Aktan, 2008, p. 68; Tunçer, 2013, p. 88). Human resources management in 
an organization has become one of the most important functions of the enterprise. For 
this reason,, employee motivation m is the top of the list of topics that managers should 
pay particular attention in order to ensure superior business behavior and performance 
(Javed and Javed, 2013). The human resources, which will lead the employees in the 
best way, also have a great role and responsibility. The human resources system that 
does not function well causes delay in success and even failure. For this reason, 
businesses are working to improve performance and performance day by day (Caliskan 
et al., 2011, p. 364). This requires managers to clearly understand the employee. 
However, most managers show that they are either too busy or do not take the time to 
understand human beings and thus fail to seek to motivate, reward and improve their 
employees effectively (Eshun, 2011). 

The propositions presented by the study in terms of sub-dimensions have not been 
found in the literature. In this context, the study is expected to make a theoretical 
contribution to the literature. In addition, it is foreseen that the results of the research 
will contribute to the application field in terms of providing management information to 
the people who are the managers in the sector. Implementation of the study to 
employees of a health institution constitutes the limited side of the study. Therefore, 
future studies, especially the model based on sub-dimensions, can be applied to more 
health institutions or other sectors and performance comparisons between institutions 
and sectors can be made. Different performance enhancing tools can be offered by 
sectors. 
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Özet 
Bu araştırmanın temel amacı, otel çalışanlarının kadınların çalışmasına karşı 

tutumunu inceleyerek, turizm yazınına katkıda bulunmak ve otel yöneticilerine öneriler 
sunmaktır. Araştırmanın nüfusunu Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan erkekler 
oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Araştırma verisi 1 
Aralık 2017-10 Haziran 2018 tarihleri arasında, sosyal medya kanalları, online anket ya 
da yüzyüze görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme 
yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma sonucunda 654 adet kullanılabilir anket elde 
edilmiştir. Yapılan basit doğrusal regresyon analizleri sonucunda, erilliğin, kadınların 
çalışmasına karşı tutumu (olumsuz tutum, olumlu tutum, gelenekçi tutum) anlamlı ve 
olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, turizm yazınına ve 
sektör temsilcilerine katkı sunmak adına önemlidir. Konuyla ilgili gelecekte yapılacak 
araştırmalar, resmin bütününü görmek açısından faydalı olacaktır. 
Anahtar Sözcükler: Turizmde Kadın İstihdamı, Turizmde Kadın Çalışanlar, Erillik, 
Otel Çalışanları 
Gönderme Tarihi 23 Temmuz 2018; Revizyon Tarihi 2 Aralık 2018; Kabul Tarihi 5 
Aralık 2018 

Abstract 
The main purpose of this research is to contribute to tourism literature and to 

make recommendations to hotel managers by examining the attitude of hotel employees 
against women employment. The sample of the study consists of males working in 4 and 
5 star hotels operating in Turkey. As data collection technique, questionnaire was used. 
The research data was collected between December 1, 2017 and June 10, 2018 through 
social media channels, online surveys or face-to-face interviews. Participants were 
identified by purposeful sampling. At the end of the data collection process, 654 
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available questionnaires were obtained. As a result of the simple linear regression 
analyzes performed, it has been found that masculinity has a significant and positive 
effect on the attitude against women employment (negative attitude, positive attitude, 
traditional attitude). The results of the research are important for contributing to 
tourism literature and sector representatives. Research will carry out on the subject in 
the future will be useful for seeing the whole picture. 
Keywords: Women Employment in Tourism, Female Employees in Tourism, 
Masculinity, Hotel Employees 
Received 23 April 2018; Received in revised from 2 December 2018; Accepted 5 
December 2018 

1.Giriş 
Sanayi Devrimi’nin sonucunda sanayileşmenin ve kentleşmenin hız kazanması, 

toplumsal ve ekonomik hayatta da değişiklikler meydana getirmiştir. Örneğin iş 
yaşamında çeşitli iş dallarının oluşması, uzmanlaşma ve işbölümüne gidilmesine ihtiyaç 
duyulması, işgücüne olan ihtiyacı da artırmıştır. Bunun sonucu olarak, daha çok tarım 
işlerinde çalışan kadınlar da, toplam işgücü içinde yer almaya başlamıştır (İstanbullu-
Dinçer ve diğ., 2016). 

Turizm sektörü, 21. yüzyılda büyük bir ekonomik sektör haline gelmiştir. 
Ülkelerin milli gelirine sağladığı katkı, bölgelerarası ekonomik dengesizlikleri 
gidermeye yardımcı olması gibi birçok ekonomik unsur, turizm sektörüne dönük ilginin 
artmasına ve sektörün büyümesine yol açmıştır. Turizmin en önemli ekonomik 
katkılarından biri ise, şüphesiz ki istihdama yaptığı katkıdır. Öyle ki emek-yoğun 
özelliği ile turizm sektörü, insan gücüne gereksinim duyan bir sektördür. Bu özelliği ise, 
birçok kişinin turizm sektöründe çalışmasını sağlamaktadır. 

Turizm, diğer sektörlere kıyasla, kadınların daha yoğun şekilde istihdam edildiği 
bir sektör konumundadır. Ancak bu durum, kadınların sektörde sorun yaşamadığı 
anlamına gelmemektedir. Nitekim turizm sektöründe çalışan kadınlar, cinsiyet, terfi, 
ücret gibi ayrımcılık ve cinsel taciz gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
sorunların çeşitli sebeplerinden bahsetmek mümkündür. Ancak kadınlar ve çalışma 
yaşamı ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde, bu sorunların en büyük 
belirleyicilerinden birinin, toplumun kadının çalışmasına dönük tutumu olduğu 
söylenebilir. 

Turizm sektöründe kadın çalışanların yoğun olmasına rağmen, sektörün erkek 
egemen bir konumda olması, turizm sektörünün erkeklerin çalışabileceği bir sektör 
olduğu algısı, kadınların sektörde daha çok bir çekim aracı olarak kullanılması gibi 
durumlar, kadınları sektörden giderek uzaklaştırabilmektedir. Başka bir şekilde ifade 
etmek gerekirse, turizm kadınların çalışabileceği bir sektör olarak görülmemektedir. 

Kadınların çalışma yaşamına girmesinde, toplumun kadın ve erkek cinsiyetlerine 
yönelik yüklediği rol ve sorumluluklar önem arz etmektedir. Başka bir şekilde ifade 
etmek gerekirse, kadının çalışma hayatında varlık gösterebilmesi, toplumun kadının 
çalışmasına bakış açısıyla yakından ilişkilidir. Bu durum, toplumsal cinsiyet rolleri 
olarak nitelendirilmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı ilk olarak, 1972 yılında Ann 
Oakley tarafından kullanılmış ve erkeklik ve kadınlık arasındaki toplumsal açıdan 
eşitsiz ayrıma işaret etmektedir (Vatandaş, 2007). Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun 
kültürel değerlerinden etkilenmektedir (Özmete ve Zubaroğlu-Yanardağ, 2016). 
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Nitekim Oakley (1985) de, toplumsal cinsiyetin kültür tarafından üretildiğini ve sosyal 
sınıflamayı erillik/dişillik üzerinden açıkladığını belirtmektedir. Bu açıdan 
düşünüldüğünde, toplumun eril/dişil kültür eğiliminin, kadınların çalışmasına dönük 
tutum üzerinde önemli bir etkide bulunduğunu söylemek mümkündür. Nitekim 
Uluslararası İş Örgütü’nün (ILO) raporuna (ILO, 2017a) göre, kadınların iş 
yaşamındaki en önemli engellerden biri eril kültürdür. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, “Erilliğin kadınların çalışmasına karşı tutum 
üzerinde bir etkisi var mıdır?” sorusunu sormak gerekmektedir. Bu soru, aynı zamanda 
bu araştırmanın problem tanımını ifade etmektedir. Ancak turizm yazını incelendiğinde, 
böyle bir araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla söz konusu neden-sonuç ilişkisinin 
incelenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Konunun öneminden ve turizm yazınındaki 
bahse konu eksiklikten yola çıkarak, bu araştırmada otel çalışanlarının kadınların 
çalışmasına karşı tutumu üzerinde eril kültürün etkisi incelenmektedir. Böylece turizm 
yazınına katkı sunmak amaçlanmaktadır. 

2. Kuramsal Çerçeve 
2.1. Turizm Sektörü ve Kadın İstihdamı 
Dünya genelinde, kadınlar iş yaşamında istenen düzeyde bulunamamaktadır. Bu 

durumun birçok sebebi bulunmaktadır. Ancak kadınların iş yaşamında bulunmasının 
düşük oranda kalması, kadınların ekonomik özgürlüğüne kavuşmasını engellemektedir. 
Bu durum ise, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine sebep olmaktadır (Çelik-Uğuz ve Topbaş, 
2016). Nitekim uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar, iş yaşamında 
kadınların aleyhine bir eşitsizliğin söz konusu olduğunu göstermektedir. Bu eşitsizlik, 
Türkiye’de de söz konusudur (Çelik-Uğuz ve Topbaş, 2016). 

Dünya genelinde hizmet sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki oranı 
her geçen gün artış göstermektedir. ILO’nun 2017 yılı verilerine göre bu oran, yaklaşık 
%50’dir (ILO, 2017b). Buna paralel olarak kadınların hizmet sektöründeki istihdamı, 
diğer sektörlere kıyasla artış göstermektedir. Öyle ki hizmet sektöründeki kadın 
istihdamı 1995 yılında %41,1 iken (ILO, 2016), 2017 yılında %55,9 olarak 
gerçekleşmiştir (ILO, 2017b). 

Kadınların hizmet sektöründe yoğun bir şekilde çalıştığı alanlardan biri, 
turizmdir. Türkiye’de birçok sektörde kadın çalışanlar sayıca az olsa da, turizm sektörü 
diğer sektörlere kıyasla, bu konuda daha iyi bir durumdadır. Turizm sektörünün emek-
yoğun özelliği, bu hususta önemli bir etkendir (Liu ve Wall 2006). Sektörün birçok 
alanda istihdam yaratması, kadın çalışanların da çalışma hayatında yer edinmesini 
sağlamaktadır. Ancak yine de turizm sektöründe kadın istihdamı yeterli ve uygun 
şartlarda değildir (İstanbullu-Dinçer ve diğ., 2016). 

2013 yılı verilerine göre, dünya genelinde turizm sektöründe çalışan kadınların 
oranı gelişmiş ülkelerde %54,1, gelişmekte olan ülkelerde %57,7, az gelişmiş ülkelerde 
ise %40,7’dir (Çelik-Uğuz ve Topbaş, 2016). Bu oran, dünya genelinde ortalama 
%46’dır (Aydın-Tükeltürk ve Şahin-Perçin, 2008). Türkiye’de konaklama 
işletmelerinde çalışan kadınların oranı ise %23’tür (Aydın-Tükeltürk ve Şahin-Perçin, 
2008). Öte yandan, turizm sektöründe çalışan kadınların sektördeki toplam istihdam 
içindeki oranı sıralamasında, en düşük oranı (%27,3) Türkiye almaktadır (WTTC, 
2014). Türkiye’nin sahip olduğu oranın, az gelişmiş ülkelerdeki orandan bile çok düşük 
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olduğu görülmektedir. Bu oranların düşüklüğü, Türkiye’deki sosyo-kültürel yapı, 
uzmanlaşma gibi birtakım sebebe bağlanabilir (Yanardağ ve Avcı, 2012). 

Turizm sektöründe kadın istihdamı üzerine yapılan bazı araştırmalarda (Costa ve 
diğ., 2012; Çelik-Uğuz ve Topbaş, 2016; Garcia-Pozo ve diğ., 2012; Iverson ve Deery, 
1997 gibi) kadınların sektörde tam zamanlı olarak, iyi bir ücret karşılığı ya da yönetici 
pozisyonunda çalışmalarına dönük sorunlarla karşılaştığı belirtilmektedir. Öte yandan 
turizm sektöründe kadınlar genellikle düşük ücret karşılığı ve istikrarsız işlerde 
çalıştırılmaktadır. Bunun da ötesinde, turizm sektöründe kadın bedeni, cinsel bir obje 
olarak kullanılmaktadır (Tuncel, 2011). Dolayısıyla sektörde kadın, cinsel bir pazarlama 
aracı olarak algılanmaktadır. Otel resepsiyonlarında çalıştırılacak kadınlarda veya uçak 
hosteslerinde fiziksel özelliğe önem verilmesi gibi örnekler, bunun bir göstergesi olarak 
sayılabilir. 

Kadınların turizm sektöründe yaşadığı sorunlarda, toplumun ve toplumun bir 
parçası olan ailenin bakış açısı da büyük bir etkide bulunmaktadır. Örneğin bu konuda 
yapılan araştırmalar, otellerde çalışan kadınların önemli bir kısmının ailelerinin 
desteğini alamadığını ve aile-iş dengesini sağlamada sıkıntı yaşadığını göstermektedir 
(Li ve Leung, 2001). 

Türkiye’de turizm sektöründe kadın çalışanların durumunu inceleyen sınırlı 
sayıda araştırma bulunmaktadır. Demirkol, Fidan ve Pelit (2004) tarafından İstanbul, 
Kocaeli ve Bursa’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan kadınlar 
örnekleminde yapılmış araştırmada, kadınların mesai saatlerinin uzun olması, az yetki 
alması, iş güvencesi, ücret ve hizmet içi eğitim olanağı yetersizlikleri ve taciz gibi 
sorunlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Dalkıranoğlu (2006) tarafından İstanbul’da 
faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde çalışan kadın ve erkek yöneticilerin cinsiyet 
ayrımcılığına dönük tutumlarının incelendiği araştırmada, gerek kadın gerekse erkek 
yöneticilerin kadın çalışanların aleyhine olan ayrımcılığı önleyici bir faaliyette 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Elmas (2002) tarafından yapılan araştırmada, 
Kapadokya’da faaliyet gösteren otellerin ve restoranların kat hizmetleri ve yiyecek-
içecek işlerinin kadın işi olarak görüldüğü, ancak buna rağmen söz konusu birimlerde 
kadın yöneticilere pek yer verilmediği tespit edilmiştir. Tucker (2007) ise yaptığı 
araştırmada, Ürgüp ve Göreme’de turizm sektöründe kadınların çalışmasının iyi 
karşılanmadığına, ayrıca turizmin erkeklerin çalışması gereken bir sektör olarak görül-
düğüne işaret etmiştir. Çakır, Barakazı ve Barakazı (2017) tarafından Şanlıurfa’da 
faaliyet gösteren turizm işletmelerinde kadın çalışanlar örnekleminde yapılan 
araştırmada, kadınların cinsiyet ayrımcılığına maruz kalarak sorunlar yaşadıkları tespit 
edilmiştir. Çelik-Uğuz ve Topbaş (2016) tarafından yapılan araştırmada, turizm 
sektöründe kadınlarla erkeklerin aldıkları ücret arasında kadınların aleyhine bir 
eşitsizlik olduğu görülmüştür. İstanbullu-Dinçer ve diğ. (2016) tarafından Türkiye’de 
kadınların turizm sektöründe çalışmalarına dönük yapılan SWOT analizinde, zayıflıklar 
arasında “sektörde çalışan kadın oranının düşüklüğü”, “toplumun kadına dönük algısı”, 
“toplumsal ataerkil yapı”; tehditler arasında ise, “erkek egemen sektör”, “çocuk sahibi 
olduklarında tanınan hakların yetersizliği”, “turizm sektöründe kadın bedeninin bir 
pazarlama unsuru olarak sunulması” gibi ifadeler, turizm sektöründe kadına dönük 
tutum ile ilgili bir resim koymak adına dikkat çekicidir. 
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2.2. Erillik 
Giddens (2008), toplumsal cinsiyetin erillik/dişilik kavramlarıyla yakından 

ilişkili olduğunu belirtmektedir. Nitekim erillik/dişillik bir toplumdaki cinsiyetler 
arasındaki sosyal ve duygusal roller ile ilgilidir (Hofstede, 2001). Öyle ki, eril toplumlar 
iddialı, hırslı ve sert şeklinde tarif edilmektedir. Ayrıca bu toplumlarda kadın ve erkek 
arasındaki rollerin keskin bir şekilde belirlenmesi gerektiği savunulmaktadır 
(Almagtome, 2015). 

Erillik/dişillik, kişinin erkek ya da kadın olmasından ziyade, hayata bakış 
açısıyla ilgilidir (Powell, 2006). Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, bir erkek 
dişil kültüre sahip olabilirken, bir kadın da eril kültürü benimseyebilmektedir (Lee, 
2008). Bu nedenle, söz konusu boyutu, kültürel değer olarak yorumlamak 
gerekmektedir. 

Harvey (1997) erilliği, “erkeklerin, kadınlara kıyasla, baskın gelme düzeyi” 
şeklinde tanımlarken; Ayoun ve Moreo (2008), “belirlenmiş cinsiyet rollerinin sosyal 
açıdan kabul düzeyi” olarak ifade etmektedir. Hofstede, Hofstede ve Minkov (2010, s. 
140) ise erillik ve dişilliği iki zıt kutup olarak şöyle açıklamaktadır: 

“Duygusal cinsiyet rollerinin açık bir şekilde farklılaştığı bir toplum, 
erildir. Bu toplumlarda, erkeklerin iddialı ve sert olduğu, maddi 
başarılara odaklandığı varsayılmaktadır. Kadınların ise daha mütevazı 
ve duyarlı olduğu, yaşam kalitesiyle ilgilendiği görülmektedir. 
Duygusal cinsiyet rollerinin eşitlendiği  toplumlar ise, dişildir. Bu 
toplumlarda hem erkeklerin hem de kadınların, daha mütevazı ve 
şefkatli olduğu, yaşam kalitesiyle ilgilendiği görülmektedir”. 
Bu açıklamalardan hareketle, eril kültürü benimseyen toplumların, duygusal 

cinsiyet rollerinin eşit dağıtılmadığı söylenebilir. Bunun aksine dişil kültürü benimseyen 
toplumlar, hem erkeklerin hem de kadınların eşit bir şekilde yaşaması gerektiğini 
savunmaktadır. Nitekim Reimann, Lünemann ve Chase (2008) de, dişil toplumların 
cinsiyet ayrımcılığına karşı bir tutum sergilediğini ifade etmektedir. 

Toplumların eril/dişil kültürel özelliğinden kaynaklanan cinsiyet ayrımcılığına 
dönük tutumu, değerlerine de yansımaktadır. Örneğin; eril kültürün temel toplumsal 
değerleri arasında “erkekler çalışır, kadınlar çocuklara bakar” görüşü hâkimdir. Bunun 
aksine dişil bir kültürde, para kazanmak sadece erkeğe özgü bir eylem değildir ve 
“çalışmak ve çocuklara bakmak, hem erkeklerin hem de kadınların ortak görevidir” 
görüşü hâkimdir (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010). Toplumlarda hâkim olan bu 
görüşler, kadınların çalışma hayatına da yansımaktadır. Örneğin; eril kültüre göre, 
kariyer yapmak erkekler için bir zorunluluk iken, kadınlar için zorunluluk değildir. Öte 
yandan bu kültürde, yönetici olarak çalışan kadınlar az sayıdadır. Turizm sektöründe 
yönetici pozisyonundaki kadın çalışanların az sayıda olması, bunun bir göstergesi 
olabilir (Çakır, Barakazı ve Barakazı, 2017). Bunun aksine dişil kültürlerde, kariyer 
yapmak hem erkek hem de kadın için isteğe bağlıdır ve yönetici pozisyonunda çalışan 
kadınlar fazladır (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010). Dolayısıyla toplumun eril ya 
da dişil bir kültüre sahip olması, kadınların çalışma hayatında tutunabilmesinde önemli 
bir etkendir. Nitekim kadının çalışmasına dönük tutum, toplumun kültürünün eril ya da 
dişil olmasından ciddi şekilde etkilenmektedir (Özmete ve Zubaroğlu-Yanardağ, 2016). 
Özet olarak eril kültüre sahip toplumlarda; yaşamın temel amacının çalışmak olduğu 
(Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010) ancak bu amacın erkekler için geçerli olduğu, 
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kadına çalışması gereken değil, ev işleriyle uğraşması gereken kişi olarak bakıldığını 
söylemek mümkündür. 

3. Yöntem 
Bu araştırmanın temel amacı, erilliğin kadınların çalışmasına karşı tutum 

üzerindeki etkisini inceleyerek, turizm yazınına katkı sunmaktır. Turizm sektöründe 
kadınların en yoğun çalıştığı işletmelerden biri, konaklama işletmeleridir (Güzel, 2009). 
Bu sebeple, oteller esas alınmıştır. Kadın istihdamına dönük tutumu inceleyen 
araştırmalara göre, kadınlar erkeklerle kıyasla daha olumlu tutumlara sahiptir (Sönmez 
ve Adiller, 2015). Bu olağan bir sonuçtur. Zira kadınların kendi çalışmalarına karşı 
olumsuz bir tutum içinde olacağını beklemek, yanlış olacaktır. Bu durumda önemli 
olan, erkeklerin kadınların çalışmasına dönük tutumudur. Nitekim erkekler bu konuda 
olumlu tutuma sahip olursa, kadınların çalışma yaşamında daha fazla yer edinmeleri 
mümkün olacaktır. Bu sebeple, erkeklerin kadınların çalışmasına karşı tutumu önem arz 
etmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın örneklem grubunu erkek çalışanlar 
oluşturmaktadır. Öte yandan, 4 ve 5 yıldızlı otellerde, cinsiyet ayrımcılığının daha az 
olacağı varsayılmaktadır. Bu sebeple, bu araştırma 4 ve 5 yıldızlı otelleri esas 
almaktadır. Böylece bu araştırmanın nüfusunu, Türkiye’deki 4 ve 5 yıldızlı otellerde 
çalışan erkekler oluşturmaktadır. 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anket üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde çalışanların bazı demografik özelliklerini öğrenmeye dönük 
sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde kadınların çalışmasına dönük tutum 
ölçeği, üçüncü bölümünde ise erillik ölçeği bulunmaktadır. Kadınların çalışmasına karşı 
tutumu ölçmek amacıyla, Kuzgun ve Sevim (2004) tarafından geliştirilmiş 15 maddelik 
ölçek kullanılmıştır. Katılımcıların eril kültür eğilimlerini öğrenmek için ise Yoo ve 
Donthu (2002) tarafından geliştirilmiş 5 maddelik erillik ölçeği kullanılmıştır. Her iki 
ölçek de, beşli Likert türünde derecelendirilmiştir (1. Kesinlikle katılmıyorum, 2. 
Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle katılıyorum). 

Araştırma verisi, 1 Aralık 2017-10 Haziran 2018 tarihleri arasında, sosyal medya 
kanalları, oluşturulan online anket ya da yüzyüze görüşmelerle toplanmıştır. Örnekleme 
yöntemi olarak, olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme 
yöntemi tercih edilmiştir. Amaçlı örneklemede, araştırmada önceden tanımlanmış 
amaca uygun kişiler katılımcı olarak seçilmektedir (Erdoğan, 2012). Ayrıca olasılığa 
dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinde, genellenebilir sonuç elde etmek, araştırmanın 
amacı dışındadır (Erdoğan, 2012). Dolayısıyla bu araştırmanın genellenebilir sonuçlar 
elde etmek gibi bir amacı bulunmamaktadır. 10 Haziran 2018 tarihi itibariyle toplamda 
665 katılımcıya ulaşılmıştır. 

Araştırmanın analizlerine başlamadan önce, ölçeklere dönük yanıtlarda eksik 
veri olup olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 11 adet anketin 
kullanılamaz durumda olduğu tespit edilmiştir. İlgili anketler, veri setinden çıkartılmış 
ve analizler toplam 654 adet anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Analiz aşamasında ilk 
olarak kullanılan ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Güvenilirlik 
analizinden sonra, yapı geçerliliğini test etmek üzere ölçeklere dönük açımlayıcı faktör 
analizi uygulanmıştır. Faktörler belirlendikten sonra, araştırmanın temel amacına 
ulaşmak üzere, erillik ile kadınların çalışmasına karşı tutum boyutları arasındaki ilişkiyi 
incelemek üzere, öncelikle korelasyon analizi, daha sonra basit doğrusal regresyon 
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analizi yapılmıştır. Söz konusu analizlere dönük bulgular, sonraki başlık altında 
sunulmaktadır. 

4. Bulgular 
Öncelikle araştırma katılımcılarının bazı demografik özellikleri (cinsiyet, 

medeni durum, aylık kişisel gelir, eğitim düzeyi, yaş) hakkında bilgi vermek 
gerekmektedir. Yöntem başlığı altında da bahsedildiği üzere, katılımcıların tamamı 
erkeklerden oluşmaktadır. 17 katılımcı medeni durumunu ve eğitim düzeyini, 20 
katılımcı ise gelirini belirtmemiştir. Katılımcıların %44,2’si evli, %53,2’si bekâr; %28’i 
1500 TL ve altı, %24,2’si 1501 TL-2000 TL arası, %13,2’si 2001 TL-2500 TL arası, 
%18,3’ü 2501 TL-3000 TL arası, %13,3’ü ise 3001 TL ve üstü aylık kişisel gelire sahip 
olduğunu belirtmiştir. Katılımcılar eğitim düzeyi bakımından değerlendirildiğinde, 
katılımcıların %8,4’ü ortaokul, %19,1’i lise, %33,4’ü önlisans, %28,1’i lisans ve %8,5’i 
lisansüstü (%7 yüksek lisans, %1,5’i doktora) mezunudur. Görüldüğü üzere, genel 
olarak araştırma katılımcılarının eğitim düzeyi yüksektir. Son olarak, katılımcıların 
%58’i 18-30 yaş arası, %34’ü 31-50 yaş arası, %8’i ise 51 ve üstü yaştadır. Dolayısıyla 
araştırma katılımcılarının genç olduğu söylenebilir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ölçmek amacıyla Cronbach’s 
alpha katsayısı yöntemi kullanılmıştır (Hair ve diğ., 2014). Cronbach’s alpha 
katsayısının en az 0,60 olması beklenmektedir (Hair ve diğ., 2014). Erillik ölçeğine 
dönük yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin bir bütün olarak güvenilirliği 
0,778 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla erillik ölçeğinin bir bütün olarak oldukça 
güvenilir olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2016). Kadınların çalışmasına karşı tutum 
ölçeğine uygulanan analiz sonucunda, ölçeğin bir bütün olarak güvenilirliği 0,878 
olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak bir bütün olarak kadınların çalışmasına karşı tutum 
ölçeğinin yüksek derecede güvenilir olduğunu söylemek mümkündür (Kalaycı, 2016). 

Erillik ve kadınların çalışmasına karşı tutum ölçeklerinin yapı geçerliliklerinin 
test edilmesi amacıyla, ölçeklere açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör 
analizinde; korelasyon katsayısının en az 0,30 olması (Şencan, 2005), eş kökenlilik 
değerinin en az 0,50 düzeyinde olması (Kalaycı, 2016), bir maddenin boyutlandığı 
faktör yükü değerinin en az 0,50 olması, özdeğeri 1’in üzerindeki maddelerin 
değerlendirilmesi, açıklanan varyans oranının en az 0,40 olması ve dik döndürme 
yöntemlerinden Varimax tercih edilmesi (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010) 
ön kabulleri göz önünde bulundurulmuştur. 

Her iki ölçeğe dönük yapılan faktör analizinde; her iki ölçeğe ilişkin verinin de 
Bartlett Küresellik testinin anlamlı çıkması (erilliğe dönük veri için X²: 582,938 s.d.: 3 
p<0,001; kadınların çalışmasına dönük tutuma ilişkin veri için X²: 3516,953 s.d.: 66 
p<0,001), verilerin çok değişkenli normal dağılım gösterdiğine işaret etmektedir 
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Bu test aynı zamanda, değişkenler 
arasında anlamlı korelasyonlar olduğunu gösterir. Ayrıca Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
örneklem yeterliliği değerleri de (erilliğe dönük veri için ,682; kadınların çalışmasına 
dönük tutuma ilişkin veri için ,786), veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu 
göstermektedir (Kalaycı, 2016). 

İlk olarak erillik ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan ilk faktör analizi 
sonucunda, 1. maddenin (Erkekler için profesyonel bir kariyer sahibi olmak, kadınlara 
kıyasla daha önemlidir) eş kökenlilik değeri 0,50’nin altında (0,399) çıkmış ve ilgili 
madde analizden çıkarılmıştır. Kalan maddelere tekrar uygulanan faktör analizinde, 5. 
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maddenin (Erkeklerin kadınlara kıyasla, her zaman daha iyi yaptıkları işler 
bulunmaktadır) de eş kökenlilik değeri 0,50’nin altında (0,422) çıkmış ve ilgili madde 
analizden çıkarılmıştır. Kalan maddelere uygulanan faktör analizinde bütün ön 
kabullerin karşılandığı ve tek faktörlü bir yapının ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu tek 
faktörlü yapı, erilliğin %70,548’ini açıklamaktadır. Analiz sonuçları Tablo 1’de 
özetlenmektedir. Tablo 1’deki ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda, bu araştırma 
katılımcılarının eril kültürden ziyade, dişil kültür eğiliminde olduğu söylenebilir. 

Tablo 1. Erillik Ölçeğine İlişkin Açımlayıcı Faktör Analizi Özeti 
Faktörler Eş 

Köken
lilik 

Faktör 
Yükü 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

Ortalama Cronbach
’s Alfa 

Erillik 
(3 Madde) 

  2,116 %70,548 2,61 0,790 

Kadınlar sorunları 
genellikle sezgilerini 
kullanarak çözer. 

0,755 0,869   2,81  

Erkekler sorunları 
genellikle mantıksal 
analizle çözer. 

0,752 0,867   3,06  

Zor sorunların 
çözümü, tipik olarak 
bir erkek özelliği 
olan etkin ve güçlü 
bir yaklaşım 
gerektirir. 

0,609 0,781   1,96  

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: %70,548 
KMO Örneklem Yeterliliği: ,682 – Bartlett Küresellik Testi: X²: 582,938 s.d.: 3 p<0,001 
Genel Ortalama: 2,61 – Ölçeğin Tamamı için Alfa: 0,790 
Yanıt kategorileri: (1) Kesinlikle katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım 
(4) Katılıyorum (5) Kesinlikle katılıyorum 

Kadınların çalışmasına karşı tutum ölçeğine uygulanan ilk faktör analizinde, 7. 
maddenin (Eşi eve bakabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olsa bile, 
kadın çalışmalıdır) eş kökenlilik değerinin 0,50’nin altında (0,466) olduğu görülmüş ve 
ilgili madde analizden çıkarılmıştır. Tekrarlanan analizde, 1. maddenin (İyi nesiller 
yetiştirebilmek için kadının evinde oturup çocuğuna bakması gerekir) iki faktöre 
boyutlandığı ve yük değerleri arasındaki farkın 0,10’dan düşük olduğu görülmüş ve 
ilgili madde de analizden çıkarılmıştır. Daha sonra tekrar uygulanan analizde, 2. 
maddenin (Kadınlar, iş hayatındaki engeller ve güçlüklerle baş edebilirler) eş kökenlilik 
değerinin 0,50’nin altında (0,198) olduğu tespit edilmiş ve bu madde de analizden 
çıkarılmıştır. Son olarak uygulanan faktör analizinde bütün ön kabuller karşılanmış ve 
üç faktör ortaya çıkmıştır. Faktör analizinin nihai sonuçları Tablo 2’de özetlenmektedir. 
Tablo 2’ye göre ilk faktör sekiz maddeden, ikinci ve üçüncü faktör ise ikişer maddeden 
oluşmaktadır. Faktörleri oluşturan maddelerin içeriği incelenerek, ilk faktörün “olumsuz 
tutum”, ikinci faktörün “olumlu tutum”, üçüncü faktörün ise “gelenekçi tutum” şeklinde 
isimlendirilmesine karar verilmiştir. Faktörler ortalama açısından değerlendirildiğinde, 
ortalamalar birbirine yakın olsa da, en yüksek ortalamayı gelenekçi tutumun, en düşük 
ortalamayı ise olumlu tutumun aldığı görülmektedir. Bu üç faktör, toplam varyansın 
%62,910’unu açıklamaktadır. Söz konusu ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda, 
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otellerde çalışan erkeklerin kadınların çalışmasına karşı olmadıkları yorumu yapılabilir. 
Son olarak 14. (Kadına çalışma hakkı vermek, ona yeteneklerini geliştirme olanağı 
vermek demektir.) ve 15. (Kadın işgücünden yararlanmak, toplum kalkınmasını 
hızlandırabilir.) maddeler ile analizden çıkarılan 2. maddeye ters kodlama yapıldığını 
belirtmekte fayda vardır. 

Tablo 2. Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin Açımlayıcı Faktör 
Analizi 

Faktörler Eş 
Kökenli
lik 

Faktör 
Yükü 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

Ortalama Cronbach’s 
Alfa 

Olumsuz Tutum  
(8 madde) 

  5,309 %31,851 1,746 0,874 

Kadınlar daha bilgili 
ve görgülü olmak için 
öğrenim 
görmemeliler, ancak 
çalışmalarına gerek 
yoktur. 

0,690 0,785   1,48  

Kadınlar iş hayatında 
cinselliklerini ön plana 
çıkararak, ayrıcalık 
sağlamaya 
çalışmaktadırlar. 

0,599 0,771   2,02  

Kadınlar duygularına 
göre davrandıkları 
için, iş yerinde ortaya 
çıkan sorunları 
çözemezler. 

0,585 0,731   1,70  

Kadınlar aylık 
rahatsızlıkları ve 
doğum yapmaları 
nedeniyle, iş 
hayatında verimsiz 
olmaktadırlar. 

0,510 0,637   1,90  

Kadının birinci görevi, 
evin sorumluluğunu 
üstlenmek ve çocuk 
yetiştirmektir. 

0,700 0,637   1,64  

Kadınların çalıştığı iş 
ortamlarında gayrı 
meşru ilişkiler olabilir. 

0,501 0,627   1,73  

Kadınlarla erkeklerin 
birlikte çalıştığı iş 
ortamında erkekler 
tahrik olduğu için, 
verim düşebilir. 

0,536 0,604   1,37  

Çalışan kadının 
çocuğu, sevgiden 
yoksun büyümektedir. 

0,568 0,577   2,13  
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Tablo 2. Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeğine İlişkin Açımlayıcı Faktör 
Analizi 

Faktörler Eş 
Kökenli
lik 

Faktör 
Yükü 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

Ortalama Cronbach’s 
Alfa 

Olumlu Tutum  
(2 madde) 

  1,134 %16,212 1,546 0,691 

Kadına çalışma hakkı 
vermek, ona 
yeteneklerini 
geliştirme olanağı 
vermek demektir. 

0,774 0,860   1,47  

Kadın işgücünden 
yararlanmak, toplum 
kalkınmasını 
hızlandırabilir. 

0,734 0,795   1,63  

Gelenekçi Tutum 
(2 Madde) 

  1,105 %14,847 1,925 0,580 

Kadınlar ev işlerini 
aksatmayacak şekilde 
hafif veya yarı 
zamanlı işlerde 
çalışmalılar. 

0,752 0,861   2,20  

Kadınların çalışma 
hayatına girmesi, 
erkekler arasında 
işsizliğe yol açacağı 
için sakıncalıdır. 

0,608 0,725   1,56  

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: %62,910 
KMO Örneklem Yeterliliği: ,786 – Bartlett Küresellik Testi: X²: 3516,953 s.d.: 66 p<0,001 
Genel Ortalama: 1,736 – Ölçeğin Tamamı için Alfa: 0,873 
Yanıt kategorileri: (1) Kesinlikle katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım 
(4) Katılıyorum (5) Kesinlikle katılıyorum 

Araştırma değişkenlerine ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile 
değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları, Tablo 3’te verilmektedir. Tabloda 
görüldüğü gibi, erillik değişkeni ile kadınların çalışmasına karşı tutum boyutları 
arasında anlamlı ve olumlu ilişkiler bulunmaktadır. 

Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve 
Korelasyon Değerleri 

   Korelasyon 

 Ortalama Standart Sapma Erillik 

Erillik 2,61 0,95 1 

Olumsuz Tutum 1,74 0,70 0,560* 

Olumlu Tutum 1,54 0,90 0,109* 

Gelenekçi Tutum 1,92 0,97 0,438* 

*p<,01 
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Erillik ile kadınların çalışmasına karşı tutum arasındaki neden-sonuç ilişkisini 
incelemek üzere, ortaya çıkan faktörler arasında basit doğrusal regresyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçları, toplu şekilde Tablo 4’te verilmektedir. Tablo 4’e göre, 
kurulan modelde oto-korelasyon değerleri (D-W) 1,5-2,5 arasındadır. Bu değerler, 
modelde oto-korelasyon olmadığını göstermektedir (Kalaycı, 2016). Yine tabloya göre, 
koşul indeksleri (<30), tolerans değerleri (>0,100) ve VIF değerleri (<5), çoklu bağlantı 
sorununun olmadığına işaret etmektedir (Büyüköztürk, 2016; Hair ve diğ., 2014; 
O’brien, 2007). Tablo 4’e göre erillik, kadınların çalışmasına karşı olumsuz tutum (F: 
275,094; p: ,000), olumlu tutum (F: 7,423; p: ,000) ve gelenekçi tutum (F: 146,642; p: 
,000) üzerinde etkilidir. Öte yandan erilliğin bir bütün olarak kadınların çalışmasına 
karşı tutum üzerinde etkili olduğu görülmektedir (F: 167,356, p: ,000). Başka bir şekilde 
ifade etmek gerekirse, erkeklerin eril kültüre sahip olması, kadınların çalışmasına karşı 
tutumu etkilemektedir. Yine tabloya göre erillik, kadınların çalışmasına karşı olumsuz 
tutumun %31,4’ünü, kadınların çalışmasına karşı gelenekçi tutumun %19,2’sini, 
kadınların çalışmasına karşı olumlu tutumun ise sadece %1,2’sini açıklamaktadır. 
Erilliğin kadınların çalışmasına karşı olumlu tutumu çok düşük düzeyde etkilemesi, 
olağan bir sonuçtur. Nitekim çalışmanın kuramsal çerçeve kısmında verilen bilgilerden 
hatırlanacağı üzere, eril kültürün kadınların çalışmasını olumlu karşılamasını beklemek, 
yanlış olacaktır. Son olarak yine tabloya göre, erkek çalışanların erillik eğilimleri 1 
birim arttıkça, kadınların çalışmasına karşı olumsuz tutum 0,560 birim, gelenekçi tutum 
0,448 birim, olumlu tutum ise 0,109 birim artış göstermektedir.  

Tablo 4. Erilliğin Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum Üzerindeki Etkisi 
Model Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 
Standartlaştırılmış 
Katsayılar 

t Anlam 
Düzeyi 

Çoklu Bağlantı İstatistikleri 

B St. Hata Beta Tolerans VIF Koşul 
İndeksi 

Sabit 0,682 0,068  9,975 ,000   1,000 

Erillik 0,408 0,025 0,560 16,586 ,000 1,000 1,000 5,573 

Bağımlı Değişken: Kadınların Çalışmasına Karşı Olumsuz Tutum; R: 0,560; R2: 0,314; Düzeltilmiş 
R2: 0,313; D-W: 1,828; F: 275,094; p: ,000 

Sabit 1,279 0,105  12,229 ,000   1,000 

Erillik 0,102 0,038 0,109 2,725 ,007 1,000 1,000 5,623 

Bağımlı Değişken: Kadınların Çalışmasına Karşı Olumlu Tutum; R: 0,109; R2: 0,012; Düzeltilmiş 
R2: 0,010; D-W: 2,210; F: 7,423; p: ,000 

Sabit 0,767 0,102  7,532 ,000   1,000 

Erillik 0,443 0,037 0,438 12,110 ,000 1,000 1,000 5,623 

Bağımlı Değişken: Kadınların Çalışmasına Karşı Gelenekçi Tutum; R: 0,438; R2: 0,192; 
Düzeltilmiş R2: 0,190; D-W: 2,371; F: 146,642; p: ,000 

Sabit 0,815 ,076  10,776 ,000   1,000 

Erillik 0,345 ,027 ,460 12,703 ,000 1,000 1,000 6,161 

Bağımlı Değişken: Bir Bütün Olarak Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum; R: 0,460; R2: 0,212; 
Düzeltilmiş R2: 0,210; D-W: 2,138; F: 167,356; p: ,000 
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5. Sonuç ve Tartışma 
Farklı disiplinler tarafından kadınların çalışmasıyla ilgili birçok araştırma 

yapılmıştır ve yapılmaktadır. Ancak turizm yazınında konuyla ilgili yapılmış 
araştırmaların yetersiz olduğu dikkati çekmektedir. Çalışmanın kuramsal kısmında 
verilen açıklamalardan hatırlanacağı üzere, turizm sektörü diğer sektörlere kıyasla daha 
fazla kadın çalışana sahiptir. Ancak yapılan araştırmalar (Campos-Soria, Marchante-
Mera ve Ropero-Garcia, 2011; Cömert, 2014; Demirkol, Fidan ve Pelit, 2004; Iverson, 
2000; Koyuncu, Burke ve Wolpin, 2012; Li ve Leung, 2001; Ng ve Pine, 2003 gibi) 
turizm sektöründe çalışan kadınların dezavantajlı durumda olduklarını göstermektedir. 
Örneğin, otellerde çalışan kadınlar genellikle kat hizmetleri, mutfak, servis gibi 
birimlerde alt düzeylerde çalışmakta ve yönetim kademesinde kadınlara pek yer 
verilmemektedir (Çakır, Barakazı ve Barakazı, 2017). Bunun yanında otellerde yönetici 
pozisyonundakilerin önemli bir kısmının erkek olması, dikkat çekicidir. Peki kadınların 
genelde düşük nitelik gerektiren işlerde çalışması, kadınların tercihi midir? Yoksa 
sektördeki erkeklerin kadınların çalışmasına dönük olumsuz bir bakış açısı mı 
bulunmaktadır? Bu araştırma, ikinci sorudan yola çıkılarak tasarlanmıştır. 

Kadınların çalışmasına dönük tutumlar üzerinde birçok etken söz konusudur. 
Ailenin kadının çalışmasını istememesi, kadının genellikle ev işleriyle uğraşmasının 
istenmesi, turizm sektörünün daha çok erkeklerin çalışabileceği bir sektör olduğuna 
dönük bakış açısı gibi etkenlerden söz edilebilir. Ancak gerek söz konusu etkenler 
üzerinde, gerekse kadının çalışmasına dönük tutum üzerinde etkili olan başka ve önemli 
bir faktör bulunmaktadır: Erillik. Zira kadın ve erkek için belirlenmiş toplumsal cinsiyet 
rolleri üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri erilliktir (Oakley, 1985; Özmete 
ve Zubaroğlu-Yanardağ, 2016). 

Turizm sektöründe çalışan kadınların durumu, erilliğin söz konusu durum 
üzerindeki etkisi ve turizm yazınındaki eksiklik, erillik ile kadınların çalışmasına karşı 
tutum arasındaki neden-sonuç ilişkisini inceleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 
Dolayısıyla bu araştırmanın temel amacı, söz konusu ilişkiyi inceleyerek, turizm 
yazınına katkıda bulunmak ve otel yöneticileri başta olmak üzere turizm yöneticilerine 
öneriler sunmaktır. 

Bu araştırmanın önemli çıktılarından biri, otellerde çalışan erkeklerin eril kültür 
eğiliminden ziyade, dişil kültüre yakın bir eğilime sahip olmasıdır. Öte yandan, yine 
otellerde çalışan erkeklerin kadınların çalışmasına dönük tutumunun genel olarak 
olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Bunun başlıca sebeplerinden biri, bu araştırma 
katılımcılarının eğitim düzeyinin yüksek olması olabilir. Nitekim eğitim düzeyi arttıkça, 
bireylerin kadın istihdamına daha ılımlı yaklaşması beklenmektedir (Kuzgun ve Sevim, 
2004). Elbette bunun önemli sebeplerinden biri de, araştırma katılımcılarının dişil kültür 
özellikleri göstermiş olmasıdır. 

Bu araştırmanın temel çıktılarından bir diğeri, eril kültürün kadınların 
çalışmasına karşı tutum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmasıdır. Bireylerin eril ya da 
dişil kültürü sonucu belirlediği roller, kadınların ve erkeklerin sorumluluk alanlarını da 
şekillendirmektedir (Evrim, 1972). Şöyle ki, eril kültürün baskın olduğu kültürlerde, 
kadınların çalışması sıcak karşılanmamaktadır. Bu kültürlerde kadınların anne, eş, kız 
kardeş gibi daha çok ev kadınlığı rollerini üstlenmesi gereken kişiler olduğu düşünülür 
(Sankır, 2010). Dişil kültüre sahip toplumlar için ise, bunun tersini söylemek 
mümkündür. Bu araştırmada da, katılımcıların eril kültürden ziyade, dişil kültür 
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eğiliminde olması, kadınların çalışmasına karşı tutumun olumlu yönde olması sonucunu 
ortaya çıkarmıştır. Ancak Aydın-Tükeltürk ve Şahin-Perçin (2008), Çakır, Barakazı ve 
Barakazı (2017), Çelik-Uğuz ve Topbaş (2016), Dalkıranoğlu ve Çetinel (2008)  gibi 
bazı araştırmacılar, turizm sektöründe kadınların aleyhine ayrımcılık yaşandığını tespit 
etmişlerdir. Bu araştırma sonuçları da göz önünde bulundurulduğunda, turizm 
sektöründe kadınların çalışmasına dönük tutumda bir olumsuzluk olmasa dahi, bu 
durumun uygulamada farklılaştığı yorumu yapılabilir. Nitekim turizm sektöründe 
kadınların daha çok temizlik (kat hizmetleri), servis (yiyecek-içecek), yemek (mutfak) 
gibi işlerde istihdam ettirilmesi, toplumun kadınlara yüklediği rolün (ev kadınlığı) 
sektördeki farklı bir versiyonudur. Bu araştırmaya göre kadınların çalışmasına dönük 
tutumun olumlu yönde olmasına rağmen, diğer araştırma sonuçlarının kadınların 
sektörde ayrımcılığa uğradığı tespiti, tezat bir durumdur. Dolayısıyla bunun 
araştırılması önem arz etmektedir. Böyle bir ayrıma gidilmemiş olsa dahi, bu 
araştırmaya katılanların önemli bir kısmının yönetici pozisyonunda olmadığı 
gözlenmiştir. Nitekim kadınları istihdam ettirenler, yöneticilerdir.  Alt düzey çalışanlar 
kadınların istihdamına olumlu baksa da, esas olumsuz tutum yöneticilerde olabilir. 
Bunun anlaşılabilmesi için, benzer araştırmanın sadece turizm yöneticileri üzerinde 
yapılması önemlidir. Zira belki otel yöneticileri, eril kültüre sahiptir. 

Bu araştırmanın sınırlılıklarından yola çıkarak, turizm araştırmacılarına birtakım 
öneride bulunmak yerinde olacaktır. Öncelikle, bu araştırma sonuçları belli bir şehirdeki 
ya da bölgedeki otellerden ziyade, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki otellerde çalışanları 
kapsamaktadır. Dolayısıyla benzer araştırmalar belirli bölgelerde yapılabilir. Ayrıca bu 
araştırmada tesis sınıfı ayrımına gidilmemiştir. Bu nedenle belli sınıfa sahip tesislerde 
(4, 5 yıldızlı gibi) araştırmalar yapılabilir. Yine benzer araştırmalar, diğer hizmet 
işletmelerinde (yiyecek-içecek işletmeleri, havaalanları, seyahat acenteleri gibi) 
yapılmalıdır.  Ayrıca kadınların çalışmasına dönük tutumu etkilemesi muhtemel başka 
değişkenleri de modele dâhil ederek incelemek önemlidir. Bu araştırma, sadece erkek 
çalışanlar örnekleminde yapılmıştır. Belki de, kadınların ayrımcılığa uğramasının 
sebebi, erkeklerden ziyade, kadınların kadın istihdamına bakış açısıdır. Nitekim Kuzgun 
ve Sevim (2004), kadınların da bir noktadan sonra, esas sorumluluklarının çalışmaktan 
ziyade, iyi bir eş ve anne olduğu algısına sahip olmaya başladığını belirtmektedir. 
Dolayısıyla benzer araştırmanın kadın çalışanlar örnekleminde de yapılması 
gerekmektedir. Son olarak, turizm yazınında erillik ile kadınların çalışmasına karşı 
tutum ilişkisini inceleyen araştırmaya rastlanılmamış olmasından dolayı, bu araştırma 
kendi alanında (turizm) öncü çalışmalardan biri olarak kabul edilebilir. Ancak konunun 
pek çalışılmamış olması, bu araştırma sonuçlarına dönük karşılaştırmalar yapmayı 
zorlaştırmaktadır. Bu sebeple konunun gelecekte turizm araştırmacıları tarafından 
çalışılması önemlidir. Böylelikle konuya ilişkin daha sağlıklı yorumlar yapmak, 
mümkün olabilecektir. 

Bu araştırmanın bir başka önerisi otel yöneticileri örneğinde, turizm işletmeleri 
yöneticilerinedir. Alt düzeyde çalışanların kadınların çalışmasına dönük tutumu 
olumsuz da olsa, bunu düzeltecek olanlar yöneticilerdir. Bazı işletmelerde kadınlara 
pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Bunun da, doğru bir yönetim tarzı olmadığı 
düşünülmektedir. Nitekim kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılık, erkeklerde 
motivasyon bozukluğuna sebep olabilmektedir. Bu durum ise, erkek çalışanların kadın 
çalışanlara dönük olumsuz bir tutum sergilemesine neden olabilir. Pozitif ayrımcılıktan 
ziyade, yöneticilerin, cinsiyet ayrımı yapmaksızın adil bir yönetim tarzı benimsemesi, 
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daha doğru olacaktır. Bu bağlamda kadınlara çalışma hakkı vermek, sadece onlara 
yüklenen rolleri (temizlik, bulaşık yıkama gibi) değil, yükselme, yönetici pozisyonuna 
gelme fırsatını da sunmak, sorunlarını çözmek, yöneticilerin görevidir. Öte yandan, iş 
yaşamında kadınlara yüklenen ev kadınlığı rolünü değiştirmek, yine yöneticilerin 
görevidir. Bunun yolu ise, kültürden geçmektedir. Elbette kültürün değişmesi, kolay 
değildir ve zaman istemektedir. Bu araştırmaya göre, otel çalışanlarının dişil kültür 
eğilimi göstermiş olması, yöneticilerin bu anlamda işini kolaylaştırmaktadır. Ancak 
sadece çalışanların değil, yöneticilerin de dişil kültür eğiliminde olması önemlidir. Bu 
bağlamda yöneticiler, davranışlarıyla çalışanlarına örnek olmalı ve kadınların da 
çalışma yaşamında olması gerektiği görüşünü oturtmalıdır. Unutulmamalıdır ki, turizm, 
çağdaşlığın yakalanması gereken bir sektördür. Günümüzde kadınların farkındalığı 
artmakta ve bu farkındalık çalışma yaşamına yansımaktadır (İstanbullu-Dinçer ve diğ., 
2016). Nitekim Erkol-Bayram’ın (2018) yapmış olduğu araştırma sonucunda da, 
turizmdeki kadınlar bazı sorunlarla karşılaşsa da, toplumda turizm sektöründe 
kadınların çalışmasına karşı pozitif algı oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Bu 
tespitler, turizm sektörü için sevindiricidir. Aksi takdirde, kadınların çalışmasına karşı 
olumsuz tutum sergilemek, kadınların sektörden giderek uzaklaşmasına ve belki de 
çalışma hayatını bırakmasına sebep olabilmektedir. Sonuç olarak, turizm sektörünün 
çağı yakalayamamasına neden olacaktır. 
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Extensive Summary 

 Introduction 
Tourism is a sector where women are more intensely employed compared to 

other sectors. However, this does not mean that women do not have problems in the 
sector. As a matter of fact, women working in the tourism sector face many problems 
such as sex, promotion and wage discrimination and sexual harassment. There are many 
reasons for these problems. However, when researches on women and working life are 
examined, it can be said that one of the biggest determinants of these problems is the 
attitude of the society towards the women employment. 

Despite the fact that female employees are much in the tourism sector, situations 
such as male dominance in the sector, the perception that the sector is a sector where 
men can work, and the fact that women are used as a attraction tool, are driving women 
away from the tourism sector. So, tourism is not seen as a sector where women can 
work. 

The roles and responsibilities that society imposes on gender of women and men 
influence the entry of women into working life. To put it another way, the fact that a 
woman can show her presence in her working life is closely related to view of society. 
This situation is described as gender roles. Gender roles are influenced by the cultural 
values of society (Özmete and Zubaroğlu-Yanardağ, 2016). Oakley (1985) also states 
that gender is produced by culture and explains social classification through 
masculinity/femininity. Therefore, it can be said that the society's tendency of 
masculine/feminine culture has an important influence on the society's attitude towards 
women employment. According to the International Labor Organization (ILO) report 
(ILO, 2017a), one of the most important obstacles of women's business life is masculine 
culture. 

In the light of the above explanations, it is understood that the impact of the 
masculinity on the attitude against women employment is clear. However, when tourism 
literature has been examined, no such research has been found. That is a significant 
deficiency in the tourism literature. For this reason, in this study it has been examined 
that the impact of masculinity on the hotel employees' attitudes towards women 
employment. Thus, it has been aimed to contribute to tourism literature. 
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 Method 
Accommodation businesses are one of the women's most intensively work 

businesses in the tourism sector (Güzel, 2009). For this reason, this research has been 
done in the hotels. According to researches that examines attitudes toward women's 
employment, women have more positive attitudes than men (Sönmez and Adiller, 
2015). This is a usual result. Because it would be wrong to expect that women will have 
a negative attitude towards own employment. What is important in this case is the 
attitude of men about women's employment. As a matter of fact, if men have positive 
attitude in this regard, it will be possible for women to participate more in their working 
life. For this reason, the attitude of men towards women employment is important. 
Therefore, the sample of this research is male employees. On the other hand, sex 
discrimination is assumed to be less in 4 and 5 star hotels. For this reason, this research 
was conducted in 4 and 5 star hotels. Thus, the population of this research is male 
employees working in 4 and 5 star hotels in Turkey. 

Questionnaire was used as data collection technique in the study. 15-item scale 
developed by Kuzgun and Sevim (2004) was used to measure the attitude towards the 
women employment. In order to learn about the masculine culture tendencies of the 
participants, 5-item scale of masculinity developed by Yoo and Donthu (2002) was 
used. Both scales were scored on a five-point Likert scale (1. Strongly disagree, 2. 
Disagree, 3. Ambivalent, 4. Agree, 5. Strongly agree). 

The research data was collected between December 1, 2017 and June 10, 2018 
through social media channels, online surveys or face-to-face interviews. For the 
method of sampling, purposeful sampling (non-probability sampling method) was 
preferred. In the purposeful sampling, those who are appropriate for the research 
population are selected as participants (Erdoğan, 2012). Furthermore, in non-probability 
sampling methods, achieving generalizable outcomes is beyond the scope of research 
(Erdoğan, 2012). Therefore, this research has no purpose such as to achieve 
generalizable results. As of June 10, 2018, a total of 665 participants were reached. 

As a result of the control, 11 questionnaires were found to be unusable. 
Therefore, analyzes were conducted with 654 questionnaires. First, reliability analysis 
of scales was performed. After the reliability analysis, exploratory factor analysis was 
performed on the scales to test the construct validity. Finally, correlation analysis and 
simple linear regression analysis were performed to examine the relationship between 
masculinity and attitudes against women employment. 

 Findings 
The research participants are all male. 17 participants has not specify marital 

status and education level, and 20 participants has not specify their income. 44.2% of 
participants are married, 53.2% of them are single. Most of participants have a monthly 
personal income of over TL 2000 (54.8%). In addition, a significant proportion of 
participants (70%) are university graduates. 

As a result of the reliability analysis conducted on the scale of masculinity, the 
reliability of the scale as a whole has been determined as 0,778. It can be said that the 
masculinity scale as a whole is quite reliable (Kalaycı, 2016). As a result of the analysis 
applied to the scale of attitude towards women employment, the reliability of the scale 
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as a whole has been determined as 0,878. It is possible to say that the scale of attitude 
towards women employment as a whole is highly reliable (Kalaycı, 2016). 

Exploratory factor analysis applied to the masculinity scale has revealed single 
factor. As a result of the exploratory factor analysis applied to the attitude scale against 
women employment, three factors have been identified, as negative attitude, positive 
attitude and traditional attitude. Moving from the average of the factors, it has been 
understood that the participants are more inclined towards feminine culture and they are 
not against women employment. 

As a result of the correlation analysis between the factors, significant and 
positive relationships have been found between variables. Simple linear regression 
analysis has been performed to examine the impact of masculinity on the attitude 
against women employment. According to the analyzes, masculinity has an impact on 
the negative attitude (F: 275,094, p:, 000), positive attitude (F: 7,423; p: 000) and 
traditional attitude (F: 146,642; p: ,000). In addition, masculinity accounts for 31.4% of 
the negative attitude, 19.2% of the traditional attitude, and only 1.2% of the positive 
attitude. 

 Conclusion and Discussion 
The most basic outcome of this research is that masculinity has a significant 

impact on the attitude against women employment. In cultures where masculinity is 
dominant, women employment is not warmly welcomed. It is thought that in these 
cultures, women must assume the role of housewife (Sankır, 2010). For societies with 
feminine cultures, it is possible to say the opposite. 

Some researchers such as Aydın-Tükeltürk and Şahin-Perçin (2008), Çakır, 
Barakazı and Barakazı (2017), Çelik-Uğuz and Topbaş (2016), Dalkıranoğlu and 
Çetinel (2008) have found that women are discriminated in tourism sector. However 
according to this research, there is a positive attitude against women employment in 
tourism sector. Therefore, this research does not support similar research results in the 
literature. A significant proportion of employees involved in this research are 
subordinates. Although subordinates look favorably on women employment, the main 
negative attitude can be in the managers. In order to understand this, it is important that 
similar research is carried out only on tourism managers. Maybe hotel executives have a 
masculine culture. 

Due to the limitations of this research, it will be useful to make some 
suggestions for tourism researchers. First, these research results reflect the opinions of 
those working in hotels in different regions of Turkey. Therefore, similar studies can be 
done in specific regions. In addition, no facility class distinction has been made in this 
study. For this reason, researches can be carried out in facilities with certain class (e.g. 4 
star, 5 star). Similar researches should be done at other service businesses (such as food 
& beverage businesses, airports, travel agencies).  It is also important to examine other 
variables likely to influence the attitude against women employment. This research was 
conducted only on the sample of male employees. Perhaps, the reason why women are 
discriminated is women's perspective on women's employment. As a matter of fact, 
Kuzgun and Sevim (2004) states that women after a period of began to have a sense that 
their primary responsibility is to be a better wife and mother rather than to work. 
Therefore, similar research should be done in the sample of female employees. Finally, 
in tourism literature it has not been found any study examining the relationship between 



 
 

Ç. Ertaş 10/4 (2018) 625-645 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

645 

masculinity and attitudes against women employment. Therefore this research can be 
regarded as one of the pioneering studies in tourism literature. However, the fact that it 
has not been studied much in tourism literature prevents the comparison of these 
research results. For this reason, it is important that the subject will be studied by 
tourism researchers in the future. In this way, it will be possible to make a more healthy 
interpretation of the subject. 
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Abstract 
Turkish football was hit hard by a sudden match-fixing scandal of Fenerbahçe 

during the 2010–2011 season with a 19.3% slump on a day in the Istanbul Stock 
Exchange (currently known as Borsa Istanbul). This paper aims to asses the impact of 
news about the event of match-fixing that is claimed to have taken place in Fenerbahçe 
on its stock return volatility. To do this, all publicly available match-fixing 
announcements are collected and classified into five different news types to capture 
their individual effects on the volatility of Fenerbahçe’s stock return by using GARCH 
model. Our results show that any positive or negative announcement released from 
Turkish court, Turkish Football Federation, the UEFA and/or the Court of Arbitration 
for Sport about Fenerbahçe and also any news about club executives allegedly involved 
in the event of match-fixing and the match results have significant positive effects on 
the Fenerbahçe’s stock return volatility. 
Keywords: Football, match-fixing, Fenerbahçe, Turkish Football Super League, stock 
price 
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1. Introduction 
Football has always been the most popular and lucrative team sport in Europe 

(Barak, 2014). In the twenty-first century, football is not just a game of eleven players 
anymore; it is an industry that generates a remarkable amount of money, mainly through 
sponsorship, merchandising and ticket revenues. According to Deloitte’s Annual 
Review of Football Finance-Highlights report for 2016, the size of European football 
market is beyond €20 billion. Hence, considering the rapid growth in economic wealth 
of this industry, and the hurdle of under-capitalised financing, many football clubs 
started to float on the stock market in the 1980s (Dobson and Goddard, 2001). There are 
two worthy reasons to become public: first, it is an efficient source to cover the rising 
costs of expansion, and second, it increases the visibility and reputation of a team and 
fosters fan loyalty through public ownership (Glenn M.W., 2010). In 1983, the first 
Initial Public Offerings (IPO) of a football club launched with Tottenham Hotspurs on 
the London Stock Exchange (LSE) as an official list, and between 1995-2001 twenty-
two football companies have floated on the same stock exchange. Currently, fourteen of 
them have been delisted due to the sharp decline in share prices and difficulty in profit 
generation (Wilson, Plumley and Ramchandani, 2013). 

Publicly traded football clubs have their unique risks and challenges which make 
them distinctive in contrast to other companies listed on the stock exchange (Hamil and 
Morrow, 2011).  First, the stock price can take a hit or drive the price up due to a failure 
or success in the field and therefore becomes a vital sign of stock price sensitivity, even 
more so than its financial position (Cheffins, 1998; Renneboog and Vanbrabant, 2000; 
Duque and Ferreira, 2005; Gils, 2016), second club fans or football supporters act as the 
crucial supportive investors for listed football clubs, often hold their clubs’ shares for 
sentimental reasons (Cheffins, 1998; Morrow, 1999; Renneboog and Vanbrabant, 2000; 
Duque and Ferreira, 2005; Harty, 2014; Gils, 2016) in terms of the sense of identity and 
belonging to their clubs and third the presence of a dominant chairman or high 
management intervention (Dobson and Goddard, 2001; Morrow, 1999). Thus, sporting 
outcomes would never be ignored for the analysis of a stock performance from the 
investors’ standpoint. A substantial amount of literature has been built up that analyzes 
publicly traded football companies’ stock price reactions to news on match results. 
However, no one ever has expected that sudden bad news, rather than a loss in a match, 
that the stock price of a football club would take a big dive over a single night resulting, 
in a drastic decline to its previous 18 months’ level. Such an event was observed in 
Turkey after the reported allegations about match-fixing in the European-renowned 
football club, Fenerbahçe.   

This study investigates the impact of news about the match-fixing event on 
Fenerbahçe’s stock return volatility during the 2010–2011 season. To accomplish this, 
we used the publicly available match-fixing news data and classified them into five 
different types to assess their individual effects.  

The remainder of this paper is organized as follows: The next section provides a 
brief summary of match-fixing phenomena in Europe. Following this summary, the next 
section provides chronological information about the match-fixing events in Turkish 
football. Next is the relevant literature establishing the justifications on our research. 
Following the literature review, the next two sections present the proposed methodology 
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and discuss the study findings. The paper concludes with a discussion on the key 
findings.  

1.1. Match-fixing Phenomena in the European Football 
Match-fixing simply means the act of changing the unpredictable result of a 

football match into a predictable one (Kalb, 2011). Money and greed are the main 
drivers of match-fixing. It happens in two ways: betting or non-betting-related activities. 
In a betting-related activity, the main goal of the involved parties is to make money 
through gambling, with a guaranteed result (direct financial motivation), whereas a non-
betting activity is the act of altering the result of any match to create sporting advantage; 
i.e. winning a match or being eligible to a higher level of competition (direct sports 
motivation) and financial advantage (indirect financial motivation) (Kalb, 2011). In this 
research, the emphasis is put on the latter; the non-betting one. 

The outcome of conducting successful match-fixing without the participants being 
arrested is expected to be enormous for the sake of the club in terms of gaining both 
money and position. However, the other way around, there could be major 
ramifications, such as penalties from governing bodies, criminal sanctions and 
reputational damage (Carpenter, 2012). Among these, reputational damage is deemed 
the most significant, destroying, the name of the club. 

Match-fixing is not a new phenomenon in the European football. The first match-
fixing case dates back to 19151. Manchester United fixed a match with Liverpool and 
was prevented from relegation. A similar case happened in 1979 in the last match of the 
Italian Serie championship between Juventus and Avellino, in Avellino’s favour. The 
match-fixing in the 1982 World Cup game between West Germany and Austria 
engraved this event into everyone’s memory. 

Over the past ten years, due to remarkable growth of the football industry, match-
fixing has become a big threat to the integrity of sport, especially for the European 
football. According to the results of the largest football match-fixing investigations 
carried out by Europol and police teams from 13 European countries, a total of 425 
people were accused of fixing 380 professional matches. These organized crime 
activities generated more than €8 million in betting profits and over €2 million in 
corrupt payments to those involved in the matches (Europol 2013). Some selected high-
profile corruption examples are listed, from the 2005–2006 and 2011 Italian football 
scandals in Serie A and B Leagues; the Apito Dourado operation in Portuguese Football 
League in the years of 2004-2008; and Europe’s biggest in Germany, the 2009 Bochum-
case where, police arrested 17 people for rigging nearly 200 matches in nine countries. 
A final example comes from Finland, where the penultimate match-fixing scandal ended 
with the indefinite suspension of a football team from the Finnish League for receiving 
corrupt payments between the years of 2008-2011, as a result of a worldwide known 
match-fixer.  

1.2.  Match-fixing in Turkey 
According to a survey conducted in 2013 by SMG Insight, Sports Turkey: 

Popularity of Sports in Turkey, football is the most followed sport in Turkey. In 2016, 
Turkish football clubs’ total brand value was worth around $211 million. The Turkish 
                                                            
1 Match-fixing in sport. A mapping of criminal law provisions in EU 27, KEA European Affairs, March 2012 
www.keanet.eu/docs/study-sports-fraud-final-version_en.pdf 
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football league system is comprised of 5 professional leagues, where the Super League 
is the top division and includes 18 clubs. Among them, Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş and Trabzonspor are considered to be the most successful and are also known 
as the Big 4. 

Fenerbahçe Sports Club is the most valuable one holding the 45th position in the 
Brand Finance Football 50 with current market value of $95 million. The club’s 
company, Fenerbahçe Futbol A.Ş. (Fenerbahçe) manages the sporting, educational, 
legal and economic activities of the football team, and its shares have been traded with 
the “FENER” ticker in the Borsa Istanbul (BIST) since 2004.  

Aziz Yıldırım has served as the chairman of Fenerbahçe since 1998, becoming an 
idol for Fenerbahçe fans through his initiatives of making Fenerbahçe a globally known 
club. Over the years, Yıldırım has developed a strong bond with his club fans who never 
think of Fenerbahçe without him. With his aggressive passion, Yıldırım became a very 
strong force for Fenerbahçe, even starting to rule the whole Turkish football through the 
Turkish Clubs Union Association. His strong personality, along with his passion, drew 
many reactions from other clubs. But yet, in July 2011, he was swept up and allegedly 
accused of match-fixing events for his team, perhaps the largest incidence of football 
corruption in Turkey. Referring to Boniface et al.’s (2012) classification2, it is the 
institutional form of fixing with the conventional way of buying the match with the 
organized efforts of the club executives. 

The chain of events began on July 3, 2011, with a police investigation and 61 
officials being arrested for match-fixing, the use of incentive premium, bribery, and 
leading a criminal organization probe into the with officials of Peker family, known to 
have links with the Mafia. Several important figures, mainly from Fenerbahçe, were 
sentenced to imprisonment for offenses related to match-fixing activities in the 19 Super 
League football matches needed to win the 2010–2011 Turkish Championship. These 
individuals included Yıldırım, the chairman; Mehmet Şekip Mosturoğlu, the vice 
chairman; İlhan Ekşioğlu and Alaaddin Yıldırım, board members; Cemil Turhan, the 
sports director; and Tamer Yelkovan, the finance director. Furthermore, dozens of 
individuals whose names are associated with Trabzonspor, the league’s runner-up, and 
Beşiktaş, the cup winner, were questioned in the course of the investigation. 

In April 2011, more shocking news occurred on the first trading day of when 
Fenerbahçe’s stock prices fell drastically by 19.3%. Then four days later, after 
Fenerbahçe’s declaration of this issue to Public Disclosure Platform, the market value 
continued to decline to where it had been 18 months ago. 

In August 2011, the Turkish Football Federation (TFF) announced its official 
decision to withdraw Fenerbahçe from the 2011–2012 European Champions League at 
the request of the UEFA. Fenerbahçe applied to Court of Arbitration for Sport (CAS) to 
appeal the Champions League’s decision. However, in September 2011, this application 
was refused. 

                                                            
2 Boniface, Lacarriere, Verschuuren, Tuaillon, Forrest, Icard,  Meyer, and Wang  (2012) classified match-fixing into three 
categories: 1) fraud in sport at the grassroots level, 2) institutional fraud in sport and 3) exogenous sporting fraud. In the first one, 
the coach directs the manipulation process, whereas in the second one the act is institutionalised in the club and mainly led by the 
chairman. The third form is betting-related match manipulation 
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During 2012, TFF’s Ethics Committee, the Professional Football Discipline 
Committee and the court all agreed: Fenerbahçe executives were involved in match-
fixing activities that resulted in winning the Super League championship in the 2010–
2011 season. 

In June 2013, UEFA banned Fenerbahçe from European competitions for a period 
of two seasons. At the same time, the convicted people won a retrial scheduled for 
January 2015. Finally, on October 6, 2015, the chairman of Fenerbahçe and 35 other 
defendants were acquitted of match-fixing charges in the retrial stemming where 
Fenerbahçe fans celebrated the decision outside the courthouse. 

2. Literature  
In this area of research, English football teams traded on the London Stock 

Exchange (LSE) have become the most widely analyzed sample due to the popularity of 
the league, availability of a large amount of data, and a diverse range of variables. Early 
studies used raw match scores (win, loss and draw) to examine the linkage between 
sport and subsequent stock performance of football teams. For instance, Morrow (1999) 
carried out the first pertinent study based on two British football clubs and observed 
share price increases and decreases after wins and losses, respectively. Renneboog and 
Vanbrabant (2000) did a subsequent study using the weekly results of 17 British 
football teams listed on the LSE and Alternative Investment Market (AIM) between 
1995 and 1998. Their findings reveal that victories are rewarded by share price 
increases for the teams listed on the LSE, whereas defeats or draws result in large price 
decreases for AIM-listed teams. An extensive study undertaken by Ashton, Gerrard, and 
Hudson (2003), which included all English national football teams, examined the 
impact of international football results on the FTSE 100 Index. They employed an event 
study analysis and found that good performances (wins) and bad performances (losses) 
were followed by good and bad market returns, respectively. Following the influential 
paper of Ashton, Gerrard, and Hudson (2003), some subsequent studies continued to 
assess the same research question in terms of British (Dobson and Goddard, 2001; 
Palomino, Renneboog, and Zhang, 2009; Dohmen, Falk, Huffman, and Sunde, 2006), 
German (Stadtmann, 2006), Portuguese (Duque and Ferreira, 2005), Turkish (Aygoren, 
Uyar, and Saritaş, 2008; Berument, Ceylan, and Eker, 2009, 2012; Özdurak and Ulusoy, 
2013; Saraç and Zeren, 2013; Güngör, 2014) and other cross-cultural data (Edmans, 
Garcia, and Norli, 2007; Benkraiem, Louchichi, and Marques, 2009; Kaplanski and 
Levy, 2010; Scholtens and Peenstral, 2010; Floros, 2014). These studies found a strong 
association between stock performance of individual teams and their wins and losses. 
Most of the aforementioned studies observe asymmetric stock market responses—that 
is, stronger stock market reactions after losses than wins. However, Palomino et al. 
(2009) report the opposite for British data. Additionally, Edmans et al. (2007) examined 
the data from 39 stock markets and found that losses significantly influenced stock 
returns, but they did not observe any corresponding effect for wins. On the other hand, 
Kaplanski and Levy (2010) worked with FIFA World Cup results and concluded that 
the association between stock performance of teams and their wins and losses is 
observed to be robust. Benkraiem et al. (2009) undertook an event study on 745 
matches played by European listed football clubs between 2006 and 2007 demonstrating 
that the stock market reaction is significantly linked to the match venue and sporting 
result. Scholtens and Peenstral (2010) employed a multi-country study and included 
1,274 matches of eight international football teams in national and European 
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competitions during 2000-2004. They found significant and positive abnormal returns 
for victories and negative but larger abnormal returns for defeats in European 
competitions than for those in national competitions. 

Hence, all of these studies point to a common result that stock markets 
significantly react to news about match results. The research on the reaction of stock-
exchange on match-fixing events is limited. This paper contributes to the scarce existing 
literature by focusing on the stock price reaction of news about match-fixing in Turkey. 
Nowy and Breuer (2016) discussed match-fixing in a different context in their study. 
Based on 3,004 European football clubs in five countries, they discussed the issue from 
a sociological and economic perspective and analyzed within the organizational 
capacity framework. Gökten and Karatepe (2015) analyzed the effects of football-club-
related events, caused by match-fixing activities, on the stock prices of the Big 4 using 
event study methodology, and they found statistically significant positive effects on 
their stock performance around the publication date. Further, Tufan and Hamarat (2014) 
compared the Big 4 stock returns and trading volumes during accusation and non-
accusation periods by using nonparametric tests, and they observed a significant 
difference between the returns of Trabzonspor and Fenerbahçe before and after match-
fixing accusation periods, but not for Galatasaray and Beşiktaş. Demir and Karademir 
(2013) examined the participants, vehicles and processes of match-fixing by applying 
the case of the aforementioned scandal and suggested some policy implementations 
regarding the context and dimensions of match-fixing in Turkey. 

3. Data and Methodology 
Our main dataset covers 1,189 observations collected over the period of January 

14, 2011 to October 6, 2015 and comprised of daily closing stock prices of Fenerbahçe 
quoted in BIST 100 and all publicly available match-fixing announcements obtained 
from the sports website of the Turkish journal “Milliyet”. The dataset was further cross-
checked using the Bloomberg “news” page related to Milliyet and the Mackolik Internet 
Service Provider for match results. The news about match-fixing event were parsed out 
into five categories: Turkish court decisions, TFF announcements, announcements 
about executives and players alleged to be involved in the case, UEFA, and CAS 
announcements. In addition to these news variables, match results were also considered 
that influenced the volatility and BIST 100 Index3 return as a market proxy.  Daily stock 
price returns4 for Fenerbahçe (FENER5) and BIST 100 were computed and are shown 
in Figure 1: 

 

 

 

 

 

                                                            
3 In Turkey, BIST 100 is used as a market index. 
4 Returnt = (Pt - Pt-1)/ Pt-1   
5 Ticker symbol for Fenerbahçe shares in BIST 100 Index 



 
 

B. Sultanoğlu – G. Küçükkocaoğlu- Ö. Sezgin Alp 10/4 (2018) 646-660 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

652 

 

Figure 1: FENER and BIST 100 Index Returns 
Figure 1 highlights the development of the stock price of Fenerbahçe on and 

around the time of the allegations of match-fixing news. Daily returns are plotted for 
FENER and BIST 100 Index during the observation period. Two sharp downward and 
four upward movements are obvious and required explanation. Initially, Fenerbahçe 
shares suffered a significant loss of 19% on July 4, 2011, following the first match-
fixing investigation news that emerged in the media. Then, on July 12, 2011, an 
announcement from TFF declared that the Super League would continue as it was, due 
to the inexistence of any supportive evidence on match-fixing, and Fenerbahçe shares 
advanced a sharp increase of 19%. Another jump on Fenerbahçe shares (a 20% increase 
in a single trading day) was observed on August 15, 2011, due to the deferral of the TFF 
decision of “no evidence,” easing concerns of Fenerbahçe investors. Unfortunately, only 
ten days after TFF’s statement, a controversial decision made by the same institution to 
withdraw Fenerbahçe from the 2011–2012 European Champions League. Fenerbahçe’s 
stock price once again plummetted by more than 18%, and prolonged discussions 
began. Another noteworthy event happened in May 2015, when Galatasaray won the 
Super League title. As expected, Galatasaray shares appreciated a lot, but Fenerbahçe’s 
shares also reacted positively to this good news and rose by 18%, as the two teams (and 
their shares) have a long-standing rivalry with each other. Finally, on October 6, 2015, 
when the chairman of Fenerbahçe and 35 other defendants were acquitted of match-
fixing charges by a Turkish court, investors celebrated this decision with a 17% sharp 
increase in Fenerbahçe stock prices. 

To investigate the impact of publicly announced events on stock returns, the 
general tendency is to use Sharpe’s market model with linear regression. However, 
Mandelbrot (1963) and Fama (1965) found that stock returns exhibit volatility 
clustering and assumptions of classical linear regression are violated. In 1982, Engle 
developed a new class of model for the time varying variance called Autoregressive 
Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model and in 1986 Bollerslev generalized the 
ARCH model and developed Generalized ARCH (GARCH) model. As many industrial 
and sytematic factors are affecting the stock market volatility, volatility becomes the 
measure of risk showing the deviation from expected return. It gives intution about how 
often and in what ranges the stock market changes. Therefore, there is a strong 
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relationship between volatility and stock return performance. For this purpose GARCH 
model is used to test the significance of news affecting Fenerbahçe’s daily return 
volatility.  

In the GARCH type models there are two equations: 1) is the conditional mean 
equation describing the time varying movements of dependent variable and 2) is the 
conditional variance equation including the unobservable residual from conditional 
mean equation and lag values of conditional variance as an input to model conditional 
variance. Therefore, GARCH models can successfully capture the stylized facts of asset 
returns and volatility clustering. The conditional mean and volatility equations of the 
model used in this paper can be denoted as follows:  
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where FENER is Fenerbahçe’s daily return; BISTR is the market return; and DTRCASE, 
DTRTFF, DTREXEC, DTRPLAYER, DUEFACAS are assigned as dummy variables to account for 
the five categories of news about match-fixing activities. Further, DWIN, DLOSS, DDRAW 

are the dummies to test for match results as win, loss and draw, respectively. The mean 
equation is formed through the use of the Capital Asset Pricing Model (CAPM). To be 
more specific, the list of variables in our model is also presented in Table 1:  

Table 1: List of Variables in the Model 

Variable Name Description 
BISTR BIST 100 Index Return 

TRCASE Announcements made by Turkish court related to the ongoing 
case. 

TRTFF Announcements made by TFF and other related organizations. 
TREXEC Announcements including executives alleged to be involved in the 

case.  
TRPLAYER Announcements including players alleged to be involved in the 

case. 
UEFACAS Announcements made by UEFA and/or CAS. 

WIN The match is won by Fenerbahçe. 
LOSS The match is lost by Fenerbahçe. 

DRAW The match outcome is no win, no loss.  
The above listed variables were assigned by dummy explanatory variables. For 

example, the dummy variable takes the value of “1” if any type of announcement listed 
in Table 1 is made, and “0” otherwise. Also assigned was the value of “1” for the next 
business day for both the announcements made and match played outside the trading 
days of BIST 100. For the match results, three dummy variables were used (win, loss, 
draw) by assigning “1” when the club wins and “0” otherwise. 

4. Empirical Results 
Table 2 reports the descriptive statistics for the continuous variables. As seen 

from the table, the variables have positive or negative skewness values. The kurtosis 
statistics also show that data is not normally distributed. Jarque-Bera test results reject 
the null hypothesis of normality. 
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Table 2: Descriptive Statistics 

Variables  Mean  Std. Dev.  Skewness  Kurtosis  Jarque-Bera  Probability 
 
BISTR  0.000258  0.014932  -0.496828 6.659989 713.7501  0.0000*** 
TRTFF  0.023510  0.151579 6.289657 40.55979 77,860.48  0.0000*** 
TRCASE  0.064652  0.246013 3.540714 13.53665 7,997.945  0.0000*** 
TRPLAYER  0.000840  0.028976 34.46739 1189.001 70,038,244  0.0000*** 
TREXEC  0.057935  0.233718 3.784490 15.32237 10,378.09  0.0000*** 
UEFACAS  0.040302  0.196750 4.674879 22.85449 23,900.34  0.0000*** 
WIN  0.111671  0.315093 2.465886 7.080596 2,033.317  0.0000*** 
LOSS  0.031066  0.173570 5.405668 30.22125 42,572.37  0.0000*** 
DRAW  0.038623  0.192776 4.788682 23.93148 26,293.94  0.0000*** 
*** indicates statistically significant at the level of 1%. 

As a part of our study, returns are clustered into two categories as: 1) a set of 
returns on the event days, defined as any match-fixing announcements and/or match 
result days, and 2) a set of returns on the non-event days, when no match-fixing and/or 
match results were announced. The difference of means were tested for the difference of 
means between event days and non-event days and reported in Table 3:  

Table 3: Mean Differences in Test Results 

Variables 
Event (N=842) 

NonEvent 
(N=347) 

Mean F-value p-value 

FENER E 0.0013 1.96  0.0978* N -0.0001 

BISTR E -0.0001 0.55  0.7024 N 0.0000 

TRTFF E 0.0000 53.44 0.0000*** N 0.0234 

TRCASE E 0.0000 417.39 0.0000*** N 0.0645 

TREXEC E 0.0000 430.40 0.0000*** N 0.0579 

TRPLAYER E 0.0000 3.60  0.0063** N 0.0008 

UEFACAS E 0.0000 39.42 0.0000*** N 0.0402 

WIN E 0.0000 166.50 0.0000*** N 0.1115 

LOSS E 0.0000 26.17 0.0000*** N 0.0310 

DRAW E 0.0000 37.44 0.0000*** N 0.0385 
***,**,* indicates statistically significant at the levels of 1%, 5% and 10%. 
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The results reveal that FENER is statistically significant at the 10% level, which 
is in line with the findings of Tufan and Hamarat, 2014. The variables in the model, 
except BISTR, are all significantly different between the event days and non-event days.  

Table 4: GARCH Model Parameters for Fenerbahçe Stock Return 

 

As seen from the Table 4 the constant term for the mean equation is insignificant 
while the coefficient of BISTR market return is positively significant which is a 
consistent result with CAPM. This result indicates that stock price is not free from the 
BIST 100 effect, which is also supported by the findings of Saraç and Zeren, 2013. In 
other words, this may be a result of strong macroeconomic effects incorporated in the 
BIST 100 variable that should be considered as a real existence of systemmatic risk. 

Our results indicate that any positive or negative announcement related to the 
match-fixing event of Fenerbahçe caused a significant change in the stock market 
returns and volatility shocks. The estimated coefficients of TREXEC, TRCASE, TRTFF 
and UEFACAS are all positive and statistically significant, indicating that a potent 
belief exists in both the domestic and foreign judicial systems in Turkey. In other 
words, any positive (negative) announcements made by the Turkish court or TFF related 
to the ongoing case were directly taken into account by the Turkish investors, including 
a very forceful group of fans and led to a significant increase in stock return volatility of 

FENER=C(1)+C(2)*BISTMR 

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) + C(6)*TRCASE +   

       C(7)*TRTFF + C(8)*TREXEC + C(9)*TRPLAYER + C(10)*UEFACAS + 

        C(11)*WIN + C(12)*LOSS + C(13)*DRAW 

Mean Equation 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
C(1) -0.000230 0.000623 -0.369762 0.7116 
C(2) 0.558045 0.026181 2.131455 **0.0000 

Variance Equation 
C 8.62E-05 1.09E-05 7.937864 **0.0000 
RESID(-1)^2 0.430058 0.039053 1.101222 **0.0000 
GARCH(-1) 0.287590 0.027163 1.058742 **0.0000 
TRCASE 0.000171 9.33E-05 1.836183 **0.0063 
TRTFF 0.004330 0.000835 5.185495 **0.0000 
TREXEC 0.001117 8.34E-05 1.338953 **0.0000 
TRPLAYER 0.003632 0.012905 0.281415 0.7784 
UEFACAS 0.000761 0.000135 5.632670 **0.0000 
WIN 0.000521 6.10E-05 8.539491 **0.0000 
LOSS 0.000172 7.98E-05 2.159623 *0.0308 
DRAW 0.000560 9.20E-05 6.082598 **0.0000 
**, * indicates statistically significant at the levels of 1%, 5%  
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Fenerbahçe. Likewise, series of declarations that were made by UEFA significantly 
affected the stock’s volatility including a final penalty decision that was given for 
Fenerbahçe to withdraw from the 2011-2012 European Champions League. Similarly, 
several announcements by CAS about the refusal of Fenerbahçe’s application on this 
issue influenced the stock’s volatility. Throughout the research, most of the news on 
TREXEC concentrated on Fenerbahçe’s chairman, Aziz Yıldırım, and allegations that 
he orchestrated a series of match-fixing activities. From the football club’s supporters 
standpoint, who put their sole trust in Aziz Yıldırım and their team without any doubt, 
this was more than unbelievable. From an investor’s standpoint, reactions on the news 
about him were very harsh and negative, explaining the significant positive effect of 
TREXEC variable on stock’s volatility. This finding may imply the strong and 
dominant chairman effect which may act as a deterrent to the supporters’ thoughts about 
the club and its chairman.  

The only insignificant variable is TRPLAYER representing announcements about 
football players who have no significant effect on stock retun volatility. Football player 
transfers have an effect on a club’s on-field performance (Brommer, 2011) and football 
players are becoming known as the most expensive intangible assets for football clubs, 
it is expected that the news about transfers should have a significant effect on clubs’ 
shares. However, during the match-fixing event period, the clubs’ shares were not 
subject to this effect, Fenerbahçe Soccer club did not sign on any reputable or otherwise 
transfer any sensational football players.  

The estimated coefficients of the WIN, DRAW and LOSS variables significantly 
increase the volatility of stock prices, and investors responded vigorously to the match 
results on Fenerbahçe’s games which is parallel the findings of Berument et al. (2009).  

5. Conclusion 
This paper investigates the impact of match-fixing announcements on 

Fenerbahçe’s stock return volatility, alleged to have taken place in Fenerbahçe’s 
Turkish Football Super League matches during the 2010–2011 season. The study differs 
from previous studies searching for links between the sporting results and the football 
clubs’ shares. It investigates the effect of classified match-fixing events on one of the 
Big 4, namely Fenerbahçe’s shares and found that any positive or negative relevant 
announcements made by the Turkish court, TFF, UEFA and CAS directly affected the 
decisions of Turkish investors which in turn caused an increase in the volatility of 
Fenerbahçe’s stock returns. Also, the fans showed an expected reaction when the 
announcements about executives, mainly about Aziz Yıldırım were made. With his 
aggressive passion he has become the driving force for the team and developed a strong 
bond with his fans. As long as these type football clubs run by a one-man show, where 
the chairman sets up the team, transfers the players, solicits the public relations, 
manages the budgets, he eventually becomes a one-man band. At the end of the day, he 
is held responsible for every decision he has made in the club, as in the case of match-
fixing. Therefore, we are inclined to conclude that, measures must be implemented to 
strengthen the football organisational structures in terms of reducing chairman 
dominance and relevant legislation must also be in place to prevent the instances of 
match-fixing. 

This study also provides an opportunity for further research into what is the most 
effective economic outcome of banning Fenerbahçe from European competitions for a 
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period of two seasons. After all, on October 6, 2015, the chairman of Fenerbahçe and 35 
other defendants were acquitted of match-fixing charges in a retrial stemming from the 
2011 corruption scandal. Further research could also focus on alternative ways to 
monetarize the impact of such a ban on Turkish football. Additional research could 
explore more deeply Turkish daily Star's columnist Hüseyin Gülerce’s accusation that 
the Gülenist Terror Organization FETÖ, plotted the Fenerbahçe match-fixing case in 
20116. Fenerbahçe President Aziz Yıldırım and several others were imprisoned for 
months before being acquitted, in what Yıldırım describes as "a plot to take over 
Fenerbahçe". How that news affected volatility for the club after the acquittal could be 
investigated.  
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Abstract 
The aim of this study is to determine the predictor status of managers' sources of 

power on the psychological empowerment. The sample of the study is consist of 155 
staff working at private hospitals in the city center of Osmaniye, Turkey. The research 
was conducted within the framework of quantitative research pattern and correlational 
research design. Data were collected through convenience sampling method-survey 
technique and investigated via statistical analysis software. As a result of the analyses, 
it was found that the managers acting with expert power negatively contributed to the 
explanation of psychological empowerment as a whole, the managers acting with 
legitimate power positively contributed to the explanation of the meaning the dimension 
of psychological empowerment, the managers who have referent power positively 
contributed to the explanation of the impact the dimension of psychological 
empowerment, and the managers acting with expert power negatively contributed to the 
explanation of the impact the dimension of psychological empowerment.  
Keywords: Psychological Empowerment, Managers’ Sources of Power 
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1. Giriş 
Örgütsel davranış yazınında iş yaşamındaki en değerli unsurun çalışanlar olduğu 

genel kabul görmüş bir durumdur. Dolayısıyla çalışanlarla ilgili olan her bir konu önem 
arz etmektedir. Bu anlamda modern yönetim kavramları arasında yer alan ve 
çalışanların kendilerini etkin bir birey olarak algılamaları anlamına gelen (Conger ve 
Canungo, 1988) psikolojik personel güçlendirmenin iş yaşamında büyük bir önemi 
vardır.  

İlgili yazın incelendiğinde psikolojik personel güçlendirmenin pozitif anlamda 
pek çok örgütsel çıktı sağladığı anlaşılmaktadır. Psikolojik personel güçlendirmenin; iş 
doyumunu ve duygusal bağlılığı arttırdığı (Tolay, Sürgevil ve Topoyan, 2012), içsel ve 
dışsal motivasyonu iyileştirdiği (İhtiyaroğlu, 2017), tükenmişliği azalttığı (Polatcı ve 
Özçalık, 2013), çalışanların yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyine olumlu anlamda katkı 
sağladığı (Çavuş ve Akgemci, 2008), iş performansını arttırarak işten ayrılma niyetini 
azalttığı (Kanbur, 2018), örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu 
anlamda açıkladığı (Taşlıyan, Harbalıoğlu ve Hırlak, 2015) yönündeki bulguları ortaya 
koyan çalışmalar psikolojik personel güçlendirmenin pozitif örgütsel çıktı sağlayan bir 
yönetim kavramı olduğu düşüncesine kanıt olarak gösterilebilir. 

Belirtildiği üzere örgütlere pek çok fayda sağlayan bir yönetim kavramı olan 
psikolojik personel güçlendirmenin hangi koşullarla sağlanabileceği konusu, başka bir 
anlatımla, psikolojik personel güçlendirmenin öncüllerinin neler olduğunun 
belirlenmesi hususu gerek araştırmacılar gerek yöneticiler tarafından tespit edilmeye 
çalışılan bir durumdur. Nitekim araştırmanın diğer değişkeni olan yöneticinin güç 
kaynakları konusu bu kapsamda ele alınmıştır.  

Bir örgütteki en üst otorite yöneticilerdir. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki 
ilişkiler ise karşılıklı bağlılık ilişkisi şeklinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 
çalışanların yöneticilerine dair algı, tutum ve davranışları yöneticilerin hangi tür güç 
kaynağıyla davranış sergilediğine göre değişebilecektir. Bu düşüncelerden hareketle 
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yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının psikolojik personel güçlendirmenin olası 
bir belirleyicisi olacağı öngörülmüştür. 

Yazında psikolojik personel güçlendirmenin öncüllerini ve ardıllarını belirlemeye 
yönelik olarak çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak yazında psikolojik personel 
güçlendirmenin yöneticinin güç kaynakları konusu ile ilişkisini ele alan bir çalışma 
bulunmamaktadır. Bu araştırma ile alandaki söz konusu boşluğun doldurulması 
amaçlanmıştır. 

Hem Sosyal Mübadele Teorisi’ne (Blau, 1964) dayanarak hem de ilgili yazından 
hareketle bu çalışmanın araştırma sorusu; yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik 
personel güçlendirmenin bir açıklayıcısı (yordayıcısı) olup-olmadığıdır. 

Çalışmada öncelikle psikolojik personel güçlendirme ve yöneticinin güç 
kaynakları konuları açıklanmıştır. Ardından bu konular arasındaki ilişki Sosyal 
Mübadele Teorisi (1964) kapsamında ele alınmıştır. Daha sonra araştırmanın yöntemine 
dair bilgilere ve uygulama neticesinde elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Nihayet, son 
bölümde çalışmanın sonuçları tartışılarak yöneticilere ve gelecek dönem araştırmalarına 
önerilerde bulunulmuştur. 

2. Kuramsal Çerçeve 
2.1. Psikolojik Personel Güçlendirme 
Yazında personel güçlendirme kavramı yapısal personel güçlendirme ve 

psikolojik personel güçlendirme şeklinde ikiye ayrılarak kavramlaşmıştır. Bu çalışma 
kapsamında psikolojik personel güçlendirme kavramı ele alınmıştır. Psikolojik personel 
güçlendirme, çalışanın kendi etkinliğine dair inancına destek olmak, kuvvet vermektir 
(Conger, 1989). Daha kapsamlı bir ifade ile psikolojik personel güçlendirme; kişilerin 
beceri ve yetkinlik düzeyleri hakkında kendilerini izledikleri bir süreci ve bu süreçte 
çalışanların algıladıkları etkinlik düzeylerine katkıda bulunmayı ifade eder 
(Zimmerman, 1995).  

Psikolojik personel güçlendirme algısı, çevresel ve kültürel etkilerden 
kaynaklanan hem bir süreci hem de bir çıktıyı anlatan bilişsel bir durum olarak 
tanımlanabilir (Prilleltensky, 2008; Miguel, Ornelas ve Maroco, 2015). Yazındaki ilgili 
çalışmalarda psikolojik personel güçlendirmenin boyutlarıyla birlikte tanımlanması ve 
değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmüştür (Spreitzer, 1995). Nitekim söz konusu 
boyutlar; anlam, yetkinlik, özerklik ve etki olarak ortaya çıkmaktadır.  

2.1.1. Anlam: Yerine getirilecek iş ile işgören arasındaki inanç, değer ve 
davranışların uyumunu ifade eden anlam kavramı, çalışanın yaptığı işin hedefine veya 
amacına kendi bireysel ölçüleri bakımından biçtiği değer olarak tanımlanabilir (Thomas 
ve Velthouse, 1990; Brief ve Nord, 1990).  

2.1.2. Yetkinlik: Çalışanın sorumluluğu kapsamına giren işlerin gereklerini 
yerine getirebilmesi için sahip olduğu yetenek ve kapasite düzeyi anlamına gelir (Gist 
ve Mitchell, 1992). 

2.1.3. Özerklik: Bireyin yaptığı iş üzerinde inisiyatif sahibi olduğunu 
algılamasıdır. Özerklik, yapılan işin başlatılmasına ve düzenlenmesine ilişkin seçme 
hakkının varlığıdır (Deci, Connell ve Ryan, 1989). 

2.1.4. Etki: İşgörenin çalıştığı kurumda alınan stratejik, yönetimsel ve 
operasyonel düzeydeki kararlar üzerinde etkili olduğunu düşünmesi veya söz konusu 
karar süreçlerine katkı sağladığını hissetmesidir (Ashfort, 1989). 
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Özetle, psikolojik personel güçlendirme; anlam, yetkinlik, özerklik ve etki 
boyutlarıyla açıklanan motivasyonel bir zihin yapısını ifade etmektedir. Bu dört bilişsel 
yapı sayesinde çalışanlar daha aktif olmakta ve uyum göstermektedirler (Spreitzer, 
1995). 

2.2. Yöneticinin Güç Kaynakları 
Örgütsel davranış yazınında güç kavramı; bir üstün astlarının davranışlarını, 

tutumlarını, fikirlerini, amaçlarını, ihtiyaçlarını, değerlerini ve tercihlerini kontrol etme 
veya düzenleme yeteneğini ve yetkisini anlatır (Rahim, 2004). Başka bir ifade ile 
örgütsel güç, çalışanların davranışlarını belirlemek ve bu davranışların örgütsel 
amaçlara hizmet etmesini sağlamak için üst yönetim tarafından kullanılan bir aracı ifade 
eder (Kızanlıklı, Koç ve Kılıçlar, 2016). Örgüt içerisindeki güç olgusu kurumların 
sosyal motivasyonunu doğrudan etkileme potansiyeline sahip en önemli etkenlerden 
birisidir (McClelland ve Burnham, 2003). Dolayısıyla, güç olgusu çalışanlar için yüksek 
düzeyde dikkate alınan bir durum olarak kendisini göstermektedir (Gioia ve Sims, 
1983). 

Yöneticinin güç kaynakları ile ilgili birçok sınıflandırma bulunmakla birlikte 
yazında Raven ve arkadaşları (1998) tarafından yapılan sınıflandırmanın genel kabul 
gördüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu sınıflandırmada yöneticinin güç kaynakları altı 
ayrı türde ele alınmaktadır. Bunlar; zorlayıcı güç, yasal güç, ödüllendirme gücü, 
karizmatik güç, uzmanlık gücü ve bilgiye dayalı güç şeklindedir (Raven, Schwarzwald 
ve Koslowsky, 1998). 

2.2.1. Zorlayıcı Güç: Astların, üstlerinin talimatlarına veya iş yapma usullerine 
uygunluk göstermemeleri durumunda onlar tarafından cezalandırılma ihtimallerinin 
olduğuna dair algılarını ifade eder (Rahim, 2004). Çalışana fiili güç kullanmak, 
kıdemini azaltmak, istemediği göreve atamak veya işine son vermek zorlayıcı güce 
örnek olarak gösterilebilir (Raven, 2008). 

2.2.2. Yasal Güç: Çalışanların, üstlerin astlara emir vermesi ve onların 
davranışlarını kontrol etmesi hususunda hak sahibi olduğuna dair inançlarını ifade eder 
(Rahim, Kim ve Kim, 1994). Başka bir ifade ile yasal güç, yönetme ve kontrol etme 
hakkının üstlerde olduğunun kabul edilmesi sebebiyle onların taleplerine itaat etme 
gerekliliğini anlatır (Raven, 2008). 

2.2.3. Ödüllendirme Gücü: Astların, üstlerinin örgüt içerisinde arzulanan 
davranışların gerçekleştiğini görmesi halinde onlara ödül vereceğine dair algılarını ifade 
eder (Rahim, 2004). Ücret zammı sağlama, terfi ettirme, daha iyi bir iş verme ve övgüde 
bulunma ödüllendirme gücüne örnek olarak verilebilir (Koçel, 2013). 

2.2.4. Karizmatik Güç: Karizmatik güç direkt olarak üstlerin kişiliğiyle ilgilidir. 
Üstün sahip olduğu kişiliğin astlara ilham verebilmesi, onların arzu ve isteklerini dile 
getirmesi ve neticede onlar tarafından örnek alınması bu güç kaynağının temellerini 
oluşturur (Shetty, 1978). 

2.2.5. Uzmanlık Gücü: Astların, üstlerinin mevcut koşullar altında yapılacak en 
iyi şeyin ne olduğuyla ilgili bilgiye ve gerekli bakış açısına sahip olduğuna dair 
inançlarıdır (Raven, 2008). Başka bir deyişle uzmanlık gücü, çalışılan sektördeki üst 
düzey personelin iş yaptığı alanla ilgili değerli yeteneklere, tecrübelere ve uzmanlığa 
vakıf olduğuna dair algılardır (Rahim vd., 1994). 

2.2.6. Bilgiye Dayalı Güç: Bilgiye dayalı güç, üstlerin başkaları tarafından 
edinilmesi zor olan bilgilere sahip olmalarından dolayı inandırıcılık ve akılcı ikna 
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kapasitelerinin etkili olmasını ifade eder (Meydan, 2010). Burada üst astına işlerin nasıl 
yapılması gerektiğini detaylarıyla ve sebepleriyle birlikte açıklar ve neticede astın 
üzerinde verilen talimatlara itaat etmesi gerektiğine dair bir algı oluşur (Raven, 2008). 

2.3. Psikolojik Personel Güçlendirme ve Yöneticinin Güç Kaynakları 
Arasındaki İlişki 

Psikolojik personel güçlendirme ve yöneticinin güç kaynakları arasındaki ilişki 
Sosyal Mübadele Teorisi (Blau, 1964) ile açıklanabilir. Sosyal Mübadele Teorisi 
karşılıklı gerçekleşen ilişkilerin açıklanmasında kullanılan teorilerin başında 
gelmektedir. Bu teoriye göre karşılıklı insan ilişkileri sadece ekonomik anlamda değil 
aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik anlamda bir değiş tokuş ilişkisine benzetilmiştir 
(Cropanzano ve Mitchell, 2005). Teoriye göre kişilerarası ilişkiler karşılıklı olarak 
birbirine bağımlı sosyal yükümlülükler üreten faaliyetler dizisi olarak tanımlanmaktadır 
(Karagonlar, Öztürk ve Özmen, 2015).  

Sosyal Mübadele Teorisi’nin iş hayatındaki yerine bakıldığında bu teorinin 
işveren ve çalışan arasındaki ilişkileri açıkladığını belirten çok sayıda çalışma olduğu 
söylenebilir (Cropanzano ve Mitchell, 2005; Ateş, 2017; Yıldız ve Yıldız; 2015). Buna 
göre işveren, çalışanlarına karşı olumlu tutum ve davranışlar gösterdiğinde çalışanlar da 
hem işverenlerine hem de örgütlerine karşı olumlu tutum ve davranışlar göstereceklerdir 
(Rhoades, Eisenberger ve Armeli, 2001). Benzer şekilde işvereni tarafından olumsuz 
tutum ve davranışlara maruz kalan çalışan ise aynı şekilde karşılık verme yöneliminde 
olacaktır. Bu bağlamda ele alındığında teorinin psikolojik personel güçlendirme ve 
yöneticinin güç kaynakları arasındaki ilişkileri açıklayan güçlü bir kuram olduğu 
düşünülmektedir. Çünkü yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkiler tıpkı teoride ifade 
edildiği gibi karşılıklılık ilkesi gereğince gerçekleşen ilişkilerdir. İlaveten, teoride 
belirtilen insan ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve psikolojik anlamda bir değiş tokuş 
ilişkisine benzetilmesi de yine psikolojik personel güçlendirme ve yöneticinin güç 
kaynakları arasındaki ilişkilere işaret etmektedir. Çünkü bir çalışan yöneticisinin 
gösterdiği tutum ve davranışlara göre karşı tutum ve davranışlar gösterme eğiliminde 
olacaktır.  

Yazında Sosyal Mübadele Teorisi (Blau, 1964) ile açıklanan çalışmalar genellikle 
algı-tutum-davranış üçlüsü kapsamına giren çalışmalardır. Başka bir anlatımla, Sosyal 
Mübadele Teorisi daha çok algıların tutumlara, tutumların da davranışlara dönüştüğü 
türde konuları içeren çalışmaları açıklamak için kullanılmıştır. Ancak çalışanların hem 
psikolojik personel güçlendirme düzeyleri hem de yöneticilerinin hangi tür güç 
kaynağını kullandıklarına dair izlenimleri algı düzeyinde gerçekleşen durumlardır. Bu 
doğrultuda bakıldığında psikolojik personel güçlendirme ve yöneticinin güç kaynakları 
arasındaki ilişkileri Sosyal Mübadele Teorisi ile açıklamak yetersiz gibi görünse de 
yazında algıların algıları veya tutumların tutumları etkilediği durumların da ilgili teori 
kapsamında açıklanabileceği belirtilmiştir (Barbuto ve Hayden, 2011; Yıldız, 2016). 

Netice itibariyle, hem Sosyal Mübadele Teorisi’nin (Blau, 1964) yönergelerine 
dayanarak hem de ilgili yazından hareketle yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik 
personel güçlendirmenin bir açıklayıcısı (yordayıcısı) olacağı düşünülmüştür. Başka bir 
deyişle, yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik personel güçlendirmenin bir öncülü 
(belirleyicisi) olacağı öngörülmüştür. 

3. Araştırmanın Yöntemi 
Nicel araştırma deseni ve ilişkisel tarama modeli kapsamında gerçekleştirilen 

çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda 
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Osmaniye il merkezindeki özel hastane personeli arasından 169 kişiye anket formu 
ulaştırılmıştır. Anketler yüz yüze görüşme yoluyla ve katılımcılara araştırmanın amacını 
ve önemini ifade etmek suretiyle uygulanmıştır. Öncelikle elde edilen veriler analizler 
için hazır hale getirilmiştir. Bu amaçla kayıp değer, uç değer ve normal dağılım analizi 
yapılmıştır. Ayrıca elde edilen verilerde ortak yöntem sapması probleminin olup-
olmadığı incelenmiştir. Sonrasında araştırmada kullanılan ve Türkiye’deki geçerlilikleri 
ispatlanmış olan ölçeklerin içsel tutarlılıklarını belirlemek amacıyla güvenilirlik 
düzeyleri hesaplanmıştır. Tanımlayıcı istatistik analizi aracılığıyla katılımcıların 
araştırma değişkenlerine ilişkin düzeyleri ölçülmüş ve yöneticinin güç kaynakları ve 
psikolojik personel güçlendirme arasındaki ilişkiler korelasyon analizi aracılığıyla 
incelenmiştir. Son olarak yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik personel güçlendirme 
algısı üzerindeki açıklayıcılık (yordayıcılık) durumunu belirlemek üzere regresyon 
analizi kullanılmıştır. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışmanın temel amacı yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik personel 

güçlendirme algısı üzerindeki açıklayıcılık (yordayıcılık) durumunu belirlemektir. 
Yazında pek çok konunun çalışanların psikolojik personel güçlendirme algısı ile ilişkisi 
araştırılmış durumdadır. Ancak yöneticin güç kaynakları konusunun psikolojik personel 
güçlendirme konusu ile ilişkisini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Diğer yandan 
yazında örgütlerdeki güç konusunun gerek araştırmacılar gerek yöneticiler tarafından 
ihmal edilen bir konu olduğu belirtilmiştir (Bayrak, 2001; Koçel, 2013). Dolayısıyla bu 
çalışmanın bilimsel birikime ve iş yaşamına sağlayacağı katkı bakımından özgün bir 
değeri bulunmaktadır.  

3.2. Araştırmanın Modeli 
Zorlayıcı güç, yasal güç, ödüllendirme gücü, karizmatik güç, uzmanlık gücü ve 

bilgiye dayalı güç boyutlarından oluşan yöneticinin güç kaynaklarının; bir bütün olarak 
psikolojik personel güçlendirme ve psikolojik personel güçlendirmenin boyutları olan 
anlam, yetkinlik, özerklik ve etki üzerindeki açıklayıcılık durumunu belirlemek üzere 
tasarlanan bu çalışmanın model olarak gösterimi aşağıdaki gibidir: 
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3.3. Kayıp Değer, Uç Değer ve Normal Dağılım Analizi 
Katılımcılardan elde edilen veriler öncelikle analizlere hazır hale getirilmiştir. Bu 

amaçla ilk olarak kayıp değer analizi (missing value analysis) yapılmıştır. Yapılan kayıp 
değer analizi sonucunda 14 adet anket formu eksik cevap hatası sebebiyle gözlem dışı 
bırakılmıştır. Sonrasında uç değer (outliers) analizi yapılmıştır. Mahalanobis Uzaklığı 
Yöntemi kullanılarak yapılan uç değer analizinde p < .01 anlamlılık düzeyinde 
deneklerin merkezine uzak olan bir veri bulunmaması sebebiyle veri setinde uç değer 
olmadığı tespit edilmiştir (Mahalanobis, 1936). Sorunlu anket formları çıkarıldıktan 
sonra veri setindeki nihai katılımcı sayısı 155’tir (n = 155). Son olarak araştırmada 
kullanılacak analiz türlerinin (parametrik veya non-parametrik) belirlenebilmesi için 
elde edilen verilerin normal dağılım gösterip-göstermediği kontrol edilmiştir. Bunu 
belirlemek için ise her bir ifadenin çarpıklık-basıklık (skewness-kurtosis) değerlerine 
bakılmıştır. Bulgulara göre en büyük çarpıklık değeri: -2.23, en büyük basıklık değeri: 
6.69’dur. Çarpıklık değerleri ±3 ve basıklık değerleri ±10 eşik değerlerinin içerisinde 
olduğu için verilerin normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Kline, 2011). Bu 
sebeple araştırmada parametrik analizler kullanılmıştır.  

3.4. Ortak Yöntem Sapması Testi 
Nicel araştırmalarda elde edilen verilerin incelenmesinden önce kontrol edilmesi 

gereken bir diğer husus ortak yöntem sapması (common method variance) problemidir. 
Ortak yöntem sapması; araştırmalarda öz değerlendirme yönteminin kullanılması, 
birden çok ölçeğin aynı anket formu üzerinde yer alması, anket formunda kullanılan 
birden çok ölçeğin aynı yapıdaki ölçek tipleri üzerinden cevaplandırılması (Likert 
ölçeği, semantik farklılıklar ölçeği vb.), tüm ölçeklerin aynı zamanlarda ve aynı 
bölgelerdeki katılımcılar tarafından değerlendirilmesi, ölçek sorularının karakteristik 
özellikleri, anket formunun uzunluğu, katılımcıların değişen duygu durumları ve sosyal 
arzulanırlık eğiliminde olmaları sebebiyle sorulara yanlı cevap vermeleri sebepleriyle 
oluşabilecek bir problemdir. Ortak yöntem sapması, gözlenen değişkenler arasındaki 
ilişkilerde ölçme hatalarına sebep olan ve dolayısıyla kontrol edilmesi gereken bir 
problemdir. Harman’ın tek faktör testi, ortak yöntem sapması problemini belirlemek 
için kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Bu test yapılırken araştırmada kullanılan tüm 
ifadeler döngüsüz faktör analizi aracılığıyla analize tabi tutulur. Test neticesinde ortak 
yöntem sapması probleminden bahsedebilmek için ya tek bir faktörün elde edilmesi ya 
da tek ve genel faktörün varyansın önemli bir bölümünü açıklaması gereklidir 
(Podsakoff ve Organ, 1986; Podsakoff, MacKenzie, Lee ve Podsakoff, 2003). Bu 
doğrultuda anket formunda kullanılan 10 değişkene ait toplamda 45 ifade döngüsüz 
faktör analizi aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Bulgulara göre ifadeler tek boyutta 
toplanmayarak 10 alt kırılımdan oluşan çok boyutlu bir yapı sergilemiştir. Ayrıca tek ve 
genel bir faktör elde edebilmek için açıklayıcı faktör analizinde faktör sayısı 1’e 
sabitlendiğinde oluşan tek faktörün toplam varyansın çoğunluğunu değil, %24’üne 
tekabül eden düşük bir kısmını açıkladığı görülmüştür. Buna göre elde edilen verilerde 
ortak yöntem sapması probleminin olmadığı bulgulanmıştır. 

3.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evreni Osmaniye il merkezindeki özel hastane çalışanlarıdır. 

Osmaniye il merkezinde araştırmanın yapıldığı dönemde (Şubat, 2017) hizmet veren 
dört adet özel hastane bulunmaktadır. Bu hastanelerin her birindeki çalışanlardan 
kolayda örnekleme yöntemi aracılığıyla veri toplanmıştır. Katılımcıların demografik 
özellikleri Tablo 1’de görülmektedir (n = 155). 
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Demografik özelliklere bakıldığında 155 kişiden oluşan katılımcıların 
%70.3’ünün kadın (109 kişi), %29.7’sinin erkek (46 kişi) olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların %45.2’si (70 kişi) 18-25 yaş aralığı ile en büyük payı oluşturmaktadır. 
Sonrasında %30.3’lük (47 kişi) bir pay ile 26-35 yaş arasındaki katılımcılar yer 
almaktadır. %17.4’lük (27 kişi) dilim 36-45 yaş arasındaki katılımcıları temsil ederken, 
en küçük payı %7.1 (11 kişi) oranı ile 46 üstü yaş grubu teşkil etmektedir. 
Katılımcıların %43.2’si (67 kişi) lise düzeyinde eğitimlidir. Bu oranı %25.2 (39 kişi) ile 
ön lisans düzeyinde eğitimliler, %19.4 (30 kişi) ile lisans düzeyinde eğitimliler, %6.5 
(10 kişi) ile yüksek lisans düzeyinde eğitimliler ve %5.8 (9 kişi) ile doktora düzeyinde 
eğitimli olanlar takip etmektedir. Mevcut işyerinde çalışma süresi anlamında 
çoğunluğun 2 yıldan az çalışma tecrübesine sahip çalışanlardan oluştuğu (%51.6 / 80 
kişi) ve iş hayatındaki toplam çalışma süresi anlamında ise çoğunluğun 2 yıldan az ve 2-
8 yıl aralığında çalışma tecrübesine sahip çalışanlardan oluştuğu (%33.5 / 52 kişi) 
görülmektedir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 
Demografik Faktörler Frekans Yüzde 

Cinsiyet Erkek 46 29.7 
Kadın 109 70.3 

Yaş Aralığı 

18-25 70 45.2 
26-35 47 30.3 
36-45 27 17.4 
46 + 11 7.1 

Eğitim Düzeyi 

Lise 67 43.2 
Ön Lisans 39 25.2 

Lisans 30 19.4 
Yüksek Lisans 10 6.5 

Doktora 9 5.8 

Meslek Grubu 

Doktor 24 15.5 
Hemşire 76 49.0 

Sağlık Personeli 22 14.2 
İdari Personel 33 21.3 

Mevcut İşyerinde 
 Çalışma Süresi 

2 yıldan az 80 51.6 
2-8 yıl 57 36.8 

9-14 yıl 18 11.6 

Toplam Çalışma 
Süresi 

2 yıldan az 52 33.5 
2-8 yıl 52 33.5 

9-14 yıl 41 26.5 
15-20 yıl 3 1.9 

21 yıldan fazla 7 4.5 
Not: n = 155 

3.6. Ölçme Araçları 
Araştırma kapsamında yöneticinin güç kaynakları algısını ölçmek için Raven ve 

arkadaşları (1998) tarafından geliştirilen ve Türkiye örneklemindeki geçerlilik çalışması 
Meydan (2010) tarafından yapılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek 6 boyut ve 33 ifadeden 
oluşmaktadır. Ölçeğin boyutları; zorlayıcı güç (6 ifade), yasal güç (12 ifade), 
ödüllendirme gücü (6 ifade), karizmatik güç (3 ifade), uzmanlık gücü (3 ifade) ve 
bilgiye dayalı güç (3 ifade) şeklindedir.  

Psikolojik personel güçlendirme algısını ölçmek için ise Spreitzer (1995) 
tarafından geliştirilen ve Türkiye örneklemindeki geçerlilik çalışması Sürgevil ve 
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arkadaşları (2013) tarafından yapılan ölçekten faydalanılmıştır. Ölçek dört boyut ve 12 
ifadeden oluşmaktadır. Ölçeğin boyutları; anlam (3 ifade), yetkinlik (3 ifade), özerklik 
(3 ifade) ve etki (3 ifade) şeklindedir.  

Tüm ölçeklerdeki ifadeler Beşli Likert ölçeği ile yapılandırılmıştır (1 = Kesinlikle 
Katılmıyorum; 5 = Kesinlikle Katılıyorum). Anketin giriş bölümünde, çalışanların 
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, meslek 
grubu, mevcut kurumda çalışma süresi ve iş hayatındaki toplam çalışma süresini ölçen 
sorular yer almaktadır. Anket formu ile elde edilen veriler istatistiksel analiz yazılımları 
aracılığıyla analiz edilmiştir. 

4. Bulgular 
4.1. Tanımlayıcı İstatistik ve Güvenilirlik Analizi 
Araştırma kapsamında kullanılan her iki ölçeğe ait ifadelerin ait oldukları 

boyutlara göre faktör yapıları oluşturulmuştur. Yöneticinin güç kaynakları ölçeğinin 
faktör yapısının orijinal ölçekteki aynı ifadelerle Türkiye’de de geçerli olduğu (Meydan, 
2010) ve psikolojik personel güçlendirme ölçeğinin faktör yapısının yine orijinal 
ölçekteki aynı ifadelerle Türkiye’de geçerli olduğu (Sürgevil, Tolay ve Topoyan, 2013) 
ispatlandığı için ifadelerin ait oldukları boyutlara göre birleştirilmeleri sağlanmıştır. 
Bununla birlikte, ölçme araçlarının ve boyutlarının içsel tutarlılıklarını belirlemek 
amacıyla Cronbach’s alfa (α) yöntemiyle güvenilirlik analizi yapılmıştır (Cronbach, 
1951). Yapılan güvenilirlik analizinde bilgiye dayalı güç türünün güvenilirlik düzeyi (α 
= .31) önemli ölçüde düşük olduğu için sadece bu boyut araştırma modelinden 
çıkarılmıştır. Bununla birlikte, araştırmada incelenen konular açısından örneklemin 
yapısını ortaya çıkarabilmek amacıyla tanımlayıcı istatistik analizi yapılmıştır. İlgili 
sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. 

Tanımlayıcı istatistik analizinin sonucundaki ortalama değerleri (𝐱𝐱�) dikkate 
alındığında özel hastane çalışanlarının hem yöneticilerinin kullandıkları güç 
kaynaklarını algıladıkları (𝐱𝐱� = 3.66) hem de psikolojik personel güçlendirme algısına 
sahip oldukları (𝐱𝐱� = 4.11) görülmektedir. Çalışanların yöneticilerinin hangi tür güç 
kaynağı kullandıklarına dair en yüksek algı düzeyleri sırasıyla; yasal güç (𝐱𝐱� = 3.71), 
ödüllendirme gücü (𝐱𝐱� = 3.66), uzmanlık gücü (𝐱𝐱� = 3.64), karizmatik güç (𝐱𝐱� = 3.63) ve 
zorlayıcı güç (𝐱𝐱� = 3.58) şeklindedir. Çalışanların psikolojik personel güçlendirmeyi 
hangi boyutuyla daha yüksek algıladıkları sırasıyla; anlam (𝐱𝐱� = 4.43), yetkinlik (𝐱𝐱� = 
4.33), etki (𝐱𝐱� = 3.89)  ve özerklik (𝐱𝐱� = 3.76)  şeklindedir. 

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler ve Güvenilirlik Düzeyleri 
Ölçme Araçları ve Boyutları 𝐱𝐱� s İfade Sayısı α 
Yöneticinin güç kaynakları 3.66 .64 33 .92 
Zorlayıcı güç 3.58 .84 6 .76 
Yasal güç 3.71 .61 12 .79 
Ödüllendirme gücü 3.66 .77 6 .75 
Karizmatik güç 3.63 .85 3 .62 
Uzmanlık gücü 3.64 .97 3 .73 
Psikolojik personel güçlendirme 4.11 .64 12 .88 
Anlam 4.43 .68 3 .78 
Yetkinlik 4.33 .71 3 .80 
Özerklik 3.76 1.04 3 .85 
Etki 3.89 .86 3 .78 

Not: n = 155, x�: Örneklem ortalaması, s: Örneklem standart sapması, α: Cronbach’s alfa katsayısı 
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Güvenilirlik analizi sonuçları incelendiğinde yöneticinin güç kaynakları (α = .92) 
ve psikolojik personel güçlendirme (α = .88) ölçeklerine ait genel alfa katsayısı düzeyi 
literatürde genel kabul görmüş olan α ≥ .70 eşik değerinin üzerindedir (Nunnaly, 1978). 
İlgili ölçeklerin boyutlarına bakıldığında ise sadece yöneticinin güç kaynaklarına ait 
karizmatik güç (α = .62) boyutunun alfa katsayısı α ≥ .70 eşik değerinin altındadır. 
Ancak karizmatik güç boyutunun Türkiye örneklemindeki geçerliliğini yapan çalışmada 
da alfa katsayısı, α ≥ .70 eşik değerinin altında, α = .68 olarak elde edilmiştir (Meydan, 
2010). Nitekim literatürde .50’nin üzerinde olan alfa katsayılarının da bir içsel tutarlılık 
göstergesi olduğu öne sürülmüştür (Bowling, 2002). Ayrıca .60 ve üzeri alfa 
katsayılarının güvenilir düzeyde olduğunu ifade eden çalışmalar da bulunmaktadır 
(Karagöz, 2016). Bu değerlendirmelerden hareketle, tüm değişkenlere ait Cronbach’s 
Alfa değerleri ölçeklerin içsel tutarlılıklarının güvenilir düzeyde var olduğunu 
göstermektedir. 

4.2. Pearson Korelasyon Analizi 
Araştırma modeli kapsamında; zorlayıcı güç, yasal güç, ödüllendirme gücü, 

karizmatik güç ve uzmanlık gücü değişkenleri ile bir bütün olarak psikolojik personel 
güçlendirme ve psikolojik personel güçlendirmenin boyutları olan anlam, yetkinlik, 
özerklik ve etki değişkenlerinin birlikte değişme yönlerini ve şiddetlerini belirlemek 
üzere Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 3’de görülmektedir. 

Tablo 3. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Zorlayıcı güç 1          
2 Yasal güç .69** 1         
3 Ödüllendirme gücü .56** .75** 1        
4 Karizmatik güç .54** .69** .67** 1       
5 Uzmanlık gücü .47** .65** .61** .63** 1      
6 Psk. p. güçlendirme .20** .22** .26** .24** .07 1     
7 Anlam .19* .33** .32** .23** .14 .80** 1    
8 Yetkinlik .21** .17* .15 .16* .06 .79** .75** 1   
9 Özerklik .11 .05 .14 .12 .00 .73** .33** .32** 1  

10 Etki .15 .21** .24** .24** .04 .81** .57** .54** .44** 1 
* işareti p < .05 anlamlılık düzeyini, ** işareti p < .01 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre yöneticinin güç kaynakları ile bir 
bütün olarak psikolojik personel güçlendirme ve boyutları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki bulunan ikili değişkenler şu şekildedir: zorlayıcı güç ve psikolojik 
personel güçlendirme (r = .20, p < .01), zorlayıcı güç ve anlam boyutu (r = .19, p < .05), 
zorlayıcı güç ve yetkinlik boyutu (r = .21, p < .01), yasal güç ve psikolojik personel 
güçlendirme (r = .22, p < .01), yasal güç ve anlam boyutu (r = .33, p < .01), yasal güç ve 
yetkinlik boyutu (r = .17, p < .05), yasal güç ve etki boyutu (r = .21, p < .01), 
ödüllendirme gücü ve psikolojik personel güçlendirme (r = .26, p < .01), ödüllendirme 
gücü ve anlam boyutu (r = .32, p < .01), ödüllendirme gücü ve etki boyutu (r = .24, p < 
.01), karizmatik güç ve psikolojik personel güçlendirme (r = .24, p < .01), karizmatik 
güç ve anlam boyutu (r = .23, p < .01), karizmatik güç ve yetkinlik boyutu (r = .16, p < 
.05), karizmatik güç ve etki boyutu (r = .24, p < .01). Yöneticinin güç kaynakları ile bir 
bütün olarak psikolojik personel güçlendirme ve boyutları arasındaki diğer ikili ilişkiler 
istatistiksel olarak anlamsızdır (p > .05). 
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4.3. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 
Araştırma modelinin bağımsız değişkenleri olan zorlayıcı güç, yasal güç, 

ödüllendirme gücü, karizmatik güç ve uzmanlık gücünün bağımlı değişkenler olan 
psikolojik personel güçlendirme, anlam, yetkinlik, özerklik ve etki üzerindeki 
açıklayıcılık (yordayıcılık) durumlarını belirlemek amacıyla çoklu doğrusal regresyon 
analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’te görülmektedir. 

Tablo 4. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımsız 
Değişkenlera 

Bağımlı 
Değişken β r R2 F p D-W 

1 

Zorlayıcı güç 
Psikolojik 
personel 

güçlendirme 

.06 

.33 .11 3.713 .003 1.74 
Yasal güç .06 
Ödüllendirme gücü .21 
Karizmatik güç .17 
Uzmanlık gücü -.24* 

2 

Zorlayıcı güç 

Anlam 

-.08 

.38 .14 5.047 .000 1.81 
Yasal güç .33* 
Ödüllendirme gücü .21 
Karizmatik güç .02 
Uzmanlık gücü -.19 

3 

Zorlayıcı güç 

Yetkinlik 

.16 

.24 .05 1.821 .112 1.85 
Yasal güç .06 
Ödüllendirme gücü .02 
Karizmatik güç .10 
Uzmanlık gücü -.13 

4 

Zorlayıcı güç 

Özerklik 

.12 

.23 .05 1.680 .143 1.60 
Yasal güç -.19 
Ödüllendirme gücü .21 
Karizmatik güç .15 
Uzmanlık gücü -.15 

5 

Zorlayıcı güç 

Etki 

-.01 

.33 .11 3.733 .003 1.85 
Yasal güç .10 
Ödüllendirme gücü .19 
Karizmatik güç .23* 
Uzmanlık gücü -.28* 

Not: β: Standardize edilmiş Beta katsayısı, R2: Belirlilik katsayısı, F: F testi istatistiği, p: İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi, D-W: Durbin-Watson değeri. 

a Varyans büyütme faktör değerleri: ZG = 1.94, YG = 3.53, ÖG = 2.64, KG = 2.34, UG = 2.03 
* işareti p < .05 anlamlılık düzeyini, ** işareti p < .01 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Öncelikle kurulan modellerde doğru sonuçlara ulaşabilmek için ölçme hataları ve 
hatalar arasındaki ilişkilere yönelik regresyon varsayımlarından sapmalar olup olmadığı 
kontrol edilmiştir. Buna göre, tüm değişkenlerin Durbin-Watson değeri (D-W) 2’den 
küçük olduğu için hata terimlerinin arasında ilişki olmadığı yani otokorelasyon 
probleminin olmadığı görülmüştür (Durbin ve Watson, 1971). Bununla birlikte, 
bağımsız değişkenlerin varyans büyütme faktör değerleri (VIF) 5’ten küçük olduğu için 
çoklu doğrusallık probleminin olmadığı tespit edilmiştir (O’Brien, 2007).  

Birinci regresyon modelinde bağımsız değişkenler olan zorlayıcı güç, yasal güç, 
ödüllendirme gücü, karizmatik güç ve uzmanlık gücü ile bağımlı değişken olan 
psikolojik personel güçlendirme arasında yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinin 
sonuçları görülmektedir. F değeri %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlıdır [F(5,149) = 3.713, p < .01]. Yani bir bütün olarak psikolojik personel 
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güçlendirme değişkenini yöneticinin güç kaynakları ile tahmin etmek istatistiksel olarak 
mümkündür. Sonuçlara bakıldığında; -1 ile +1 arasında değişen değerler alan 
korelasyon katsayısının bu modeldeki oranının r = .33 olduğu görülmektedir. Belirlilik 
katsayısı ise bağımsız değişkenlerin bu modelin %11’ini açıkladığını göstermektedir (R2 

= .11). Standardize edilmiş beta değerlerinden hareketle bu ilişkideki bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkeni etkileme sırasına bakıldığında tek anlamlı etkinin 
uzmanlık gücünde olduğu görülmektedir (β = -.24). Diğer bağımsız değişkenler, beta 
değerlerinin anlamsız olması sebebiyle bir etki göstermemiştir (p > .05). Görülmektedir 
ki; uzmanlık gücü psikolojik personel güçlendirmeyi açıklamada negatif yönlü katkı 
yapmaktadır. 

İkinci regresyon modelinde bağımsız değişkenler olan zorlayıcı güç, yasal güç, 
ödüllendirme gücü, karizmatik güç ve uzmanlık gücü ile bağımlı değişken olan 
psikolojik personel güçlendirmenin anlam boyutu arasında yapılan çoklu doğrusal 
regresyon analizinin sonuçları görülmektedir. F değeri ‰1 anlamlılık düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlıdır [F(5,149) = 5.047, p < .001]. Yani psikolojik personel 
güçlendirmenin anlam boyutunu yöneticinin güç kaynakları ile tahmin etmek 
istatistiksel olarak mümkündür. Sonuçlara bakıldığında; -1 ile +1 arasında değişen 
değerler alan korelasyon katsayısının bu modeldeki oranının r = .38 olduğu 
görülmektedir. Belirlilik katsayısı ise bağımsız değişkenlerin bu modelin %14’ünü 
açıkladığını göstermektedir (R2 = .14). Standardize edilmiş beta değerlerinden hareketle 
bu ilişkideki bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkileme sırasına bakıldığında 
tek anlamlı etkinin yasal güçte olduğu görülmektedir (β = .33). Diğer bağımsız 
değişkenler, beta değerlerinin anlamsız olması sebebiyle bir etki göstermemiştir (p > 
.05). Görülmektedir ki; yasal güç psikolojik personel güçlendirmenin anlam boyutunu 
açıklamada pozitif yönlü katkı yapmaktadır. 

Üçüncü regresyon modelinde bağımsız değişkenler olan zorlayıcı güç, yasal güç, 
ödüllendirme gücü, karizmatik güç ve uzmanlık gücü ile bağımlı değişken olan 
psikolojik personel güçlendirmenin yetkinlik boyutu arasında yapılan çoklu doğrusal 
regresyon analizinin sonuçları görülmektedir. F değeri %5 anlamlılık düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamsızdır [F(5,149) = 1.821, p > .05]. Yani psikolojik personel 
güçlendirmenin yetkinlik boyutunu yöneticinin güç kaynakları ile tahmin etmek 
istatistiksel olarak mümkün değildir. 

Dördüncü regresyon modelinde bağımsız değişkenler olan zorlayıcı güç, yasal 
güç, ödüllendirme gücü, karizmatik güç ve uzmanlık gücü ile bağımlı değişken olan 
psikolojik personel güçlendirmenin özerklik boyutu arasında yapılan çoklu doğrusal 
regresyon analizinin sonuçları görülmektedir. F değeri %5 anlamlılık düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamsızdır [F(5,149) = 1.680, p > .05]. Yani psikolojik personel 
güçlendirmenin özerklik boyutunu yöneticinin güç kaynakları ile tahmin etmek 
istatistiksel olarak mümkün değildir. 

Beşinci regresyon modelinde bağımsız değişkenler olan zorlayıcı güç, yasal güç, 
ödüllendirme gücü, karizmatik güç ve uzmanlık gücü ile bağımlı değişken olan 
psikolojik personel güçlendirmenin etki boyutu arasında yapılan çoklu doğrusal 
regresyon analizinin sonuçları görülmektedir. F değeri %1 anlamlılık düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlıdır [F(5,149) = 3.733, p < .01]. Yani psikolojik personel 
güçlendirmenin etki boyutunu yöneticinin güç kaynakları ile tahmin etmek istatistiksel 
olarak mümkündür. Sonuçlara bakıldığında; -1 ile +1 arasında değişen değerler alan 
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korelasyon katsayısının bu modeldeki oranının r = .33 olduğu görülmektedir. Belirlilik 
katsayısı ise bağımsız değişkenlerin bu modelin %11’ini açıkladığını göstermektedir (R2 

= .11). Standardize edilmiş beta değerlerinden hareketle bu ilişkideki bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkeni etkileme sırasına bakıldığında en büyük etki sırasıyla 
uzmanlık gücü (β = -.28) ve karizmatik güçtedir (β = .23). Diğer bağımsız değişkenler, 
beta değerlerinin anlamsız olması sebebiyle bir etki göstermemiştir (p > .05). 
Görülmektedir ki; psikolojik personel güçlendirmenin anlam boyutunu açıklamada 
uzmanlık gücü negatif yönlü katkı yaparken, karizmatik güç pozitif yönlü katkı 
yapmaktadır. 

5. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışma ile Sosyal Mübadele Teorisi (Blau, 1964) temel alınarak zorlayıcı güç, 

yasal güç, ödüllendirme gücü, karizmatik güç, uzmanlık gücü ve bilgiye dayalı güç 
olmak üzere altı farklı türden oluşan yöneticinin güç kaynaklarının bir bütün olarak 
psikolojik personel güçlendirme algısı üzerindeki ve psikolojik personel güçlendirme 
algısının boyutları olan anlam, yetkinlik, özerklik ve etki üzerindeki açıklayıcılık 
(yordayıcılık) durumunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Osmaniye il 
merkezindeki özel hastane çalışanları üzerinde uygulamalı bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma deseni ve ilişkisel tarama modeli kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniği aracılığıyla 
çalışanlardan veri toplanmıştır. Yöneticinin güç kaynakları ve psikolojik personel 
güçlendirme arasındaki ilişkileri belirlemek için istatistiksel analiz yazılımları 
aracılığıyla korelasyon ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Yapılan incelemeler 
sonucunda açıklayıcı bulgulara ulaşılmıştır. 

Katılımcılardan elde edilen verilerde yöneticinin güç kaynaklarının bir türü olan 
bilgiye dalı güç, istatistiksel analizler için gerekli olan ön koşullara uygunluk 
göstermemesi sebebiyle araştırma modelinden çıkarılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 
göre; uzmanlık gücünün çalışanların bir bütün olarak psikolojik personel güçlendirme 
algısını negatif yönlü olarak açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Yasal güçle hareket eden 
yöneticinin psikolojik personel güçlendirmeye ait anlam boyutunu açıklamada pozitif 
yönde katkı yaptığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, karizmatik güce sahip yöneticinin 
psikolojik personel güçlendirmeye ait etki boyutunu açıklamada pozitif yönde katkı 
yaptığı bulgulanmıştır. Son olarak uzmanlık gücüne sahip olan yöneticinin psikolojik 
personel güçlendirmeye ait etki boyutunu açıklamada negatif yönde katkı yaptığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik personel 
güçlendirmenin boyutları olan yetkinlik ve özerklik üzerindeki etkisi istatistiksel olarak 
anlamsız çıkmıştır. 

Yöneticinin güç kaynaklarının psikolojik personel güçlendirme üzerinde etki 
göstereceği öngörülerek gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçlarının Sosyal Mübadele 
Teorisi’nin (Blau, 1964) işaret ettiği noktalarla örtüştüğü düşünülmektedir. Çünkü söz 
konusu teori, genel bir ifadeyle, karşılıklı gerçekleşen ilişkileri ekonomik, sosyolojik ve 
psikolojik anlamda bir değiş tokuş ilişkisi olarak açıklamakta ve araştırmanın 
sonuçlarına göre de çalışanların psikolojik personel güçlendirme algıları yöneticilerinin 
hangi tür güç kaynağıyla tutum ve davranış gerçekleştirdiğine göre değişmektedir. 

Yazında bu araştırmanın modelini ve sonuçlarını destekleyen farklı çalışmalar da 
bulunmaktadır. Öncelikle genel bir bakış açısıyla yorumlamak gerekirse, söz konusu 
çalışmalar yöneticinin istek ve talimatlarına onun sahip olduğu etkileme gücünün türüne 
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yani güç kaynağına göre riayet eden bir anlayışın yaygınlaştığını ileri sürmektedirler 
(Koçel, 2013). Yani çalışanlar makama dayalı otoriteye yönelik gösterilen itaatten 
gücün kaynağına bağlı olarak gösterilen uyuma doğru evirilmektedirler. Bu genel 
yorumun bir destekleyicisi olarak güç olgusunun insan davranışlarının bir belirleyicisi 
olduğunu, bireylerarası ilişkileri ve iletişimi etkilediğini ve özellikle yöneten ve 
yönetilen arasındaki ilişkilerde güç olgusuna ayrı bir önem verilmesi gerektiğini ifade 
eden çalışmalar gösterilebilir (Bayrak, 2001). Yapılan araştırmalara daha detaylı 
bakmak gerekirse, bir çalışmada yöneticiler tarafından çalışanlara tanınan karar verme 
serbestlik derecesinin çalışanların liderlik algılamalarına doğrudan etki edeceği ifade 
edilmiştir (Korkmazyürek ve Hazır, 2017). Bu araştırma modeline benzer bir şekilde 
yapılan başka bir araştırmada; çalışan odaklı, üretim odaklı ve değişim odaklı olmak 
üzere üç farklı türden oluşan liderlik tarzlarının psikolojik personel güçlendirme algısı 
üzerinde farklı etkiler gösterdiği bulgulanmıştır (Çavuş ve Demir, 2010). Benzer bir 
araştırmada etkileşimci liderlik, dönüşümcü liderlik, karizmatik liderlik, stratejik 
liderlik ve hizmetkar liderlik türlerinden her birinin örgütsel yapıya farklı yansımaları 
olduğu tespit edilmiştir (Taşgit ve Sert, 2017). Diğer bir araştırmada ise yıkıcı yönetim 
tarzının çalışanların farklı izlenim yönetim taktikleri sergilemesine sebep olduğu ortaya 
konulmuştur (Aksay ve Güğerçin, 2016). Belirtildiği üzere yazındaki tüm bu çalışmalar 
araştırmanın modelini ve bulgularını destekler niteliktedir. 

Araştırmanın sonuçları yöneticilere insanların psikolojik bir varlık olduğu 
gerçeğini hiçbir zaman ihmal etmemeleri hususunda sorumluluk yüklemektedir. 
Yöneticilerin çalışanların psikolojik personel güçlendirme algılarına pozitif katkı 
sağlayabilmek için tutum ve davranışlarında daha çok yasal gücün gerektirdiği 
niteliklerle hareket etmeleri ve karizmatik lider özelliklerini rol model almaları 
gerekmektedir. Ayrıca yöneticilerin sahip oldukları uzmanlıkları izleyicilerine 
aktarırken bilinçli olmaları gerektiği çıkarımı yapılabilir. Asıl fonksiyonu değer katmak 
olan uzman yöneticiler yanlış tutum ve davranışlarla çalışanları tam tersine değersiz 
hissettirebileceklerini gözden kaçırmamalıdırlar. 

Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ilk defa ölçüldüğü için örneklem seçiminde 
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin var olduğu 
ispatlandığı için gelecek dönem araştırmalarında farklı örnekleme yöntemleri (amaçlı 
örnekleme, kota örnekleme gibi) kullanılarak daha tutarlı sonuçlara ulaşılabilir. Diğer 
yandan, örnekleme sürecinde ideal örneklem büyüklüğü hesaplanarak araştırma 
sonuçlarının evrene genellenebilmesi sağlanabilir. Araştırma modelinin daha kapsamlı 
hale getirilmesi adına yöneticilik/liderlik ve personel güçlendirme ilişkisine etki 
potansiyeli yüksek konular olan; lider üye etkileşimi, öz yeterlilik, iş tatmini, örgüt 
kültürü, kişilik özellikleri, kişi-iş uyumu veya kişi örgüt uyumu konuları ara değişkenler 
olarak modele eklenebilir. Örneğin, Lider Üye Etkilemişi Teorisi’ne göre liderlerin bazı 
izleyici gruplarına iltimas geçtiği öne sürülmektedir (Yalçın, 2015). Dolayısıyla, güç 
kaynakları ve personel güçlendirme ilişkisinde lider üye etkileşiminin rolü amaçlı 
örnekleme yöntemi kullanılarak yapılacak bir araştırmayla incelenerek söz konusu 
ilişkilerdeki örtülü noktalara netlik kazandırılabilir. Ayrıca bu araştırma modeli nitel 
(kalitatif) araştırma desenleri üzerinden gerçekleştirilerek psikolojik personel 
güçlendirme ve yöneticinin güç kaynakları ilişkisine daha derinlemesine bir bakış açısı 
sağlanabilir. 
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Son not: Bu çalışma, 25-27 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “25. Ulusal 
Yönetim ve Organizasyon Kongresi”nde sunulan bildiri çalışmasının gözden geçirilerek 
genişletilmiş halidir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
It is generally accepted situation in the literature of organizational behavior in 

which the most valuable element in business life is the employees. Therefore, each issue 
related to employees is important. In this sense, employees’ perceptions related to 
psychological empowerment which means that employees perceive themselves as an 
efficient individual (Conger and Canungo, 1988) is of great importance in business life. 

Determining the antecedents of psychological empowerment is a situation that is 
tried to be investigated by both the researchers and managers. For this reason, the 
managers' sources of power, which is the other variable of the research, have been 
discussed in this context. So, the top authority in an organization is the managers. A 
relation between the managers and employees occurs in the form of an interdependence 
relationship. Hence, employees' perceptions regarding to their managers will vary 
depending on managers' sources of power. Based on these considerations, it was 
envisaged that the power sources used by the managers would be a possible determinant 
of psychological empowerment. 

The relationship among the research variables can be explained theoretically 
through the Social Exchange Theory (Blau, 1964). When considering the place of the 
Social Exchange Theory in business life, it can be said that this theory explains the 
relationships between the employers and employees (Cropanzano and Mitchell, 2005; 
Ates, 2017; Yildiz and Yildiz, 2015). Accordingly, when the employer shows positive 
attitudes and behaviors towards employees, employees will also show positive attitudes 
and behaviors towards their employers and their organizations (Rhoades et al., 2001). 
Similarly, the employee who is exposed to negative attitudes and behaviors by his 
employer will be in the same way as to the respond. In this context, it is thought that the 
theory is a powerful theory that explains the relationships between psychological 
empowerment and managers' sources of power.  
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Based on both the Social Exchange Theory (Blau, 1964) and the related literature, 
the research question of this study is: “whether the manager's sources of power are the 
predictors of psychological empowerment or not.” 

Data and Method 
In order to determine the predictor status of the managers' sources of power on the 

perception of psychological empowerment, a practical research was conducted on 
employees working at private hospitals in the city center of Osmaniye, Turkey. 

In the study conducted within the context of the quantitative research pattern and 
correlational research design, data were collected from 169 people via convenience 
sampling method and survey technique. Firstly, the obtained data were prepared for the 
analysis. Based on the results of the missing value analysis, 14 questionnaires were 
excluded from the observation due to the incomplete answer error. In the outlier 
analysis by using the Mahalanobis Distance Method, it was found that there is no outlier 
value in the data set because, there is no data which is remote from the center of the 
subjects at the statistical significance level of 1% (Mahalanobis, 1936). After removing 
the problematic questionnaire forms, the final sample count in the data set is 155 (n = 
155). According to the results of the skewness-kurtosis test, the biggest skewness value: 
-2.23 and the biggest kurtosis value: 6.69. Since the skewness values are within ± 3 and 
the kurtosis values are within ± 10 threshold values, it is concluded that the data shows 
normal distribution (Kline, 2011). For this reason, parametric analyses were used in this 
study. 

The Harman' single factor test was used to control the probable common method 
variance problem in the data set. In this direction, a total of 45 items of 10 variables 
used in the questionnaire were analyzed by the factor analysis with no rotation. 
According to the findings, the items were not collected in one dimension and showed a 
multidimensional structure consisting of 10 sub-dimensions. In addition, in order to 
obtain a single and general factor, when the factor number was fixed to 1 in the 
explanatory factor analysis, it was found that the only factor that emerged was 
explaining a low portion corresponding to 24% of the total variance, not the majority. 
According to these results, it was found that there is no common method variance 
problem in the obtained data (Podsakoff ve Organ, 1986; Podsakoff et al., 2003). 

To measure the managers' sources of power the scale developed by Raven et al. 
(1998) and made Turkish validation by Meydan (2010) was used. The scale consists of 
33 items and 6 dimensions. Dimensions of the scale are; coercive power (6 items), 
legitimate power (12 items), reward power (6 items), referent power (3 items), expert 
power (3 items) and informational power (3 items). Besides, The Psychological 
Empowerment Scale developed by Spreitzer (1995) and made Turkish validation by 
Sürgevil et al. (2013) was used. The scale consists of 12 items and 4 dimensions which 
are meaning, competence, self-determination and impact. Each dimension consists of 3 
items. 

Findings 
In order to determine the internal consistency of the measures used in the study, 

reliability analysis was performed with the Cronbach's Alpha (α) method (Cronbach, 
1951). According to the results of the reliability analysis, the alpha coefficients are as 
follows: managers’ power sources as a whole (α = .92) and coercive power (α = .76), 
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legitimate power (α = .79), reward power (α = .75), referent power (α = .62), expert 
power (α = .73), informational power (α = .31). On the other side, psychological 
empowerment as a whole (α = .88) and meaning (α = .78), competence (α = .80), self-
determination (α = .85), impact (α = .78). Since the level of reliability of the 
informational power was significantly low, only this dimension was excluded from the 
research model. The Cronbach's Alpha values of all other variables indicate that the 
internal consistency of the scales exists in a reliable level (Nunnaly, 1978; Bowling, 
2002; Nakip, 2013). 

The results of the multiple linear regression analysis suggest that the managers 
acting with expert power negatively contributed to the explanation of psychological 
empowerment as a whole [F(5,149) = 3.713, p < .01, r = .33, R2 = .11, β = -.24]. The 
managers acting with legitimate power positively contributed to the explanation of the 
meaning the dimension of psychological empowerment [F(5,149) = 5.047, p < .001, r = 
.38, R2 = .14, β = .33]. The managers who have referent power positively contributed to 
the explanation of the impact the dimension of psychological empowerment [F(5,149) = 
3.733, p < .01, r = .33, R2 = .11, β = .23] and the managers acting with expert power 
negatively contributed to the explanation of the impact the dimension of psychological 
empowerment [F(5,149) = 3.733, p < .01, r = .33, R2 = .11, β = -.28]. 

Conclusion 
According to the results of the study; it is concluded that the expert power 

explains negatively the perception of psychological empowerment as a whole. It has 
been determined that the manager who acts with legitimate power positively contributes 
on explaining the meaning dimension of psychological empowerment. Besides, it was 
found that the manager who has referent power positively contributes on explaining the 
impact the dimension of psychological empowerment. Finally, it has been concluded 
that the manager who has the expert power makes a negative contribution to explaining 
the impact the dimension of psychological empowerment. On the other hand, the effects 
of the manager's sources of power on the competence and self-determination which are 
the dimensions of the psychological empowerment were statistically insignificant. 

It is thought that the obtained results coincide with the Social Exchange Theory 
which is the theoretical basis of the study. This theory explains the human relations as 
mutual exchange relations in terms of economic, sociological and psychological 
perspective (Blau, 1964). As a matter of fact, according to the results of the study, the 
psychological empowerment perceptions of the employees vary depending on the 
managers’ sources of power. 

In the study, the convenience sampling method was used because the relationships 
among the variables were measured for the first time. Different sampling methods (such 
as purposive sampling, quota sampling) can be used in future research. On the other 
hand, it is possible to generalize the research results to the universe by calculating the 
ideal sample size during the sampling process. In order to make the research model 
more comprehensive, some subjects can be added as mediator/moderator variables. For 
example; leading-member exchange, self-efficacy, job satisfaction, organizational 
culture, personality traits, person-organization fit or person-job fit. In addition, this 
research model can be carried out through the qualitative research designs to provide a 
deeper insight into the relationship between the psychological empowerment and the 
manager's sources of power. 
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Abstract 
The Green Management Approach, which can also be called environmentally friendly 

management or environmentally conscious management, is an environment-oriented 
movement in the activities of the enterprises. Environment-oriented means enterprises’ 
taking environmental impacts into account in all activities carried out, educating employees 
on environmental awareness, using technologies that do not harm the environment or 
causing less damage to the environment as far as possible, and trying to minimize 
environmental impacts in operational activities, etc. that it is an understanding which 
includes all these activities. The aim of this study is to investigate the influence of the 
awareness of green at medium-sized and large enterprises operating in Konya province, 
which is an industrial city in Turkey, on business functions and performances. The survey 
method was chosen as the data collection method in the study. In this framework, 150 
enterprises were included in the study and the data obtained from 83 operations were 
analyzed. In the direction of the analyzes performed, results of green management 
perceptions and green business functions sub-factors (production, accounting, logistics, 
human resources, and marketing) and business performance are found to be positively, 
meaningfully, moderately, and highly related to each other. 
Keywords: Green Management, Environment, Sustainability, Business Performance, Green 
Business Functions. 
Received 22 July 2018; Received in revised from 5 December 2018; Accepted 10 December 
2018 

 

1. Giriş 
Dünyadaki kaynakların sınırsızmış gibi kullanıldığı yılların ardından 21. yüzyıl 

itibariyle çevre sorunlarının insanların yaşamını ve ekosistemi tehdit eder hale gelmesi 
devletleri çevre konusunda çalışmalara itmiştir. Hatta ülkelerin kendi başlarına çözüm 
yolları geliştirmelerinin de yeterli olmayacağı anlaşılarak uluslararası işbirlikleri ve 
çevre politikaları geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Son 20 yılda, işletmelerin 
ürettikleri ürün ve hizmetlerin çevresel ve kaynak bazlı sonuçlarına ve uyguladıkları 
süreçlere daha fazla dikkat etmeleri yönündeki baskılar katlanarak artmaktadır 
(Kleindorfer vd., 2005: 482).  

Sanayi Devrimi ile birlikte inşa edilen fabrikalar, geliştirilen makine ve 
teknolojiler, üretim, verimlilik ve karlılıkta artışa katkı sağlarken zararlı atıkları, hava ve 
su kirliğini ve azalan kaynak sıkıntılarını da beraberinde getirmiş ve ekolojik dengeyi 
altüst etmiştir. Nitekim çevresel zararları durdurmak ve düzeltmek noktasında inkar 
edilemez bir aciliyet doğmuştur (Haden vd., 2009: 1041).  

Tam da bu noktada çevresel farkındalığı savunan yeşil yönetim yaklaşımı, 
işletmelerde sürdürülebilirlik anlayışının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
Bugün, operasyonel anlamda ''yeşil'' kelimesi, doğaya ve çevreye sürdürülebilir etkisi 
olan yeni teknolojilere ve yeni ürünlere atıfta bulunmak bağlamında sıklıkla kullanılır 
hale gelmiştir (Simula vd., 2009: 331). 

Yeşil kavramı uygulamada yerini yavaş yavaş bulurken sürdürülebilirlik kavramı 
ile bazen eş kullanılmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı literatürde; "bugünkü neslin 
ihtiyaçlarının, gelecek nesillerinkinden ödün verilmeksizin karşılanması" biçiminde 
tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik, işletmeler açısından ekonomik büyümenin çevresel 
denge ile birlikte ele alınmasıdır. İşletmeler için doğal kaynakların etkin kullanımını 
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sağlayarak karlılığı arttırırken aynı zamanda çevresel kaliteye önem vermeyi 
vurgulamaktadır (www. anahtar.sanayi.gov.tr). Ancak sürdürülebilirlik, ekonomik, 
çevresel ve sosyal olmak üzere 3 ana boyutta değerlendirilirken yeşil yönetim 
sürdürülebilirliğin alt boyutlarından biri olarak ele alınmaktadır. Bu yeni yönetim 
yaklaşımları ile işletmeler paydaşlarına karşı şeffaf ve hesap verebilir olmak zorunda 
böylelikle de işletme çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile çatışmadığı, karlılığın yanı sıra 
sosyal ve çevresel konuların da şirketlerin sorumluluğu haline geldiği yeni bir dünya 
düzeni ortaya çıkmaktadır. Özellikle kar elde etmek ve bu kazancı muhafaza etmek 
yerine kurumsal çevrecilik ve akıllı yönetim gibi kavramlar ön plana çıkarmaktadır  
(Costello, 2008: 1051). 

Bu yeni düzen alışılagelmiş işletmecilik anlayışı ile çelişkiler doğurmaktadır. 
İşletmeler çevresel farkındalığa ve bilince tam olarak sahip olmamaları nedeniyle 
“yeşil” olarak adlandırılabilecek faaliyetleri yasal mevzuatlar gereği zorunluluk 
dâhilinde veya sosyal sorumluluk kapsamında uygulamaktadırlar. Ancak bu bilincin 
yaratılması ve yöneticilerin, yalnızca yasal zorunluluklar ve toplumsal baskı nedeniyle 
yeşil yönetim uygulamalarını hayata geçirmeleri yerine, yeşil yönetimi işletmelerinin 
stratejik hedeflerini geliştirmekte değerlendirmeleri daha sağlıklı sonuçlar verecektir 
(Siegel, 2009: 14). 

Yeşil yönetim, sürekli iyileştirme üzerine odaklanan bir kavram (Kautto, 2006: 
377) olması nedeni ile sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemlidir. Bununla birlikte, 
sürdürülebilirliği sağlamak için de firmalarda çevresel faaliyetlerin uygulanması 
zorunluluğu, operasyonel faaliyetlerin yeniden tanımlanması gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır (de Burgos & Lorente, 2001: 1553). Uluslararası kapsamda bu değişimi 
tetikleyen nedenler şunlardır:  

1. Çevresel mevzuatların katlanarak artması ve yasal gerekliliklerin 
yaygınlaşması, çevresel endişeleri ürün geliştirme konularına dâhil edilmesi 
(Haden vd., 2009: 1044). 

2. Çevreye duyarlı "yeşil" tüketicilerin bulunduğu niş bir pazar ortaya çıkması 
(Pujari, 2006: 76). 

3. Çevre örgütlerinin prestijinin artması ve bunların çevreye zarar veren 
işletmelere karşı harekete geçmeleri doğrultusunda yerel bilinç oluşturmaları 
(Claver vd., 2007:  606). 

4. İşletmelerin doğal kaynakları kullanarak eko-verimliliği sağlarken, üretim 
maliyetlerini düşürebildiklerini ve kalite yönetimini geliştirebildiklerini 
keşfetmeleri (Kitazawa & Sarkis, 2000: 245). 

5. Günümüzde çevresel performansın yüksek olmasının işletmeler açısından 
önemli bir rekabet avantajı olarak görülmesi (Porter & Linde, 1995: 145). 

 
Bu değişim sürecinde Türkiye’nin bir sanayi şehri olan Konya’da faaliyet 

gösteren işletmelerin yeşil yönetim konusundaki algılarının ve uygulamalarının 
anlaşılması bu çalışmanın temel amacıdır.  

 
2. Kavramsal Çerçeve 
İnsanın içerisinde yaşadığı ortam “çevre” olarak adlandırılır. Diğer bir tanıma 

göre insan ile birlikte tüm canlı ve cansız varlıklar ile canlıları etkileyen fiziksel, 
biyolojik, kimyasal ve toplumsal nitelikteki bütün etkenler “çevre” olarak tanımlanabilir 
(Karabulut, 2003: 3). İşletme yönetiminde çevre, bir organizasyonun sınırları dışında 
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yer alan her şey (müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, fiziksel ortam, devlet vb.) 
olarak tanımlanmaktadır. Ancak Yeşil Yönetim yaklaşımı ile bakıldığında çevre 
işletmelerin faaliyetlerini yürütürken etkilendikleri ve etkiledikleri doğal (ekolojik) 
çevredir (Karabulut, 2003: 3). Aslında yaşanılan değişim sonucu açık birer sistem olan 
işletmeler, stratejik yönetim gereği yapmış oldukları tüm eylemlerde paydaşlarını 
(müşteriler, tedarikçiler, aracılar, devlet, çalışanlar vb.) göz önünde bulundurarak haret 
etmek zorundadırlar.  

Kurumsal çevrecilik veya yeşil yönetim 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış ve 2000'li 
yıllarda uluslararası düzeyde popüler bir slogan haline gelmiştir (K.-H. Lee, 2009: 
1102). Yeni bir kavram olması nedeniyle literatürde farklı biçimlerde tanımlanmış ve 
fikir birliği oluşmamıştır. Araştırmacılar ve uygulayıcılar yeşil yönetimi çeşitli 
şekillerde yorumlamış ve bu durum tanımlamada ve kavramsallaştırmada çeşitli 
sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bazı araştırmacılar yasal standartlara uygunluğu veya kağıt 
tüketimini azaltmak gibi basit eylemleri yeşil yönetim olarak değerlendirirken, diğerleri, 
yeşil yönetimin yeni kurumsal stratejileri, örgütsel yeniden yapılanma veya üretim 
süreçlerinin eksiksiz bir revizyonunu gerektirdiğini ifade etmişlerdir (Haden vd., 2009: 
1041). En genel tanımıyla yeşil yönetim, “özellikle ürün ve süreç geliştirme 
faaliyetlerine çevre değişkeninin eklenmesi, operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan 
olumsuz etkilerin azaltılması yoluyla, önceden kurulmuş olan beklentileri ve hedefleri 
gerçekleştirmek için yapıyı, sorumlulukları, yönergeleri, idari uygulamaları ve 
operasyonel yönleri değiştirerek örgütsel bağlamda yürütülen tutarlı bir dizi uyarlama 
veya eylemler bütünüdür” (Molina vd., 2009: 1081). 

Haden vd., (2009: 1050)’nin yaptıkları kapsamlı tanıma göre, yeşil yönetim, 
sürdürülebilirliği sağlamak amacı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yenilikçi olabilmek, 
atık azaltmak ve rekabet avantajı elde etmek için sürekli öğrenen ve gelişen, kuruluşun 
amaç ve stratejileri ile tamamen entegre olan çevresel hedefleri ve stratejileri 
benimseyen organizasyon bütününde bir süreçtir.  

Dereli & Baykasoglu, (2002: 32)  "Yeniden Kazanım" (Recycling), "Çevre Dostu 
Üretim" ve "Temiz Teknoloji Kullanımı" konuları eksenindeki yayınlarında atıklar ile 
mücadele edebilmek, çevreyi koruyabilmek ve endüstriyel gelişimi sürdürülebilir 
kılabilmek için kullanılan yöntem, sistem ya da stratejilerden yaygın olarak bilinenleri 
aşağıdaki başlıklar ile özetlemişlerdir; 

− Temiz teknoloji kullanımı, 

− Yeniden kullanım / kazanım / üretim / dönüştürme için tasarım, 

− Ürünlerin yaşam çevrimi analizi, 

− Çevre dostu tasarım ve imalat, 

− Demontaj için tasarım. 
Yani işletmelerin çevre korumaya yönelik faaliyetleri düşünüldüğünde ağırlıklı 

olarak ürüne yönelik değişim ve gelişim çerçevesinde tasarım ve üretime ilişkin 
faktörlerin çevresel etkilerinin iyileştirilmesi öngörülmüştür. Zamanla bunlara ek olarak 
ulaştırma ve lojistik sektörüne ilişkin yeşil bakış açısı literatürde yerini almış olmak ile 
birlikte, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finansman gibi 
fonksiyonların çevresel bakış açısıyla yürütülmesi yeni yeni araştırılmaya ve 
tartışılmaya başlanmıştır.  
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2.1. Yeşil Yönetim Algısının İşletme Fonksiyonlarına Etkileri 
İşletmelerin yasal zorunluluk ve paydaş baskısı olmaksızın yeşil yönetim 

uygulamalarını benimseyebilmeleri ve faaliyetlerine uyarlayabilmeleri için bu 
çalışmaların kendilerine ne kazandıracağını anlamaları gerekmektedir. İşletmeler çevre 
korumaya yönelik faaliyetleri genellikle maliyet arttırıcı olarak görmüşlerdir. Ya da 
paydaş baskılarına karşı sadece sosyal sorumluluk çerçevesinde hareket etmişlerdir. 
Yeşil yönetim yaklaşımı bir tarafta çevreye yayılan olumsuz etkilerin giderilmesini ve 
çevrenin korunmasını sağlarken diğer taraftan da işletmeye rekabet avantajı, 
maliyetlerde düşüş, verimlilik artışı, firma imajında iyileşme, pazar payında ve karlılıkta 
artış, kurum imajında olumlu etki gibi avantajlar da sağlayacaktır. 

Çevresel stratejiler tüm kurumsal fikirlere ve işletme hedeflerine entegre edilmeli, 
stratejinin her bir öğesi çevresel eylemlere dönüştürülmelidir ki çevresel mali ve 
rekabetçi performansa katkı sağlanabilsin (Garzella & Fiorentino, 2014: 84). 
İşletmelerin bilmesi gereken çevresel düzenlemelere uygunluk sadece ekolojik hasarın 
azaltılması için değil ekonomik karın sağlanması için de temel düzeyde önem arz 
etmektedir (Cosimato & Troisi, 2015: 256). İmalat işletmelerinin yeşil tedarik zinciri 
yönetimi uygulamalarını benimsemeleri, çevresel performansın ve ekonomik 
performansın artmasına neden olur ki bu durum da operasyonel performansı dolayısıyla 
da örgütsel performansı arttırır.  

İşletmeler, karlılıklarını arttırmak ve çevreyi korumak arasında bir denge noktası 
bulmak zorundadırlar (Wu & Wu, 2014: 455). Böylelikle kar elde etmek, varlıklarını 
sürdürebilmek ve topluma hizmet etmek hedeflerini topyekûn başarabileceklerdir. 
İşletmelerin yeşil yönetim anlayışını benimsemeleri ve uygulamaları doğrultusunda elde 
ettikleri faydalar Porter & Van Der Linde (1995: 145)  tarafından iki sınıfta 
değerlendirilmiştir;  

1. Ürün Yararları: Yeşil yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ile kalitesi 
iyileştirilmiş, daha güvenilir, daha düşük maliyetli, ambalaj maliyetleri azaltılmış, 
üretim sürecinde kaynakların daha verimli kullanıldığı ve atıklarının elden çıkarılma 
maliyetlerinin azaltıldığı ürünler elde edilebilir. 

2. Süreç Yararları: Üretim girdilerinin işlenmesinde daha yüksek verimlilik, 
yeniden kullanım veya geri dönüşüm imkânları ile maliyet avantajları elde edilecektir. 
Süreç getirilerinin artması, daha detaylı bir denetim ve bakım sayesinde zaman 
kayıplarında ve firelerde azalma, enerji kullanımında tasarruf, malzemelerin denetim ve 
yönetim maliyetlerinde iyileşme, daha güvenilir işyeri koşulları, atık yönetimi, elden 
çıkarma maliyetlerinde iyileşme, etkin ve verimli süreç yönetimi yeşil yönetim 
uygulamaları ile süreçlerde elde edilen kazanımlar olarak sıralanabilir.  

Yukarıdaki temel yararların yanında tüketicilerde çevre bilincinin yükselmesi 
nedeniyle, çevresel fayda sağlayan ürünlerin güvenliğine daha fazla dikkat etme 
eğilimine girmeleri (Yang, 2017: 160),  satın alma alışkanlıklarında da değişim 
yaratmaktadır. Yani yeşil yönetim uygulamaları kullanıcılarda çevre bilincinin artmasını 
sağlayarak işletmelerin kuruluş hedeflerinden olan sosyal sorumluluk ilkesine de katkı 
sunmaktadır.  Geçtiğimiz yıllarda hem tüketici bilinci, hem de sürdürülebilir veya 
"yeşil" markalara yönelik tüketici tutumları önemli ölçüde artmıştır (Yang, 2017: 160). 
Yani yeşil yönetim uygulamaları ürün, süreç, şirket ve marka imajı, tedarikçiler ve ilgili 



 
 

G. Karakuş – M. Erdirençelebi 10/4 (2018) 681-704 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

686 

kurumlarda yaratılan algı ve sürdürülebilirliğe katkı bağlamında topyekûn yararlar 
sağlayacak bir yönetim biçimidir. 

Uluslararası literatürde yeşil yönetim algısı ve uygulamaları ile ilgili çalışmalar 
son 20 yıl içerisinde önemli bir artış göstermiştir. Garzella & Fiorentino (2014), Haden 
vd. (2009), Molina-Azorin vd. (2009)’da yeşil yönetimin işletmenin ekonomik 
performansına etkisi ile ilgili kavramsal çalışmalar gerçekleştirirken Siegel (2009), 
Kautto (2006), Florida & Davison (2001) ve Handfield vd. (1997)’de, yeşil yönetim 
faaliyetleri, stratejileri ve yeşil değer zinciri üzerine çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. 
Lee (2009) küçük ve orta ölçekli işletmelerde yeşil yönetim adaptasyon sürecini, Chew 
& Conejos (2016) yeşil yapılar ile ilgili araştırma yürütmüşlerdir.  

Scholz & Voracek (2016) ve H. Lee vd. (2016) otel işletmeciliğinde yeşil yönetim 
uygulamalarına ilişkin çalışmalar ortaya koymuşlardır. Ragavendran (2015) 
gerçekleştirdiği kavramsal çalışmada yeşil ürün ve hizmetlerin gerekliliği doğrultusunda 
yeşil paradigmanın yükselişini kavramsal olarak incelemektedir. Teixeira vd., (2013)  
Brezilya’da  faaliyet gösteren işlemelerin yeşil yönetim uygulamaları, Claver vd. (2007) 
İspanya’da faaliyet gösteren işletmelerin çevresel performansı üzerine araştırmalar 
yapmışlardır.  Ranganathan (1998) çevresel ve sosyal işbirliğinin ölçülmesi konusunda 
çalışma yaparken Wu & Wu (2014) Çin’de işletmelerin yeşil yönetim algısını ölçmeye 
yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir.  

Bu çalışmada da Türkiye’de bir sanayi merkezi olan Konya ilinde faaliyet 
gösteren işletmelerin yeşil yönetim farkındalıklarının / algılarının yeşil işletme 
fonksiyonlarına etkisi araştırılmıştır. Algı farkındalık ölçümü için yeşil yönetime ilişkin;  

- Yeşil yönetim risk / fayda algısı, 
- Kontrol gücü ve inanç algısı, 
- Niyet ve eylem 
- Tutum ve davranış  

ölçekleri ile değerlendirilmiştir.  
Bu kapsamda geliştirilen araştırma hipotezleri şunlardır: 

H1= Yeşil yönetim algısı yeşil işletme fonksiyonlarını pozitif yönde 
etkilemektedir. 

H1a= Yeşil yönetim algısı işletmelerin üretim faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir. 

H1b= Yeşil yönetim algısı işletmelerin lojistik faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir. 

H1c=Yeşil yönetim algısı işletmelerin pazarlama faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir. 

H1d=Yeşil yönetim algısı işletmelerin insan kaynakları faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir. 

H1e=Yeşil yönetim algısı işletmelerin muhasebe faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir. 

2.2. Yeşil İşletme Fonksiyonlarının ve Yeşil Yönetim Algısının İşletme 
Performansına Etkileri 

İklim değişikliği ve ekolojik dengenin korunması ve daha temiz üretime yönelik 
yaygın bilinç konusunda küresel endişe sürekli büyümekteyken; emisyonlar, atık su 
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deşarjı, atık bertarafı ve enerji verimliliği gibi “yeşil” yaklaşımları yaygınlaştırmak ve 
verimli bir şekilde yönetmek için yasal mevzuatlar üzerinde sürekli çalışılmaktadır 
(Mustapha vd., 2017: 158).  

Yeşil yönetim denilince genellikle ilk akla gelen, çevreci üretim faaliyetleri olarak 
adlandırılan Yeşil Üretimdir. Yeşil ürünler hakkındaki literatür, esas olarak, üretim 
teknolojileri ve ürünlerin yeşil seviyede kategorize edilmesi üzerine odaklanmaktadır 
(Yu vd., 2016: 397). Yeşil üretim, işletmelerin hedefledikleri üretim performanslarını 
gerçekleştirirken endüstriyel atıkların azaltması, enerji ve kıt kaynaklardan tasarruf 
etmesi ve çevre kirliliğini en aza indirgeyecek biçimde koruma ve enerji tasarrufu 
ilkeleri benimsemesidir (Zhou vd., 2013: 517). Üreticiler farklı çevreci duyarlılığa sahip 
tüketiciler için daha az emisyon üreten yeşil ürünler üretebilmekte ancak bu ürünlerin 
maliyetleri de yüksek olmaktadır. Bu üreticileri çevre dostu ürünler üretmeye teşvik 
etmek için devlet destekleri uygulanması önemli bir konudur (Yu vd., 2016: 397).  

İşletmelerde tasarım denilince yeni ürün, hizmet, süreç, ambalaj, vb. yenilikleri 
gerçekleştiren fonksiyon akla gelmektedir. Bu kapsamda Yeşil Tasarım kavramı, bir 
ürünün, beklenen ekonomik ve performans hedeflerini sağlamasının yanında, 
üretiminde kullanılan hammaddeden, ambalajına, ürün yaşam çevrimi boyunca ve 
sonrasında ortaya çıkabilecek çevresel kirlilik ve atıkların azaltılması konularının da göz 
önünde bulundurularak tasarlanmasıdır (Kasap & Peker, 2011: 101). 

Lojistik modern taşımacılığın kalbidir (Rodrigue vd., 2008: 339). Yeşil Lojistik 
literatürde tersine lojistik olarak da adlandırılmakta olup, ürünleri geri toplamanın ve 
ürün geri kazanımının sistematik bir şeklidir. Ürünlerin tüketim noktasına teslimatında 
ürüne ilişkin geri dönüşebilir atık ve bilgilerin orijin noktasına doğru akışlarının 
yönetimi süreci olarak da tanımlanabilen tersine lojistik literatörde önemli bir yere 
sahiptir (Karaçay, 2005: 317). Yeşil kavramı, çevre ile uyumluluk önermek ile birlikte 
'lojistik' gibi fayda yaratan da bir kavramdır ve bu iki kelime bir araya getirdiğinde 
çevre dostu ve verimli bir ulaşım ve dağıtım sistemi ortaya çıkmaktadır (Rodrigue vd., 
2008: 339).  

Literatürde yeşil üretim, tasarım ve lojistik ile ilgili yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; Campos & Vazquez-brust (2016)’da tedarik zinciri yönetiminde yeşil 
ile yalın üretim stratejilerini, Cosimato & Troisi (2015), lojistik işletmelerinin ekolojik 
zorluklar ile nasıl başa çıkabildiklerini, yeşil ve rekabetçi olabilmek için kullandıkları 
yeşil teknolojileri, Jaggernath & Khan (2015), literatür araştırması ile yeşil tedarik 
zincirini, Green Jr vd. (2012) üretim işletmeleri üzerinde yaptıkları araştırmada yeşil 
tedarik zinciri faaliyetlerinin performans üzerine etkilerini inceledikleri görülmektedir. 
Zhu vd. (2008) yeşil tedarik zinciri üzerine ölçek geliştirirken, Rodrigue vd. (2008) ve 
Büyüközkan & Vardaloğlu (2008)’de yeşil lojistik ve tedarik zinciri yönetimi üzerine 
saha araştırması yapmışlardır.  

İşletmeler Yeşil Pazarlama kapsamında, insanların çevreci yanlarına hitap etmek 
adına ürünlerinin çevreye olan yararlarını vurgulayan tanıtımlar yapmakta, 
işletmelerinin çevreye karşı sorumlu bir politika izlediklerini belirterek, çevreye duyarlı 
bir tüketici profili oluşturmayı hedeflemektedir (Banerjee vd., 1995: 21). Çevresel 
sorumluluk bilinci ile faaliyet gösteren işletmeler tüketicinin gözünde "'çevre dostu 
işletme" imajı yaratmak ve tüketicilere ürün hakkında çevresel mesajlar vermek amacını 
taşımaktadırlar. Bunun yanında işletmeler yeşil pazarlamayı müşteri pazarlarından çok 
sosyal ve finansal pazarları hedef alarak da yapabilmekte (Glorieux-Boutonnat, 2004: 
85) ve önemli faydalar sağlamaktadırlar.  
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Yeşil pazarlama alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde; Mohd Suki (2016) 
yeşil pazarlama ve yeşil marka algısının tüketicinin satın alma davranışı üzerindeki 
etkisi, vd. (2014) yeşil satın alma isteği, Ar & Tokol (2010) tekstil sektörü ile yeşil 
pazarlama ilişkisi, Simula vd. (2009) ve Grant (2008) yeşil pazarlamanın önemi 
konularında araştırmalar gerçekleştirmişlerdir.  

İşletmelerin birçoğunun henüz anlayamadığı ve uygulamaya geçiremediği bir 
yeşil yönetim başlığı yeşil muhasebe ve yeşil insan kaynakları yönetimidir. Yeşil 
muhasebe ile kasıt işletmelerin ana faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreyi korumak için 
yaptıkları harcamaların maliyet hesapları arasında yer almasıdır (Giles, 1995: 3). 
Ekonomik, sosyal ve çevresel performansa dayanan örgütsel sürdürülebilirlik ve insan 
kaynakları arasındaki ilişki, yenilik, kültürel çeşitlilik ve çevre gibi yönetimle ilgili 
unsurları barındırmaktadır (Jabbour & Santos, 2008: 2134).  Yeşil insan kaynakları 
yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması, doğal kaynakların akılcı kullanımı, geri 
dönüşüm ve aktif bir atık yönetimi gibi çevresel faaliyetlerin geliştirilmesi 
doğrultusunda politikalar geliştirmeyi, davranışları ve öğrenme süreçlerini benimsemeyi 
içermektedir. Yeşil insan kaynakları yönetimi, çevrenin korunması ve yeşil 
uygulamalara geçiş için çalışanlar ve diğer paydaşlar arasında farkındalık yaratmada 
merkezi bir rol oynarken çalışanların sürekliliği, şirket ve marka imajı ve diğer 
paydaşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi konularında da işletmeye avantajlar sağlamaktadır 
(Khurshid & Darzi, 2016: 19). 

Khurshid & Darzi (2016), Guerci & Carollo (2016) yeşil insan kaynakları 
yönetimi konusunda araştırma gerçekleştirirken, Jabbour & Santos (2008) insan 
kaynakları yönetiminin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi üzerine çalışmışlardır. Owen 
vd. (1997) ve Giles (1995) yeşil muhasebe ile ilgili çalışmalar gerçekleştirirken Halberg 
vd. (2005)’de Avrupa’da ki çiftçilerin yeşil muhasebe uygulamalarını incelemiştir.  

Bu çalışmada da yeşil insan kaynakları yönetimi ve yeşil muhasebe faaliyetlerinin 
işletme performansına etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda geliştirilen araştırma hipotezi 
şudur: 

 H2 = Yeşil işletme fonksiyonları işletme performansını pozitif yönde 
etkilemektedir. 
İşletmelerin yeşil stratejilerini fonksiyonel bazda uygulamaları bütünsel fayda 

sağlamak açısından yetersiz kalmaktadır. İşletmelerin üretim süreçlerinde yeşil 
stratejiler uygulamasının yanı sıra ürün ve hizmet tedarik ettiği tedarikçilerin de 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerde de çevreyi dikkate almaları ve çevreye zarar vermeyen 
uygulamalarda bulunmaları (Üstünay, 2008: 234) bütünsellik anlamında önemlidir. 
Yeşil yönetimi bir işletme politikası olarak belirleyip tüm fonksiyonlarına entegre 
etmek işletme performansını bütünsel anlamda olumlu yönde etkileyecektir.  

Yeşil yönetim ile işletme performansı ilişkisi kapsamında yapılan çalışmalar 
incelendiğinde; Huang vd. (2014) proaktif yeşil yönetimin işletme performansına 
etkisini, Wu & Wu  (2014)’ de yeşil yönetim farkındalığı ve uygulamaları ile işletme 
performansı arasındaki ilişkiyi, Teixeira vd. (2013)’de yeşil bakış açısının yaratacağı 
stratejik fırsatları,  Molina-Azorín vd. (2009)’da yeşil yönetim ve finansal performans 
arasındaki ilişkiyi, Akatay & Aslan (2008)’de işletmeleri çevreci faaliyetlere yönelten 
nedenleri, Claver vd. (2007)’de çevre yönetimi ile işletme performansı arasındaki 
ilişkiyi, Karabulut (2003)’de işletmelerde çevre bilinci ve yeşil yönetim 
uygulamalarının işletme performansına etkisini, Porter & Van Der Linde (1995) yeşil 
ile iş başarısı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar yapmış oldukları görülmektedir.  
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Bu çalışmada da yeşil yönetim algısı (yeşil yönetim risk /fayda algısı, kontrol 
gücü ve inanç, niyet ve eylem ile tutum ve davranış alt başlıklarında) ile işletme 
performansı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu kapsamda geliştirilen araştırma hipotezi 
şudur: 

H3 = Yeşil yönetim algısı işletme performansını pozitif yönde etkilemektedir. 
 

2.3. Metodoloji 
2.3.1.  Araştırmanın Amacı 
Ülkemizde sürdürülebilirlik / yeşil yönetim / ekolojik üretim kavramları gelişmiş 

ülkelere nazaran geç anlaşılmış olmak ile birlikte yasal mevzuatlar doğrultusunda 
işletmelere yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak konjonktürel göstergeler artık 
ülkeleri çevreci faaliyetler konusunda daha temkinli olmaya zorlamaktadır. Çünkü bu 
çalışmaların bir ülke veya bir bölge kapsamında gerçekleştirilmesinin dünyanın ekolojik 
dengesini koruyabilmede yeterli olabilmesi söz konusu değildir. Bu nedenlerle konu 
uluslararası boyutta düşünülmekte çevre konusunda çalışan örgütlerin uluslararası 
yaptırımları ile ülkelere uygulatılmaktadır. Yani çevresel duyarlılık çerçevesinde 
faaliyet gösteren işletme ve ülke olmak da artık bir tercih değil, zorunluluktur.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin bir sanayi şehri olan Konya’da faaliyet 
gösteren orta ve büyük imalat işletmelerinin yeşil yönetim konusundaki algıları, 
fonksiyonel uygulamaları ve performansları arasındaki etkileşimi ortaya koymaktır 
(bkz. Şekil 1). 

Konya ili özellikle KOBİ ölçeğinde işletmelerinin fazlalığıyla bilinen sanayisi 
gelişmiş, yurt içi ve yurt dışına üretim yapan konumdadır. Ancak işletmelerin 
birçoğunun KOBİ olması ve aile işletmesi statüsü yeni ve farklı yaklaşımların 
uygulanmasında önemli bir ket olarak varlık göstermektedir. Küçük ölçekli işletmelerin 
yeşil yönetim konusunda ki farkındalığı ve faaliyetleri daha düşük seviyededir.  Bu 
nedenle araştırmanın kapsamı orta ve büyük ölçekli işletmeler olarak belirlenmiştir. 
Gerçekleştirilen çalışmalar ağırlıklı olarak yeşil lojistik, yeşil tedarik zinciri üzerinde 
durmuş olmak ile birlikte tüm yönetim fonksiyonlarını içeren ilk çalışma olması ve 
Konya’da ilk uygulanacak olması çalışmanın özgün yönüdür. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 
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2.3.2. Araştırma Yöntemi 
Ana Kütlenin Belirlenmesi ve Örnekleme Yöntemi Süreci; 
Araştırma amacı doğrultusunda üretim sektöründe yer alan işletmeler esas 

alınmıştır. Araştırma ile ilgili sınırlandırma yapmak amacıyla, Konya il merkezinde 
faaliyette bulunan, Konya Sanayi Odası’na kayıtlı ve sektörlerinde (sekiz sektör) ilk 
yirmiye giren öncü imalat işletmeleri ana kütle olarak belirlenmiştir. Bu işletmelerin 
seçilmesinde temel neden ülke ekonomisinin ilk 100 ve ikinci 100 işletme listelerinde 
yer almaları olmuştur. Bu listede yer alan işletmeler sektörlerinde özellikle de bölgesel 
yeniliklere yön veren işletmelerdir. Ana kütle 160 işletmeden oluşmaktadır. 

Yeşil Yönetim uluslararası boyutta giderek önemi anlaşılan ve işletmeler 
tarafından kullanılan bir yönetim biçimi iken ülkemizde yeni yeni öğrenilmeye ve 
anlaşılmaya çalışılmaktadır. Mikro ve küçük yapıda işletmelerin konu hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları düşünülerek yeşil yönetim konusunda farkındalığın ve 
uygulamaların incelenmesi için bu konuda kendini daha fazla geliştirebilecek Orta ve 
Büyük ölçekli işletmeler ele alınmıştır.  

Veri Toplama Yöntemi 
Çalışmada, bilimsel bulgulara ulaşılması amacıyla veri toplama metodu olarak 

kişisel görüşmeye dayalı anket metodunun seçilmiştir. Yöntemin cevaplayıcılar ile 
işbirliği sağlayarak en doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşılması ve yüksek geri dönme 
oranının elde edilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmüştür.  

Anket formunu cevaplayan kişilerin farklı konumlarda olmalarının konuyla ilgili 
bilgilerinde değişikliğe yol açabilmesi göz önünde bulundurularak işletme sahibi / genel 
müdür, genel müdür yardımcısı ya da (üretim, pazarlama vb. departmanlardaki) üst 
düzey yönetici konumundaki, stratejik kararlarda etkili kişilere anket uygulanmıştır. 
Geri dönen anket sayısı 85’dir. Anketlerden 2 tanesi eksik doldurulduğundan analize 
dâhil edilmemiştir. Örneklemin evreni temsil oranı % 53,1’ dir 

Anket Sorularının Belirlenmesi ve Test Edilmesi 
Çalışmada uluslararası kabul görmüş makalelerde yayınlanmış bulunan benzer 

konularda kullanılmış ölçekler incelenmiştir. İlk bölümde demografik sorulara yer 
verilmiş ve nominal ölçekler kullanılmıştır. İkinci bölüm işletmenin yeşil yönetim 
konusundaki farkındalığını ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır ve Wu & Wu 
(2014) çalışmasından uyarlanarak Türkiye’deki firmaların özgün yapısındaki özellikleri 
içeren farklı sorular eklenerek oluşturulmuştur. Üçüncü bölüm işletmenin yeşil 
uygulamalarını fonksiyonel bazda anlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır ve anket 
soruları Üstünay (2008) tezinden uyarlanarak hazırlanmıştır. Dördüncü bölüm 
işletmelerin performansını ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır ve Wu & Wu 
(2014) ve Sezen vd. (2002) çalışmalarından uyarlanarak hazırlanmıştır. İkinci, üçüncü 
ve dördüncü bölümlerde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır (1: Kesinlikle katılmıyorum,5: 
Kesinlikle Katılıyorum). 

Anket formunun nihai olarak hazırlanmasından önce sorulardaki eksiklik ya da 
hataların belirlenmesi için anket formu taslağı ana kütleyi temsil eden işletmelerin 
küçük bir bölümünde (10 işletme sahibi) uygulanarak sınanmıştır. Yapılan ön anket 
neticesinde yeteri kadar anlaşılmayan, birbirine benzer nitelikte bulunan sorularda 
gerekli düzeltmeler yapılarak anket nihai haline getirilmiş ve uygulanmıştır.  

Anket sonuçları bir istatistik analiz programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek için betimleyici istatistiklerden 
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faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini test etmek için 
madde-bütün korelasyonlarına bakılmış ve Cronbach's Alpha katsayıları hesaplanmıştır. 
Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizinden ve 
regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

2.4. BULGULAR  
2.4.1. Demografik Bulgular 
Araştırma kapsamındaki işletmelerde ankete katılan 83 kişiye ait demografik 

özellikler Tablo 1.’de gösterilmiştir.  
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımı 

Parametreler Frekansı Yüzde Parametreler Frekansı Yüzde 

 
 
Yaş 

25-34 12 14,4 

 
Faaliyet 
Gösterilen 
Sektör 

Makina 23 27,7 
35-44 30 36,2 Döküm 13 15,7 
45-54 31 37,3 Otomotiv yan san. 11 13,3 
55-64 9 10,9 Gıda 9 10,8 
65-+ 1 1,2 Mobilya 8 9,6 

 
Cinsiyet 

Kadın 10 12,0 Demir-metal işleri 9 10,8 
Erkek 73 88,0 Plastik ürünler 4 4,8 

Eğitim 
Durumu 

İlköğretim 9 10,8 Tekstil 6 7,2 
Lise 21 25,3 

İşletmedeki 
pozisyon 

Sahip 34 41,0 
Lisans 41 49,4 Genel Müd. 11 13,3 
Lisansüstü 12 14,5 Üretim Müd. 11 13,3 

Toplam  83 100,00 Pazarlama Müd. 24 28,9 

 
İnsan Kay. Müd. 2 2,4 
Kalite Müd 1 1,2 

Toplam 83 100,00 

Tablo 1. de görüldüğü üzere katılımcıların %37,3’ü 45-54 yaş grubu aralığında, 
%88’i erkek %49,4’ü lisans mezunu ve %41’i işletme sahibi pozisyonundadır. 
İşletmelerin % 27,7’si makine sektöründe faaliyet göstermektedir.  

2.4.2. Veri Toplama Aracının Güvenirlik ve Geçerliği 
Anket formunda yer alan ölçeklerin güvenirliğinin (içsel tutarlılığının) 

değerlendirilmesinde Cronbach alfa katsayısına bakılmıştır. Cortina (1993), Cronbach 
alfa değerinin 0.7 değerini aşması gerektiğini belirtmektedir.  

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçek Ölçüm Aralığı Madde Sayısı Cronbach Alfa Katsayısı 
Yeşil yönetim algısı 5’li ölçek (1-5 arası) 23 ,883 
Yeşil işletme fonksiyonları 5’li ölçek (1-5 arası) 20 ,904 
İşletme performansı 5’li ölçek (1-5 arası) 9 ,816 

Tablo 2.’de verilerin analizi sırasında toplam puanlarından (ölçeği meydana 
getiren maddelerin toplam puanı) yararlanılarak ölçeklerin Cronbach alfa katsayıları 
sunulmuştur. Değerler içsel tutarlılığın oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

2.4.3. Korelasyon Analizi 
Yeşil yönetim algısı, yeşil işletme fonksiyonları alt faktörleri (üretim, muhasebe, 

lojistik, insan kaynakları ve pazarlama) ve işletme performansı arasındaki ilişkileri 
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araştırmak amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Tek yönlü kuyruk testi ile 
yapılan analiz sonuçları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Sonuçlar % 95 güven 
aralığında, anlamlılık p<0,01 düzeyinde değerlendirilmiştir.  

Tablo 3. Korelasyon Analizi 

 
Yeşil 

Üretim 
Yeşil 

Muhasebe 
Yeşil 

Lojistik 
Yeşil İnsan 

Kay. 
Yeşil 

Pazarlama 
İşletme 

Performansı 

Yeşil 
Yönetim 

Algısı 
Yeşil Üretim PearsoCorrela 1       

Sig. (2-tailed)        
N 83       

Yeşil 
Muhasebe 

PearsoCorrela ,712** 1      
Sig. (2-tailed) ,000       
N 83 83      

Yeşil Lojistik PearsoCorrela ,742** ,542** 1     
Sig. (2-tailed) ,000 ,000      
N 83 83 83     

Yeşil İnsan 
Kaynakl 

PearsoCorrela ,545** ,495** ,406** 1    
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000     
N 83 83 83 83    

Yeşil 
Pazarlama 

PearsoCorrela ,772** ,515** ,556** ,635** 1   
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000    
N 83 83 83 83 83   

İşletme 
Performansı 

PearsoCorrela ,750** ,577** ,203* ,558** ,797** 1  
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,045 ,000 ,000   
N 83 83 83 83 83 83  

Yesil yönetim 
algısı 

PearsoCorrela ,839** ,651** ,597** ,323** ,792** ,718** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000  
N 83 83 83 83 83 83 83 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tablo 3’deki sonuçlar incelendiğinde, Yeşil yönetim algısı, yeşil işletme 
fonksiyonları alt faktörleri (üretim, muhasebe, lojistik, insan kaynakları ve pazarlama) 
ve işletme performansının birbirleri ile pozitif yönlü, anlamlı ve orta ve yüksek düzey 
bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Sadece işletme fonksiyonları alt faktörlerinden 
lojistik ile işletme performansı arasında (,203) ve insan kaynakları alt faktörü ile yeşil 
yönetim algısı arasında pozitif yönlü ama zayıf düzeyde (,323) bir ilişki bulunmaktadır.  

2.4.4. Regresyon Analizi 
Araştırma kapsamındaki hipotezleri test etmek amacıyla regresyon analizi 

uygulanmış ve analiz sonuçları Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9, 
Tablo 10 ve Tablo 11 de verilmiştir.  
Tablo 4. Yeşil Yönetim Algısının Yeşil İşletme Fonksiyonları Üzerindeki Etkisini Gösteren 

Regresyon Analizi Sonucu 

R R2 Sig. B Std Hata t 
,780 ,609 ,000 ,839 ,049 9,286 

Dependent Variable: Yeşil işletme fonksiyonları 

Predictors: (Constant), Yeşil yönetim algısı 

Tablo 4’de görüldüğü üzere model oldukça anlamlıdır (p=,000). Düzeltilmiş 
belirleyicilik değeri R2, bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarının bağımsız 
değişkenle açıklanabildiği göstermektedir. Yeşil işletme fonksiyonlarındaki artışın % 
60,9’un yeşil yönetim algısı ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır (R2=0,609, p=,000). 



 
 

G. Karakuş – M. Erdirençelebi 10/4 (2018) 681-704 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

693 

Yeşil yönetim algısı, yeşil işletme fonksiyonlarını anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir.  Bu nedenle, “H1= Yeşil yönetim algısı yeşil işletme fonksiyonlarını 
pozitif yönde etkilemektedir” hipotezinin desteklendiği tespit edilmiştir. 
Tablo 5. Yeşil Yönetim Algısının İşletmenin Yeşil Üretim Faaliyetleri Üzerindeki Etkisini 

Gösteren Regresyon Analizi Sonucu 

R R2 Sig. B Std Hata t 
,839 ,704 ,000 1,215 ,088 13,867 

Dependent Variable: Yeşil üretim 

Predictors: (Constant), Yeşil yönetim algısı 

 “H1a= Yeşil yönetim algısı yeşil üretim faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir” hipotezi desteklenmiştir. 
Tablo 6. Yeşil Yönetim Algısının İşletmenin Yeşil Lojistik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisini 

Gösteren Regresyon Analizi Sonucu 

R R2 Sig. B Std Hata t 
,597 ,356 ,000 1,057 ,158 6,689 

Dependent Variable: Yeşil lojistik 

Predictors: (Constant), Yeşil yönetim algısı 

 “H1b= Yeşil yönetim algısı yeşil lojistik faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 7. Yeşil Yönetim Algısının İşletmenin Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Üzerindeki 
Etkisini Gösteren Regresyon Analizi Sonucu 

R R2 Sig. B Std Hata t 
,792 ,627 ,000 ,684 ,059 11,667 

Dependent Variable: Yeşil pazarlama 
Predictors: (Constant), Yeşil yönetim algısı 

 “H1c=Yeşil yönetim algısı yeşil pazarlama faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 8. Yeşil Yönetim Algısının İşletmenin Yeşil İnsan Kaynakları Faaliyetleri 
Üzerindeki Etkisini Gösteren Regresyon Analizi Sonucu 

R R2 Sig. B Std Hata t 
,323 ,104 ,000 ,340 ,111 3,069 

Dependent Variable: Yeşil insan kaynakları yönetimi 
Predictors: (Constant), Yeşil yönetim algısı 

 “H1d=Yeşil yönetim algısı insan kaynakları faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir” hipotezi çok düşük değer (%10,4) taşısa da desteklenmiştir. 

Tablo 9. Yeşil Yönetim Algısının İşletmenin Yeşil Muhasebe Faaliyetleri Üzerindeki 
Etkisini Gösteren Regresyon Analizi Sonucu 

R R2 Sig. B Std Hata t 
,651 ,424 ,000 ,647 ,084 7,714 

Dependent Variable: Yeşil muhasebe 
Predictors: (Constant), Yeşil yönetim algısı 

 “H1e=Yeşil yönetim algısı yeşil muhasebe faaliyetlerini pozitif yönde 
etkilemektedir” hipotezi desteklenmiştir. 
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Tablo 10. Yeşil İşletme Fonksiyonlarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisini 
Gösteren Regresyon Analizi Sonucu 

R R2 Sig. B Std Hata t 
,633 ,400 ,000 ,399 ,054 7,351 

Dependent Variable: İşletme performansı 
Predictors: (Constant), Yeşil işletme fonksiyonları 

Tablo 10’da görüldüğü üzere model oldukça anlamlıdır (p=,000). İşletme 
performansındaki artışın % 40’ını yeşil işletme fonksiyonları ile ilgili olduğu ortaya 
çıkmaktadır (R2=0,400, p=0,000). Yeşil işletme fonksiyonları işletme performansını 
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.  Bu nedenle, “H2= Yeşil işletme fonksiyonları 
işletme performansını pozitif yönde etkilemektedir.” hipotezinin desteklendiği tespit 
edilmiştir. 

Tablo 11. Yeşil Yönetim Algısının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisini Gösteren 
Regresyon Analizi Sonucu  

R R2 Sig. B Std Hata t 
,718 ,516 ,000 2,367 ,154 15,370 

Dependent Variable: İşletme performansı 
Predictors: (Constant), Yeşil yönetim algısı 

Tablo 11’de görüldüğü üzere model oldukça anlamlıdır (p=,000). İşletme 
performansındaki artışın % 51,6’sının yeşil yönetim algısı ile ilgili olduğu ortaya 
çıkmaktadır (R2=0,516, p=0,000). Yeşil yönetim algısı işletme performansını anlamlı 
ve pozitif yönde etkilemektedir.  Bu nedenle, “H3 = Yeşil yönetim algısı işletme 
performansını pozitif yönde etkilemektedir” hipotezinin desteklendiği tespit edilmiştir. 

3. Yönetimsel Sonuçlar 
Çevre koruma konusunda bireylerin çevreye verdikleri zarar önemli bir konu 

olmak ile birlikte daha büyük boyutta ve önemli olumsuz etki yaratan faktör tabii ki 
üretim yapan işletmelerdir. İşletmeler bir taraftan varlıklarıyla ekonomik gelişmeyi, 
istihdamı, kalkınmayı sağlarken diğer taraftan da çevreyi kirletmekte, doğal kaynakları 
yok etmekte ve sürdürülebilir yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilemektedirler. Bu 
çerçevede işletmelerin çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı geliştirmeleri önemli bir 
zorunluluktur.  

Bu çalışma doğrultusunda çevreye duyarlı işletmecilik kavramı en genel ifade ile 
şöyle tanımlanabilir; işletmelerin gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerde çevresel etkileri 
dikkate almaları, çalışanlarına çevre bilinci konusunda eğitimler vermeleri, çevreye 
zarar vermeyen teknolojiler kullanmaları, üretim süreçlerinde kaynakları etkin 
kullanarak çevresel etkileri minimize etmeleri, depolama, ambalajlama ve lojistik 
faaliyetlerinde çevresel etkileri minimize etmeye çalışmaları, yeşil faaliyetlere harcanan 
giderlerin muhasebe kayıtlarından izlenebilmesi vb. doğrultusundaki anlayışlarıdır. 
Yeşil yönetim kavramı ile ilgili literatür araştırması yapıldığında dünya genelinde çok 
sayıda örnek olduğu ancak Türkiye’de tüm işletme fonksiyonlarını içerecek kapsamda 
yapılmış bir çalışma olmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada yeşil yönetim 
konusundaki uluslararası yayınların uygulamaları ülkemizdeki şartlara uyarlanmış ve 
Konya ilinde üretim faaliyeti yürüten orta ve büyük işletmelere yönelik bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada aşağıda belirlenen sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Yapılan analizler sonucunda yeşil yönetim algısı (yeşil yönetim risk /fayda algısı, 
kontrol gücü ve inanç, niyet ve eylem ile tutum ve davranış alt başlıklarında), 
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yeşil işletme fonksiyonları (üretim, muhasebe, lojistik, insan kaynakları ve 
pazarlama) ve işletme performansının birbirleri ile pozitif yönlü, anlamlı ve orta 
ve yüksek düzey bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. 

- Sadece işletme fonksiyonları alt faktörlerinden lojistik ile işletme performansı 
arasında (,203) ve insan kaynakları alt faktörü ile yeşil yönetim algısı arasında 
pozitif yönlü ama nispeten daha zayıf düzeyde (,323) bir ilişki bulunduğu 
görülmüştür. Bu durum Konya ilinde faaliyet gösteren işletmelerin çevreci 
faaliyetleri üretim, tasarım ve pazarlama alanları ile entegre edebildiği ancak 
lojistik ve insan kaynakları konusunda çevreci düzenlemeleri yeterince 
anlayamadıkları ile ilişkilendirilebilecek bir durumdur.  

- Çalışmanın birinci hipotezi olan “yeşil yönetim algısı, yeşil işletme 
fonksiyonlarını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir” kabul edilmiştir.  Bu 
sonuç Wu & Wu (2014)’de yeşil yönetim algısının işletmelerin yeşil uygulamaları 
ile güçlü bir ilişki içerisinde olduğu bulgusu ile paralellik göstermektedir. 
Günümüzde işletmeler artık küresel pazarda varlıklarını sürdürebilme savaşı 
içerisinde inovatif olmak, yeni yönetim yaklaşımlarını benimsemek ve karlılıktan 
ödün vermek pahasına da olsa paydaşlarını olumlu yönde etkileyecek bir değişimi 
kabul etmek zorundadırlar. Lee (2009) küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil 
yönetim algılarının geliştirilmesi yoluyla stratejik ve organizasyonel değişiklikler 
ile faaliyetlerini daha çevreci hale getirebileceklerini tespit etmiştir. Bu kapsamda 
önemli olan işletmelerin yeşil yönetim ile sağlayacağı avantajlar konusunda 
farkındalıklarının oluşturulmasıdır. Çünkü yeşil yönetimi fayda olarak algılayan 
işletmeler yeşil işletme faaliyetlerini uygulama konusunda daha hevesli 
olmaktadırlar.  

- Çalışmanın ikinci hipotezi olan “ yeşil işletme fonksiyonları işletme 
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir” kabul edilmiştir. 
İşletmelerin fonksiyonlarını çevreye duyarlı bakış açısı ile revize etmeleri 
proseslerde ortaya çıkan firelerin azalması, kaynakların daha dikkatli kullanılması, 
eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu 
sonuçlar işletme performansını olumlu yönde etkileyecek önemdedir.  Bu sonuç, 
Claver vd. (2007) ve Molina-Azorín vd. (2009) çevresel uygulamaların işletme 
performansını olumlu yönde etkilediği ve Teixeira vd. (2013) ve Florida & 
Davison (2001) yeşil yönetim uygulamalarının işletmeye stratejik fırsatlar 
sunduğu bulgularıyla örtüşmektedir. Handfield vd. (1997)’de belirttiği gibi, 
işletmelerin başarılı olmak için çevresel yönetim stratejilerinin, ürün tasarımı, 
satın alma, imalat ve montaj, paketleme, lojistik ve dağıtım alanlarındaki tüm 
süreçleri içeren değer zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi gerekmektedir. 
Benzer şekilde Green Jr vd. (2012) üretim işletmeleri üzerinde yaptıkları 
araştırmada yeşil tedarik zinciri faaliyetlerinin organizasyonel performansı 
arttırdığı bulgusunu elde etmiştir. Khurshid & Darzi (2016)’da yeşil insan 
kaynakları yönetiminin çevrenin korunması ve yeşil uygulamalara geçiş için 
çalışanlar ve diğer paydaşlar arasında farkındalık konusunda anahtar rol 
oynadığını belirtmiştir. Ayrıca çalışanların sürekliliğini sağlamak açısından da 
yeşil uygulamalar avantaj sağlamaktadır. Owen vd. (1997)’de yeşil muhasebenin 
öneminin giderek arttığını ve kullanıcıları güçlendirdiğini belirtmişlerdir. Simula 
vd., (2009) müşterilere doğru ve tutarlı biçimde yürütülen yeşil pazarlama 
faaliyetlerinin müşterilerin satın alma tercihlerini etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  
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- Çalışmanın üçüncü hipotezi olan “yeşil yönetim algısı işletme performansını 
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir” kabul edilmiştir.  Bu sonuç; Wu & Wu 
(2014) yeşil yönetim algısı işletme performansını güçlü biçimde etkilemektedir ve 
Karabulut (2003) işletmelerde çevre bilincinin işletme performansını olumlu 
etkilediği bulgularıyla eşleşmektedir. Porter & Van Der Linde (1995) yeşil 
yaklaşımların işletmeye önemli bir rekabet avantajı sağladığı görüşü 
doğrultusunda, yeşil yönetim konusunda farkındalığı olan işletmelerin yönetimsel 
stratejilerine ve işletme faaliyetlerine çevreci faaliyetleri entegre etmeleri 
durumunda önemli performans kazanımları elde edecekleri söylenebilir.  
Ulaşılan sonuçlar ülkemiz açısından olumlu ve umut vericidir. İşletmelerin yeşil 

yönetim konusundaki farkındalıklarının varlığı gelecek nesil işletmelerde bu 
çalışmaların daha yüksek sahiplenme ile gerçekleşeceğinin bir göstergesidir. Bu 
kapsamda devlet ve sivil toplum örgütlerinin üstüne düşen görev yeşil yönetim 
çalışmalarının ciddiyetle sürdürülmesi, küçük ve orta düzeydeki işletmelere 
yaygınlaştırılmasıdır.  

Gelecek nesillerin de ihtiyaç duyacağı kaynakların tehlikeye atılmadan bugünün 
ihtiyaçlarının giderilmesi yani sürdürülebilir gelişme sağlanması işletmelerin varlık 
nedenlerinden biri olmalıdır. Aksi taktirde dünya geri dönüşü olmayan bir noktaya 
doğru ilerleyecek ve artık yapacak hiç bir şeyin kalmadığı noktada istihdam, ekonomik 
kalkınma, ürün çeşitliliği, inovasyon vb. kavramlar anlamsız hale gelecektir. Bu 
kapsamda yasal düzenlemeler, sivil toplum örgütleri ve belki zamanla halk tarafından 
yapılan baskılar ile işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri çevreye duyarlı hale 
getirmeleri için itici bir güç olacaktır. Ancak asıl önemli ve fayda doğuracak olan, 
işletmelerin bunu kendi arzuları ile bir politika, stratejilerinin temeli, ana hedeflerinden 
biri ve işlerinin bir parçası olarak görebilmeleridir.  

4. Sınırlılıklar 
Çalışmanın sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında ileride yapılacak 

çalışmalarda da yol gösterici olması açısından kısıtlar göz önünde bulundurulmuş ve 
aşağıda belirtilmiştir:  

- Çalışmada yeşil yönetim algısı, yeşil işletme fonksiyonları ve işletme performansı 
arasındaki ilişki Türkiye’de Konya ilinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde 
araştırılmıştır. Araştırmanın bir il üzerinde gerçekleştirilmesi önemli bir kısıttır. 
Birden fazla ilde benzer çalışmaların yapılarak karşılaştırmalı olarak sonuçların 
değerlendirilmesi imkânı daha kapsamlı sonuç ve önerilerin elde edilmesi 
olanağını doğuracaktır.  

- Çalışmanın farklı büyüklükte işletmeler üzerinde gerçekleştirilmemiş olması ayrı 
bir kısıttır. Küçük işletmelerin yeşil yönetim bakış açılarının anlaşılması 
yönetimsel bulgular açısından farklı yorumlar doğurabilecektir.  

- Çalışmanın süresi de diğer bir kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma 
sonuçlarının ve etkilerinin 1. Yıl, 3. yıl ve 5. yıl takibi (satışlardaki, üretim 
kayıplarındaki, üretim verimliliğindeki, insan kaynaklarının sürekliliği ve bilinç 
seviyesindeki değişimi vb…) ve karşılaştırılması elde edilen sonuçların 
geçerliliğini güçlendirecektir. 
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Extensive Summary 
Introduction 
Such that, while the factories, built with the Industrial Revolution, have 

contributed to the increase in production, productivity and profitability of the developed 
machinery and technologies, they brought with harmful wastes, air and water pollution 
and decreasing welding problems and upset the ecological balance. Indeed, it has 
created an undeniable urgency at the point of stopping and correcting environmental 
damages (Haden vd., 2009: 1041).  

At this point, the green management approach advocating environmental 
awareness has emerged as a natural outcome of sustainability in businesses. Today, in 
the operational sense, the word "green" is often used in the context of new technologies 
and sustainable impacts on nature and environment (Simula vd., 2009: 331). 

Green management is important in ensuring sustainability by the fact that it is a 
concept that focuses on continuous improvement (Kautto, 2006: 377). However, in 
order to ensure sustainability, the necessity of implementing environmental activities in 
companies also reveals the necessity of redefining operational activities (de Burgos & 
Lorente, 2001: 1553). The international reasons for this change are: 

1. Expansion of environmental legislation and widespread of legal requirements, 
inclusion of environmental concerns into product development issues (Haden 
vd., 2009: 1044). 

2. The emergence of a niche market with environmentally sensitive "green" 
consumers (Pujari, 2006: 76). 

3. The increase in the prestige of environmental organizations and their creating 
local consciousness in the direction of their movement towards environment-
damaging businesses (Claver vd., 2007:  606). 

4. Businesses discover that they can reduce production costs and improve quality 
management while ensuring eco-efficiency using natural resources (Kitazawa 
& Sarkis, 2000: 245). 

5. Today, high environmental performance is seen as an important competitive 
advantage for businesses (Porter & Linde, 1995: 145). 

 

In this study, the effect of the green management awareness of the companies 
operating in Konya province in Turkey on the green business functions was 
investigated. Research hypotheses developed in this context include: 

http://www.orcid.org/0000-0002-2897-7222
mailto:gkarakus@konya.edu.tr
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H1= The green management perception affects the green business functions 
positively. 

H1a= Green management perception affects businesses' green production 
activities positively 

H1b= Green management perception affects businesses' green logistics 
activities positively 

H1c= Green management perception affects businesses' green marketing 
activities positively. 

H1d= Green management perceptions affects the green human resources 
activities positively. 

H1e= Green management perception affects businesses' green accounting 
activities positively. 

H2 = Green business functions affect business performance positively. 
H3 = Green management perception affects business performance positively. 
 

Method 
The aim of this study is to investigate the interaction between the green 

management perceptions, functional practices and performances at medium-sized 
manufacturing enterprises operating in Konya, an industrial city of Turkey. 

In the direction of the research, the enterprises in the production sector are taken 
as the basis. In order to limit the research, the manufacturing enterprises operating in the 
Konya province center and registered in the Konya Chamber of Industry and takes place 
the first twenty sectors are determined as the universe. 

While Green Management is a form of government that is becoming increasingly 
important in the international dimension and used by businesses, it is newly tried to 
learn and understand in our country. Considering that micro- and small-scale enterprises 
do not have sufficient knowledge about the issue, medium and large-scale enterprises 
which can develop themselves more in this regard have been dealt with in order to 
examine the awareness and practices about green management. 

In the study, a personal interview method was chosen as the data collection 
method in order to reach scientific findings. The method is thought to be useful in terms 
of achieving the most accurate and healthy information access and high return rate by 
collaborating with respondents. 

In the study, the scales used in similar issues published in internationally accepted 
articles were examined. In the first part, demographic questions were included and 
nominal scales were used. The second part consists of questions about the 
management's awareness of green management and it was adapted from the work of Wu 
& Wu (2014) and different questions which includes the unique structure of the 
companies in Turkey were added. The third was prepared to understand the green 
practices of business on functional basis and the survey questions was adapted from the 
thesis by Ustunay (2008). The fourth chapter consists of questions about measuring the 
performance of businesses, and prepared adapting the studies by Wu & Wu (2014) and 
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Sezen et al. (2002). In the second, third and fourth sections, a 5-point Likert scale was 
used (1: Strongly Disagree, 5: Strongly Agree). 

 

Findings 
Demographic Findings 
37.3% of participants were in the 45-54 age group, 88% were male, 49.4% were 

graduate and 41% were business owners. 27.7% of the enterprises operate in the 
machinery sector. 

Regression Analysis 
Regression analysis was applied to test hypotheses in the research. 
It is found that 60.9% of the increase in green business functions is related to 

green management perception (R2 = 0.609, p = .000). The green management 
perception affects the green business functions in a meaningful and positive way. For 
this reason, the hypothesis "H1 = Green management perception affects green business 
functions positively" is accepted. 

“H1a= The green management perception affects green production activities 
positively.” hypothesis was accepted. 

 “H1b= Green management perception affects green logistics activities positively” 
hypothesis is accepted. 

“H1c=Green management perception affects green marketing activities positively” 
hypothesis is accepted. 

Even if “H1d= Green management perception affects the green human resources 
activities positively” hypothesis has a lower value (10,4%), it is accepted. 

“H1e= green management perception affects green accounting activities 
positively” hypothesis is accepted.  

It turns out that 40% of the increase in business performance is related to green 
business functions (R2 = 0.400, p = 0.000). Green business functions influence business 
performance in a meaningful and positive way. For this reason, the hypothesis "H2 = 
green business functions affect business performance positively" has been accepted. 

51.6% of the increase in business performance is related to green management 
perception (R2 = 0.516, p = 0.000). The green management perception affects business 
performance significantly and positively. For this reason, the hypothesis "H3 = green 
management perception affects business performance positively" is accepted. 

Discussion 
The following results were obtained in the study: 

- As a result of the analysis made, it is seen that green management perception 
(green management risk/benefit perception, control power and belief, intention 
and action with attitude and behavior subheadings), green management 
functions (production, accounting, logistics, human resources and marketing) 
and business performance have a positive, meaningful and moderate and high 
level of relationship. 

 
- The second hypothesis of the study "green business functions influence business 

performance in a meaningful and positive way" is accepted. Revising the 
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functions of businesses with an environmentally sensitive viewpoint will also 
bring results such as reduction of waste in processes, more careful use of 
resources, and development of training activities. These outcomes are important 
to affect business performance positively. This result coincides with the findings 
by Claver et al. (2007) and Molina-Azorín et al. (2009) that indicates 
environmental practices affect business performance positively and the studies 
by Teixeira, Bello, & de Oliveira (2013) and Florida & Davison (2001) that 
indicates green management practices provide strategic opportunities. As stated 
by Handfield et al. (1997), in order to be successful, businesses need to integrate 
environmental management strategies into all stages of the value chain, 
including all processes in product design, procurement, manufacturing and 
assembly, packaging, logistics and distribution. Similarly, in his study, Green Jr 
et al. (2012) found that green supply chain activities increases organizational 
performance. Khurshid & Darzi (2016) indicated that green human sources play 
a key role in awareness among employees and other stakeholders for protecting 
environment and transitioning to green practices. Green practices also provide 
an advantage in terms of ensuring the continuity of employees. Owen et al. 
(1997) pointed out that the importance of green accounting is increasing and 
strengthening its users. Simula et al., (2009) reached the conclusion that green 
marketing activities that are conducted correctly and consistently affect 
customers' purchasing preferences. 

- The third hypothesis of the study “green management perception has a 
meaningful and positive affect on business performance is accepted. This result 
match with the results by Wu & Wu (2014) that indicates green management 
perception strongly affects the business performance and by Karabulut (2003) 
that indicates environmental awareness in businesses has a positive effect on the 
business performance. In the view that green approaches provide a significant 
competitive advantage to businesses by Porter & Van Der Linde (1995), it can 
be said that if the businesses aware of green management integrate 
environmental activities to their activities, they will obtain performance 
achievement. 

The results obtained are positive and promising in terms of our country. The 
presence of businesses' awareness of green management is an indicator that future work 
will be carried out with higher ownership. In this context, the duty of the state and non-
governmental organizations is to carry out the green management studies seriously and 
to spread it to small and medium-sized enterprises. 

Sustainable development, in other words, meeting the needs of today without 
endangering the resources future generations may need must be one of the reasons for 
the existence of businesses. Otherwise, the world will move towards an irreversible 
situation and at the point that nothing can be done, the concepts such as employment, 
economic development, product diversity, innovation and so on will be meaningless. In 
this context, legal regulations, non-governmental organizations and perhaps even the 
pressures will be a driving force for businesses to conduct environment friendly 
activities. But, what is important and will be beneficial is that businesses should see this 
as their policy, basis of their strategies, one and part of their main goals.  



Önerilen Atıf/ Suggested Citation:  
Turan, H. (2018). Üretim Yönetimi Sürecinde Personele Sağlanan Koçluk  İle Öz Liderlik Düzeyleri 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 705-721. 

 

İşletme Araştırmaları Dergisi 
Journal of Business Research-Turk 

10/4 (2018) 705-721 

Araştırma Makalesi 

Üretim Yönetimi Sürecinde Personele Sağlanan Koçluk  İle Öz 
Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Evaluation of Relationship Between Coaching Provided to Personnel and 
Leadership Levels in Production Sector 

Haldun TURAN 
İstanbul Rumeli Üniversitesi 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü 

İstanbul, Türkiye 
orcid.org/0000-0002-0701-7679 

 haldun.turan@rumeli.edu.tr 

Özet 

Koçluk ve liderlik, işletme yönetiminde giderek önemi artan ve uygulamada daha 
fazla ön plana çıkan iki kavramdır. Öte yandan bu kavramların üretim sektöründe yeterince 
incelenmediği, güncel uygulamalarda yeterince yer bulmadığı da görülmektedir. Bu 
nedenle bu araştırmada, üretim yönetimi sürecinde personele sağlanan koçluk ile gelişen 
liderlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 
2017 yılının ilk döneminde Kocaeli ili sınırları içerisindeki çeşitli otomotiv yan sanayi 
ürünleri üreten işletmelerde çalışan toplam 403 otomotiv sektörü personeli oluşturmaktadır. 
Araştırma sonuçlarına göre genel olarak otomotiv sektöründe çalışan personelin koçluk ve 
öz liderlik düzeyleri ortalama düzeydedir. Bunun yanında koçluk ve öz liderlik düzeyleri 
personelin demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir (p>0,05). Yine korelasyon analizi sonuçlarına göre örneklem 
çerçevesinde koçluk ile öz liderlik boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunmamıştır (p>0,05).  
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Abstract 

Coaching and leadership are two concepts increasing their importance and become 
important in business management. On the other hand, it is seen that these concepts have 
not been examined sufficiently and placed within contemporary applications in production 
sector. For this reason, it was aimed in this research to evaluate relationship between 
coaching provided to personnel and developed leadership levels. In this respect, total 403 
automotive personnel working in different automotive sub-industry producing firms within 
Kocaeli City borders during first period of 2016 were subjected to survey. According to 
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results of the study, coaching and leadership levels of personnel working at automotive 
sector were at moderate level in general. In addition, coaching and self-leadership levels 
did not showed statistically significant differences based on demographic properties 
(p>0,05). Similarly, according to correlation analysis, there was not a statistically 
significant correlation between coaching and self-leadership factors within the sample 
(p>0,05).  

Keywords: Production management, coaching, leadership, personnel.  
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1. Giriş  
Son yıllarda üretim yönetimi sürecinde yaşanan değişmeler, üretim sistemlerinde 

ve bunların yönetiminde daha fazla bilginin yer aldığını, günümüz üretim süreçlerinin 
bilgi yoğun bir sektör haline geldiğini göstermektedir (Colombelli ve Quatraro, 2018: 
140-142; Neves ve Sequeira, 2018: 751-757; Oygür, 2018: 24-26; Rossi vd, 2017: 2-5). 
Bu süreç içerisinde bilgi aynı zamanda bir rekabet üstünlük aracı olarak 
değerlendirilmekte olup, bilgiyi etkili ve doğru kullanan işletmelerde üretim yönetimi 
süreci daha verimli, kaynak kullanımında daha fazla yalın üretime yer veren, müşteri ve 
pazar dinamikleri ile geçmişten gelen işletme üretim bilgisini entegre eden işletmeler 
olarak rekabette liderlik etmektedir.  

 İşletmelerde bilginin öneminin artmasıyla birlikte, entelektüel sermayenin 
bileşeni olan beşeri sermayenin de önemi artmıştır. Beşeri sermaye içerisinde özellikle 
üretim sürecinde etkili rol oynayan aktörler, bu bilgiyi alan, derleyip harmanlayan, 
analitik çıkarımlar yapan ve buna göre yeni süreçler tasarlayarak bilgiyi işleyen üretim 
girdileri olarak görülmektedir (Lee et al, 2018: 112-114; Flückiger ve Ludwig, 2018: 
12-13). Bilginin soyut bir kavram olması ve salt bilginin yönetilmesi ve şekillenmesi 
mümkün olmadığından, bilgiyi taşıyan personelin yönetilmesi ve şekillendirilmesi, 
geliştirilmesi gerekir. Bu bağlamda personel, üretim yönetiminde bilgiyi 
şekillendirmede, etkili kullanmada ve geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır.  

 Klasik işletme ve üretim yönetimi literatüründe uzun yıllar bunun farkına 
varılmış ve örgütsel bağlılık, iş tatmini, takım çalışması, performans esaslı 
değerlendirme ya da motivasyon gibi pek çok kavram ile personelin daha etkili ve 
verimli bir şekilde yönetilmesinin yolları aranmıştır. Öte yandan bu yaklaşımların ortak 
noktası, personelin yönetilmesi üzerine odaklanmalarıdır. Modern işletme yönetiminde 
ise bu yapı yerini daha çok kendi kendini yöneten, otokrasi düzeyi yüksek olan, bilgi ve 
becerileri fark ederek bunları amaca yönelik kullanmaya özen gösteren, etkili bir 
personele bırakmaktadır (Doğan ve Demiral, 2007: 286). Bu anlayışın ön plana çıkan 
temel özelliği ise “aktif” ve “etkili” personelin elde edilmesidir.  

 Bir üretim sürecinde personelin daha aktif ve etkili bir şekilde üretim sürecine 
dahil olmasında ön plana çıkan iki kavram, koçluk ve öz liderlik kavramlarıdır. Koçluk 
kavramını en genel şekli ile bireylerin analitik düşünme ve kendi sorunlarını kendi 
kendilerine çözme, aynı zamanda ön plana çıkma ve üretim sürecinde etkili katkılar 
yapabilme becerileri olarak tanımlamak mümkündür. Öz liderlik ise öncelikle bireyin 
kendisi ile başlayarak, çevresindeki diğer insanları da etkileyebilme, güdülendiği alanda 
katkılar yapabilmek için kendini motive edebilme ve bu motivasyonu hayata 
geçirebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla öz liderlik ve koçluğun, modern 
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işletme ve üretim yönetiminde tasavvur edilen personele ulaşmada en önemli iki 
yönetsel araç olduğunu ifade etmek mümkündür. Hem koçluğun, hem de liderliğin 
bilişsel özellikleri ve tanımı itibariyle, aralarında ilişki olması beklenmektedir.  

 Bu araştırmada, üretim sektöründe büyük önemi olan ve ciddi ekonomik 
katkıları olan, aynı zamanda üretim sürecinde tarihsel yapıyla günümüz arasında önemli 
bağ kuran otomotiv sektöründe koçluk ve öz liderlik arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmada bu sayede aynı zamanda, mevcut durumun da betimlenmesi 
ve ileri araştırmalar için öncü çalışma olması umulmaktadır. Araştırmada bu çerçevede 
aşağıdaki hipoteze yanıt aranmıştır:  

 H1: “Otomotiv sektöründe koçluk ve öz liderlik arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır”.  

2. Kavramsal Çerçeve 
 Koçluk ve öz liderlik kavramları her ne kadar literatürde daha önce tanımlanmış 

ve farklı alanlarda uygulanmış olsa da, üretim yönetimi açısından bu iki kavrama ilişkin 
genel bilgilerin verilmesinde yarar vardır. Bu nedenle araştırmanın devam eden 
başlıklarında, koçluk ve liderlik kavramlarına ilişkin temel ve genel bilgilere yer 
verilmiştir.   

2.1. Koçluk ve Üretim Yönetimindeki Yeri 
  Genel olarak bir kişiyi bir yerden bir yere götürme anlamında kullanılan koçluk, 

kavramsal olarak bireylerin performanslarını istenilen düzeye getiren, mesleki seçimden 
görev yapmaya, problem çözmeden yaşam kalitesini arttırmaya kadar destek veren kişi 
ve destek verme eylemini tanımlamaktadır (Sezer ve Şahin, 2015: 34). Koçluk yapan 
birey danışanını motive eden, odaklayan, dikkat ve özgüvenini arttıran bir yaklaşım 
içerisinde süreci takip etmektedir (Çayır ve Faydalı, 2017: 283). Dolayısıyla koçluğu, 
bireylerin başka bireyler tarafından bilimsel ya da belirli çerçeveler içerisinde motive 
edilmesi, yönlendirilmesi ve odaklanmasının sağlanması için yapılan çalışmalar bütünü 
olarak nitelendirmek mümkündür.  

 Koçluk yaklaşımının temelinde öğrenci ya da öğrenen bireyin bu süreci 
kontrollü bir şekilde yapmasına olanak vermek yatmaktadır. Bu bakımdan koçluk 
sürecinde aktif olan öğrenendir (Ünsar ve Ünsar, 2008: 2). Bu süreçte farklı koçluk 
türlerinin bireylerin demografik özelliklerinden cinsiyet, yaş ve mesleki deneyime göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı rapor edilmiştir (Gökbulut ve Çoklar, 
2017: 126). Bu nedenle koçluk daha çok bilişsel yanları ön plana çıkan bir süreç olup 
(Kaya ve Demir, 2014: 68), bireylerin soyut ya da manevi değerlerini etkileyen 
etmenlere bağlı bir değişken olarak nitelendirilebilir.  

 Tüm yönetim alanlarında olduğu gibi, üretim yönetiminde de bireyleri ya da 
daha dar çerçevede, personeli motive etme ve yönlendirme söz konusudur. 1990’lı 
yılların başından itibaren yönetim biliminde koçluk kavramı yaygın bir biçimde 
kullanılmaya başlamıştır (Esen, 2006: 118). Özellikle üretim yönetiminde, personelin 
odaklanması ve motive olması büyük önem arz etmektedir. Koçluk sayesinde üretim 
yönetiminde hedeflenen pek çok amaca ulaşmak mümkün olabilir.  

 Koçluk sürecinin en önemli özelliklerinin başında, bireylerin düşünce 
düzeylerinin ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi gelmektedir. Bu sayede 
bireyler daha etkili düşünmekte ve kendilerini daha iyi analiz edebilmektedir. Bunun 
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yanında koçluk, yöneticilere de insan kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanabilme 
imkanı vermektedir. Bu sayede işletme içerisinde bireylerin sürece daha fazla katıldığı, 
daha etkili ve aktif rol aldığı bir üretim sistemi yapısının elde edilmesi mümkün 
olmaktadır.  

 Bir üretim sisteminde, her ne kadar günümüzde bilgisayarlı ve otomasyon 
sistemleri giderek yaygın hale gelse de, en önemli girdilerin başında beşeri sermaye ya 
da insan kaynakları gelmektedir. Üretim sürecinde insanın fiziksel gücünün öneminin 
giderek azaldığı otomasyon ve bilgi sistemlerinde dahi, azalan fiziksel gücün yerini, 
artan bilişsel güç almaktadır. Bu nedenle, üretim yöntemlerinde ve sistemlerinde beşeri 
sermaye, en önemli girdi kaynaklarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine 
üretim sistemlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliği de, beşeri sermayenin ve insan 
kaynaklarının bilgileri çerçevesinde ilerlemektedir.  

 Üretim sistemlerinde beşeri sermayenin öneminin bu derece büyük olması, 
beraberinde beşeri sermayenin etkili kullanımını da getirmektedir. Bunun için ise son 
yüzyılda işletme yönetimi alanında ve kamu yönetimi biliminde yapılan çalışmalara 
bakmak gerekir. Genel olarak bu çalışmalarda ön plana çıkan temel nokta, bireylerin 
bilişsel düzeylerini etkileyen, onların motivasyon ve düşünsel uyumlarını arttıran 
yöntemlerin, üretim yöntemlerinde de etkisini pozitif bir biçimde göstereceği 
yönündedir.  

 Koçluk kavramı, insan kaynakları yönetiminde klasik üretim yöntemlerinin 
beşeri sermayeyi etkin hale getirme çalışmalarından farklı olarak, bilişsel bir 
yaklaşımdır ve bu nedenle, bireyler arasında etki düzeyi farklılık gösterebilmektedir. 
Üretimde herhangi bir üretim girdisinin nihai sonuç üzerindeki etkisini incelemek, 
kantitatif açıdan oldukça kolay ve temel yöntemlere dayanmaktadır. Öte yandan bilişsel 
bir girdinin çıktılarını ölçmek son derece komplike, subjektif değerlendirmelere açık ve 
zorlu bir süreçtir. Bu nedenle, literatürde alan çalışmaları ile birlikte yapılan önemli 
araştırmaların belirli bir düzeye gelmesi gerekir. Koçluk kavramının, her ne kadar 
literatürde kısmen yeni bir kavram olsa da, günümüzde beşeri sermayenin üzerindeki 
pozitif etkilerinin artık kabul görmüş bir olgu şekline dönüştüğünü ifade etmek 
mümkündür.  

2.2. Liderlik ve Öz Liderlik Kavramlarının Analizi 
Liderliğin günümüze kadar pek çok tanımı yapılmış olmakla beraber, bu 

tanımların ortak noktasında liderlik, bireylerin davranışlarını kendi isteği çerçevesinde 
etkileyebilme, öğretme, yol gösterme, ileriyi görme, emir ve talimat verebilme 
becerisini nitelendirmektedir (Bakan ve Büyükbeşe, 2010: 74). Sözcük anlamına göre 
lider güce sahip olan, otorite sahibi, emir veren, ödüllendiren, takip edenlere sahip 
olabilen, aydınlatan, öğreten bir yapıya sahiptir (Yılmaz ve Karahan, 2010: 146). Bunun 
yanında lider, personeline ya da takip edenlerine gerek işyerinde, gerekse özel 
yaşamlarında refah sağlama görevine de sahiptir (Köksal, 2011: 102).  

Literatürde günümüzde pek çok liderlik türü (dönüşümsel liderlik, paternalist 
liderlik, kültürel liderlik gibi) tanımlanmakla birlikte, en fazla kabul gören liderlik 
türleri otokratik liderlik, demokratik liderlik, serbestçi liderlik ve katılımcı liderlik 
türleridir (Yılmaz ve Karahan, 2010: 146; Telli vd, 2012: 136). Otokratik lider etkileme 
gücünü bulunduğu konumun otoritesinden alırken, demokratik lider demokratik yollarla 
yönetim fonksiyonunu yerine getirmektedir. Serbestçi liderlikte lider personeline 
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müdahale etmemekte, katılımcı liderlikte ise liderliğin gerektirdiği süreçlere personelin 
de katılımını sağlamaktadır (Telli vd, 2012: 136).  

 Liderlik kavramı aslında sadece bir işletme ya da üretim tesisi içerisindeki 
bireylerin bir araya gelerek belli bir amaç ve hedef çerçevesinde yönlendirilmesini 
değil, aynı zamanda bireylerin yetki devri konularında da, inisiyatif alabilme düzeylerini 
de göstermektedir. Buna ilave olarak liderlik bilişsel bir unsur olup, ölçme ve 
değerlendirilmesi güç bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Liderliğin bu nedenle 
günümüzde kesin kabul görmüş türleri ya da sınıflamaları mevcut olmayıp, yine 
liderliği kesin bir biçimde ölçen tek bir ölçüm aracı da yoktur. Bu alanda geliştirilen 
birçok farklı boyutu içeren liderlik çalışmaları yapılmaktadır.  

 Öte yandan üretim sistemlerinde ve süreçlerinde liderliğin etkili bir biçimde 
kullanılması için pek çok alan uygulaması ve akademik çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmalarda ortak olarak ortaya çıkan bulgu, liderliğin yönetilmesi gereken, aynı 
zamanda değerlendirilmesi ve takip edilmesi gereken bir olgu olduğu gerçeğidir 
(Yılmaz ve Karahan, 2010: 146; Telli vd, 2012: 136; Köksal, 2011: 102). Buna ilave 
olarak liderlik ile ilgili literatürde ortak kabul gören kanı, liderliğin kişisel özelliklere 
bağlı olduğu ve yöneticiliğe göre farklı bir kavram olduğu yönündedir. Buradan 
hareketle, liderliğin beşeri sermayenin etkili ve verimli kullanılmasında, önemli bir 
bilişsel yönetsel araç olduğu sonucu çıkmaktadır.  

 Öz liderlik ise bireylerin kendilerindeki liderlik duygu ve yetenekleri algılama 
düzeyi ile ilişkili bir kavramdır. Öz liderlik literatürde kendi kendine liderlik olarak da 
geçmekte olup, bireylerin herhangi bir şeyi gerçekleştirmede, kendi kendilerini 
yönlendirme ve motivasyon güçleri şeklinde ifade edilmektedir (Konan ve Atik, 2015: 
102).  

 Üretim yönetiminde ve üretim süreçlerinin denetlenmesinde de liderlik, üretim 
süreçlerinin sonuçlarının olumlu bir şekilde ortaya çıkmasında büyük önem 
taşımaktadır. Liderlik sayesinde bir işletme ya da üretim sürecinde, personelin ya da 
tüm personelin daha kısa sürelerde, daha etkili bir biçimde yönlendirilmesi ve sürece 
dahil edilmesi mümkün olabilir. Yine üretim yönetiminde ve üretim süreçlerinde 
liderliğin kontrol altına alınarak yönlendirilmesi ve yönetilmesi, istenmeyen liderlik 
sonuçlarının da ortaya çıkmasını engelleyebilir. Yine son olarak bu noktada, liderlik 
yapısındaki bireylerin liderlik duygularının işletme ve üretim süreçlerinin amaç ve 
hedeflerine uygun bir biçimde şekillendirilmesi, üretim sistemlerinde ve işletme için 
örgütsel yapıda ileride yaşanacak olan sorunların çözümünde etkili bir rol üstlenebilir.  

3. Yöntem 
Yapılan araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiş olup, nicel veriler 

ışığında otomotiv sektöründe koçluk ve öz liderlik arasındaki ilişkinin betimlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 
Literatür ile ilgili genel bilgilerin verilmesinde ise sosyal bilimlerde yaygın olarak 
kullanılan dokuman tarama modeli ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır.  

Araştırmanın evrenini Kocaeli’nde faaliyet gösteren otomotiv şirketleri 
oluşturmaktadır. Örneklemi ise 2017 yılının ilk döneminde Kocaeli ili sınırları 
içerisindeki çeşitli otomotiv yan sanayi ürünleri üreten işletmelerde çalışan toplam 403 
otomotiv sektörü personelinden oluşmaktadır.  
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 Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu (cinsiyet, yaş, 
görev türü, medeni durum ve aile tipini içeren) ile birlikte koçluk ölçeği ve öz liderlik 
ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır.  

Koçluk Ölçeği:  
 Eren ve Akyüz (2014) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan 

koçluk faaliyetlerinin personelin motivasyonu ve yöneticilere duyulan güven üzerindeki 
etkilerini inceleyen ölçeğin 6 maddelik ve beşli Likert tipi olan “Koçluk” boyutu 
kullanılmıştır.  

Öz Liderlik Ölçeği:  
 Tabak vd. (2013) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Öz liderlik” 

ölçeği toplam sekiz boyut ve 29 maddeden oluşmaktadır. Bu boyutlar kendine hedef 
belirleyerek başarılı performans hayal etme (7 madde), kendi kendine konuşma (3 
madde), kendini ödüllendirme (3 madde), kendini cezalandırma (4 madde), doğal 
ödüllerle düşünceyi odaklama (2 madde), kendini gözlemleme (4 madde), düşünce ve 
fikirleri değerlendirme (4 madde) ve hatırlatıcılar (2 madde) olarak belirlenmiştir.  

 Araştırma verileri 2016 yılının ilk altı ayı içerisinde, gerekli izinlerin ilgili 
işletme yönetimlerinden alınması ve gönüllülük usulüne göre araştırmacı tarafından 
toplanmıştır. Araştırma anketlerine katılmadan önce katılımcılara konuya ilişkin genel 
bir bilgi verilmiş, verilerin nerelerde kullanılacağı ve kimlerle paylaşılacağına ilişkin 
katılımcılar aydınlatılmış ve araştırmaya katılım gönüllülük usulüne göre 
gerçekleştirilmiştir. Anket verilerinden elde edilen bilgiler ileri analiz için bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır.  

 Araştırma anket envanterinden elde edilen verilerden nominal verilerin 
tanımlanmasında (demografik veriler) frekans analizi kullanılmıştır. Ölçek ortalamaları 
ortalama ve standart sapma değerleri ile tanımlanmıştır. Ölçek ortalamalarının fark ve 
korelasyon analizlerinden önce, verilerin dağılımının normal dağılıma uygunluğu için 
Kolmogorov Smirnov testi yapılmıştır. Test sonuçlarına göre tüm ölçek ortalamaları 
normal dağılımdan istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğundan, 
nonparametrik testler yapılmıştır. Buna göre iki bağımsız grup arasındaki ortalama farkı 
için Mann Whitney U testi, ikiden çok bağımsız grubun ölçek ortalamaları arasındaki 
fark analizi için ise Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. İlişkisel tarama analizinde ise 
Spearman’s rho korelasyon analizi kullanılmıştır. Bilgisayar ortamında gerçekleşen tüm 
analizlerde SPSS 17.0 for Windows paket programı kullanılmış ve analizler %95 güven 
aralığında gerçekleştirilmiştir.  

4. Bulgular 
Araştırmaya katılan otomotiv sektörü personelinin demografik özellikleri Tablo 

1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Katılımcıların demografik özellikleri 
 Kişi Sayısı (n) Yüzde (%) 

Cinsiyet   
   Erkek  354 87,8 
   Kadın  49 12,2 
Yaş aralığı   
   30 ve altı 305 75,7 
   31-35 arası 58 14,4 
   36-45 arası 40 9,9 
Görev türü   
   Mühendis 29 7,2 
   Teknisyen  71 17,6 
   Vasıfsız  244 60,5 
   Yönetici 59 14,6 
Medeni durum   
   Evli  305 75,7 
   Bekar  98 24,3 
Aile tipi    
   Çekirdek aile 339 84,1 
   Geniş aile 64 15,9 

Tablodan da görüleceği üzere, katılımcıların %87,8’i erkek ve %12,2’si ise 
kadındır. Katılımcıların %75,7’si 30 ve altında, %14,4’ü 31-35 arasında ve %9,9’u ise 
36-45 arasında yaşa sahiptir. Araştırmaya 29 mühendis, 71 teknisyen, 244 vasıfsız 
çalışan ve 59 yönetici katılmıştır. Araştırmaya katılan personelin %75,7’si evli ve 
%84,1’i ise çekirdek aileye sahiptir. Araştırmada temel hipotez olarak, öz liderlik ile 
koçluk arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunun için yapılan Spearman’s rho korelasyon 
analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Koçluk ve öz liderlik alt boyutları arasındaki ilişki için yapılan Spearman’s 
rho korelasyon analizi sonuçları 

Koçluk r p 
Liderlik-Kendine hedef belirleyerek başarılı 
performans hayal etme -0,001 0,978 
Liderlik-Kendi kendine konuşma -0,042 0,405 
Liderlik-Kendini ödüllendirme 0,014 0,773 
Liderlik-Kendini cezalandırma 0,021 0,674 
Liderlik- Doğal ödüllere düşünceyi odaklama 0,042 0,404 
Liderlik- Kendini gözlemleme 0,012 0,816 
Liderlik- Düşünce ve fikirleri değerlendirme -0,007 0,881 
Liderlik- Hatırlatıcılar 0,016 0,755 

 Korelasyon analizi sonuçlarından da görüleceği gibi, öz liderlik boyutları ile 
koçluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir (p>0,05). Bu 
durum, otomotiv sektöründe çalışan personelin koçluk ve öz liderlik düzeylerinin birbiri 
ile etkileşiminin yeterince olmadığını ortaya koymaktadır. Cinsiyete göre ölçek 
ortalamaları ve fark analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3: Cinsiyete göre ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları 

 Erkek 
(n=354) Kadın (n=49) 

X2 p X SS X SS 
Koçluk Puanı 20,23 3,93 19,73 4,30 -1,322 ,186 
Liderlik-Kendine hedef belirleyerek başarılı 
performans hayal etme 23,62 4,59 24,43 4,92 -1,228 ,220 

Liderlik-Kendi kendine konuşma 10,67 2,26 10,86 2,48 -,858 ,391 
Liderlik-Kendini ödüllendirme 10,03 2,14 10,24 2,18 -1,039 ,299 
Liderlik-Kendini cezalandırma 12,44 3,22 12,45 2,87 -,150 ,881 
Liderlik- Doğal ödüllere düşünceyi odaklama 6,93 1,40 6,78 1,49 -,346 ,729 
Liderlik- Kendini gözlemleme 13,15 2,64 13,49 2,84 -,760 ,447 
Liderlik- Düşünce ve fikirleri değerlendirme 12,28 3,48 12,96 3,66 -1,142 ,254 
Liderlik- Hatırlatıcılar 6,95 1,30 7,12 1,30 -1,080 ,280 

Erkeklerde koçluk puanı kadınlara göre daha yüksektir. Ancak gruplar arasındaki 
bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Liderlik boyutlarından doğal 
ödüllerle düşünceyi odaklama boyutu erkeklerde, diğer liderlik boyutları ise kadınlarda 
daha yüksek düzeydedir. Öte yandan liderlik boyutları da, cinsiyete göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0,05). Yaşa göre ölçek ortalamaları ve fark 
analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4: Yaşa göre ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları 

 30 ve altı 
(n=305) 

31-35 arası 
(n=58) 

36-45 arası 
(n=40) 

X2 p X SS X SS X SS 
Koçluk Puanı 20,03 3,79 20,71 4,21 20,50 4,93 ,470 ,790 
Liderlik-Kendine hedef belirleyerek başarılı 
performans hayal etme 23,67 4,48 23,71 4,91 24,15 5,42 ,807 ,668 

Liderlik-Kendi kendine konuşma 10,69 2,23 10,57 2,46 10,93 2,47 ,357 ,837 
Liderlik-Kendini ödüllendirme 9,99 2,11 10,17 2,15 10,40 2,41 1,354 ,508 
Liderlik-Kendini cezalandırma 12,41 3,11 12,69 3,40 12,28 3,33 ,308 ,857 
Liderlik- Doğal ödüllere düşünceyi odaklama 6,91 1,41 7,03 1,38 6,75 1,48 ,538 ,764 
Liderlik- Kendini gözlemleme 13,13 2,61 13,16 2,86 13,70 2,79 4,866 ,088 
Liderlik- Düşünce ve fikirleri değerlendirme 12,28 3,46 12,69 3,40 12,50 4,00 1,440 ,487 
Liderlik- Hatırlatıcılar 6,95 1,29 6,98 1,32 7,10 1,35 1,345 ,511 

Koçluk puanının en yüksek düzeyi 31-35 yaş arasındaki katılımcılarda 
görülmektedir. Liderlik puanlarının ise kendini cezalandırma, doğal ödüllerle düşünceyi 
odaklama, düşünce ve fikirleri değerlendirme boyutları 31-35 yaş arasındaki 
katılımcılarda, diğer boyutlar ise 36-45 arası yaşa sahip katılımcılarda görülmektedir. 
Fark analizi sonuçları ise hem koçluk, hem de liderlik puanlarının gruplar arasındaki 
farkının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya koymaktadır (p>0,05). Görev 
türüne göre ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.  
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Tablo 5: Görev türüne göre ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları 

 Müh. 
(n=29) 

Teknisyen 
(n=71) 

Vasıfsız 
(n=244) 

Yönetici 
(n=59) 

X2 p X SS X SS X SS X SS 
Koçluk Puanı 19,69 3,24 20,73 4,71 20,20 3,95 19,61 3,39 2,421 ,490 
Liderlik-Kendine hedef belirleyerek 
başarılı performans hayal etme 24,28 4,78 24,17 4,74 23,65 4,64 23,20 4,44 1,835 ,607 

Liderlik-Kendi kendine konuşma 10,62 2,16 10,80 2,44 10,74 2,28 10,41 2,16 1,208 ,751 
Liderlik-Kendini ödüllendirme 10,10 1,93 10,17 2,20 10,05 2,19 9,93 2,07 ,970 ,809 
Liderlik-Kendini cezalandırma 12,72 3,44 12,75 3,25 12,38 3,09 12,15 3,32 1,767 ,622 
Liderlik- Doğal ödüllere düşünceyi 
odaklama 7,10 1,35 7,10 1,26 6,88 1,44 6,73 1,48 2,070 ,558 

Liderlik- Kendini gözlemleme 13,62 2,83 13,35 2,81 13,18 2,63 12,81 2,58 2,960 ,398 
Liderlik- Düşünce ve fikirleri 
değerlendirme 12,97 3,46 12,54 3,71 12,30 3,56 12,08 3,03 2,351 ,503 

Liderlik- Hatırlatıcılar 7,10 1,35 7,15 1,13 6,95 1,31 6,76 1,39 3,014 ,389 

Liderlik ölçeğinin kendine hedef belirleyerek başarılı performans hayal etme, 
doğal ödüllerle düşünceyi odaklama, kendini gözlemleme ve düşünce ve fikirleri 
değerlendirme boyutları mühendislerde, diğer tüm boyutlar ve koçluk puan ortalaması 
teknisyenlerde daha yüksek düzeydedir. Fark analizi sonuçlarına göre ise koçluk ve 
liderlik boyutları görev türüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmamaktadır (p>0,05). Medeni duruma göre ölçek ortalamaları ve fark analizi 
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6: Medeni duruma göre ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları 

 Evli (n=305) Bekar (n=98) 
X2 p X SS X SS 

Koçluk Puanı 20,34 3,97 19,65 3,94 -1,083 ,279 
Liderlik-Kendine hedef belirleyerek başarılı 
performans hayal etme 23,80 4,78 23,47 4,15 -,792 ,428 

Liderlik-Kendi kendine konuşma 10,71 2,32 10,64 2,17 -,458 ,647 
Liderlik-Kendini ödüllendirme 10,07 2,20 10,03 1,97 -,086 ,931 
Liderlik-Kendini cezalandırma 12,52 3,24 12,17 2,95 -,993 ,321 
Liderlik- Doğal ödüllere düşünceyi odaklama 6,92 1,42 6,90 1,36 -,091 ,927 
Liderlik- Kendini gözlemleme 13,31 2,72 12,82 2,47 -1,955 ,051 
Liderlik- Düşünce ve fikirleri değerlendirme 12,51 3,58 11,90 3,23 -1,783 ,075 
Liderlik- Hatırlatıcılar 6,99 1,32 6,93 1,21 -,134 ,893 

Gerek koçluk puan ortalaması, gerekse tüm liderlik alt boyutlarının ortalaması 
evli katılımcılarda daha yüksek düzeydedir. Fark analizi sonuçları ise medeni duruma 
göre gruplar arasındaki bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya 
koymuştur (p>0,05). Aile tipine göre ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları Tablo 
7’de verilmiştir.  
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Tablo 7: Aile tipine göre ölçek ortalamaları ve fark analizi sonuçları 

 Çekirdek 
(n=339) Geniş (n=64) 

X2 p X SS X SS 
Koçluk Puanı 20,17 4,12 20,16 3,11 -,027 ,978 
Liderlik-Kendine hedef belirleyerek başarılı 
performans hayal etme 23,60 4,63 24,33 4,66 -1,003 ,316 

Liderlik-Kendi kendine konuşma 10,65 2,31 10,94 2,14 -,685 ,493 
Liderlik-Kendini ödüllendirme 10,04 2,18 10,19 1,99 -,459 ,646 
Liderlik-Kendini cezalandırma 12,36 3,18 12,83 3,10 -1,015 ,310 
Liderlik- Doğal ödüllere düşünceyi odaklama 6,88 1,43 7,06 1,28 -,903 ,367 
Liderlik- Kendini gözlemleme 13,13 2,63 13,52 2,87 -,858 ,391 
Liderlik- Düşünce ve fikirleri değerlendirme 12,28 3,41 12,77 3,96 -1,113 ,266 
Liderlik- Hatırlatıcılar 6,95 1,31 7,09 1,20 -,768 ,442 

Tablo 6’da da görüleceği gibi, koçluk puan ortalaması çekirdek aileye sahip 
bireylerde daha yüksek düzeydedir. Liderlik boyutlarının puanları ise geniş aileye sahip 
olan bireylerde daha yüksek düzeydedir. Fark analizi sonuçlarına göre katılımcıların aile 
tiplerine göre liderlik ve koçluk düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya 
neden olmamaktadır (p>0,05).  

5. Tartışma 
Yapılan bu araştırmada otomotiv sektöründe üretim yönetimi açısından personele 

sağlanan koçluk ve öz liderlik becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada bu 
çerçevede anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Araştırma örnekleminin demografik yapısı incelendiğinde, çoğunluğun erkek, 30 
ve altı yaşa sahip, vasıfsız çalışan, evli ve çekirdek aileye sahip bireylerden meydana 
geldiği görülmektedir. Bu dağılım Türk otomotiv sektöründe istihdam yapısına ilişkin 
raporlar ve hane halkı çalışan nüfus dağılımlarına benzer bir yapı göstermektedir 
(TÜİK, 2016).  

Gökbulut ve Çoklar (2017) çalışmalarında, koçluk düzeylerinin cinsiyete, yaşa ve 
mesleki deneyime göre farklılık gösterdiğini rapor etmiştir. Cinsiyete göre koçluk ve öz 
liderlik becerileri kıyaslandığında; erkeklerde koçluğun daha fazla, kadınlarda ise öz 
liderliğin daha fazla olduğu görülmektedir. Öte yandan bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmamıştır. Daha geniş örneklem ve daha farklı demografik yapıda bu 
farkın anlamlı çıkması mümkündür. Yaşa göre elde edilen bulgular, istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde olmamakla birlikte, literatüre benzer sonuçlar vermektedir. Yaş 
arttıkça, liderlik becerilerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Koçluk süreci ise daha 
çok kuşak ile ilişkili olduğundan, Y kuşağındaki bireylerde (31-35 yaş arası grupta) 
koçluk becerileri daha yüksek düzeydedir.  

Görev türüne göre elde edilen bulgularda da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
olmasa da, genel olarak üretim sektörünün niteliğine uygun sonuçlar elde edilmiştir. 
Mühendis ve teknisyenlerde öz liderlik düzeyleri daha yüksek olup, teknisyenlerde 
koçluk düzeyi mühendislere göre daha yüksek bulunmuştur. Medeni duruma göre hem 
koçluk, hem de öz liderlik boyutları evli katılımcılarda daha yüksek düzeydedir. Yine 
aile tipine göre tüm öz liderlik düzeyleri geniş aileye sahip olan katılımcılarda daha 
yüksektir. Koçluk düzeyi ise çekirdek aileye sahip katılımcılarda daha yüksektir. Genel 
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olarak evli ve daha düzenli bir yaşamı olan katılımcıların bu durumlarının iş yaşamlarını 
da etkilediği, günlük yaşam ile iş yaşamı arasında literatürde değinilen ilişkinin burada 
da ortaya çıktığı ifade edilebilir.  

Gökbulut ve Çoklar (2017) araştırmalarında, teknolojik koçluk düzeyi yüksek 
olan öğretmenlerde, vizyoner liderlik düzeyinin de yüksek olduğunu rapor etmiştir. Öte 
yandan bu farklılık, bir ilişkiye işaret etmemektedir. Yılmaz ve Karahan (2010) ise 
vizyoner liderliğin koçluğun da alt kavramı olan yaratıcılık ile ilişkili olduğunu rapor 
etmiştir. Araştırmada elde edilen korelasyon analizi sonuçları, istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde değildir. Bu noktada demografik yapının araştırma örneklemi 
çerçevesinde homojen olmasının ve farklı demografik yapının yer almamasının etkisi 
olmakla birlikte, koçluk ve öz liderlik kavramına yeterli ilginin gösterilmemesinin de 
etkisinin olduğunu ifade etmek gerekir. Her ne kadar personeli motive etme, 
destekleme, cesaretlendirme gibi koçluk ve öz liderlik geliştirme konusunda etkili olan 
yöntemler işletmeler içerisinde uygulansa da, koçluk ve öz liderlik üzerine kurumsal ya 
da formel bir şekilde verilen eğitimden söz etmek mümkün değildir. Bu durumun da 
araştırma sonuçları üzerinde etkili olabileceği ifade edilebilir. Yine koçluk ile liderlik 
arasındaki ilişkinin yapısının sektörlere göre farklılık göstermesi nedeniyle, otomotiv 
sektöründe ilişkinin anlamlı çıkmadığı düşünülebilir.  

6. Sonuç ve Öneriler 
Geçmişten günümüze insan kaynakları ile ilgili yapılan çalışmalar, aslında bir 

üretim sürecinin ya da hizmet sürecinin en önemli bileşeninin insan kaynağı olduğunu 
ortaya koymuştur. Özellikle bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilginin öneminin artması, 
beraberinde bilgiyi taşıyan insanın da bu süreçteki değerinin artması durumunu 
getirmiştir. Bunun yanında artan üretimin topluma dağıtılması aşamasında da, beşeri 
sermayenin aynı zamanda müşteri özelliklerine sahip olması nedeniyle, bireysel 
değerleri ve becerileri geliştiren, kişisel bilişsel özellikler üzerine yoğunlaşan 
çalışmaların ve alan uygulamalarının giderek arttığı görülmektedir. Koçluk ve liderlik 
konuları da, bu kavramların ve uygulamaların öne çıkan ikisi olarak nitelendirilebilir.  

Koçluk sayesinde bireyler, kendilerini daha etkili, daha sisteme dahil edilmiş ve 
yetki devri yüksek bir biçimde görebilmekte, koçluk uygulamaları yapsın ya da bu 
uygulamalara konu olsun, her iki durumda da işletmeler ya da üretim tesislerinde, beşeri 
sermayenin etkinliğini arttıran önemli bir unsur olmuştur. Koçluk uygulamalarında 
birey sadece kendisini analiz etmeyi ve mevcut durumu görmeyi değil, aynı zamanda 
mevcut duruma ve olası senaryolara karşı çözüm üretebilen, daha dinamik ve daha etkili 
bir düşünce yapısına kavuşmaktadır.  

Liderlik ise koçluktan farklı olarak, aslında uygulamada benzer yöntemleri olsa 
da, daha fazla yönlendirici ve motive edici bir işleve sahiptir. Günümüzde özellikle 
liderlik alanında yapılan çalışmalarda dönüşümcü, etkileşimci, geleneksel gibi pek çok 
liderlik türüne değinilmekte ve bu alanlarda çalışmaların sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Bu nedenle liderliğin sadece hizmet işletmelerinde ya da işletmelerin örgüt 
yapısındaki bireyler arasındaki hiyerarşiyi, düzeni, örgüt kültürünü etkileyen bir kavram 
olmadığını, aynı zamanda üretim sürecinden ürünlerin pazarlanmasına, maliyetlerin 
belirlenmesinden üretimin arttırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına kadar pek 
çok alanda etkili olduğunu ifade etmek mümkündür.   

Araştırma sonuçlarından da görüleceği gibi, ülkemizde beşeri sermayenin üretim 
sistemi içerisindeki yeri ve önemi yeni anlaşılmaya başlamakta olmakla birlikte, henüz 
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bu alanda yeterli çalışmalar yapılmamaktadır. Geçmişte klasik sistem üretimde beşeri 
sermayenin rolü daha çok mekanik kuvvet şeklinde ön plana çıkarken, günümüzde 
beşeri sermaye işletmeye ilişkin bu algı ve üretim girdisi, bilgi yoğun bir biçime 
dönüşmektedir. Bu nedenle beşeri sermaye işletmeler içerisinde sadece üretimde ve 
hizmet sunumunda bir girdi olarak değil, aynı zamanda işletme bilgisini ve deneyimini 
taşıyan bir unsur olarak görülmektedir. Dolayısıyla özellikle teknik bilgilerin yoğun 
kullanıldığı üretim sektöründe, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve desteklenmesi önem 
arz etmektedir.  

Araştırmada ortaya çıkan sonuç, günümüzde henüz bu alanda yeterli ilerlemelerin 
kaydedilmemiş olmasıdır. Beşeri sermayenin desteklenmesinde özellikle koçluk ve öz 
liderlik, etkili sonuçlar veren iki yönetimsel kavramdır. Koçluk bireylere analitik 
düşünme, sorun çözme, geliştirme ve değişime açıklık gibi günümüz dinamik yapısında 
hayati önem taşıyan becerileri kazandırırken, öz liderlik ise koçluk ile bir bütün olarak 
bu kazanımlarım uygulamaya geçmesi ve süreç olarak koçluk kazanımlarının 
içselleştirilmesini mümkün kılmaktadır.  

Araştırmada vurgulanması gereken bir diğer nokta ise koçluk ve öz liderlik ile 
ilgili becerilerin otomotiv sektöründe daha çok doğaçlama geliştiği ve bu alanda yeterli 
eğitim ve hizmetlerin verilmediği yönündedir. Özellikle öz liderlik yeterlilikleri, 
herhangi bir sektör için özelleşmiş bir yapıya sahip değildir. Bu durum öz liderlik 
vasıflarının etkili bir üretimde performans ve verim arttırma aracı olarak 
kullanılabilmesine karşın kullanılamadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla özellikle alan 
uygulamalarında ve işletme yönetiminde üretimin arttırılması, kaynakların daha etkili 
kullanımı, işletme içerisinde sinerjinin yakalanması ve uygulanması bakımından, öz 
liderlik ve koçluk becerilerinin geliştirilmesine yönelik daha fazla çalışmanın yapılması 
gerekir.  

Araştırmada ele alınan örneklem, köklü geçmişi olan otomotiv yan ürünleri üreten 
sektörde yapılmıştır. Daha güncel olan IT sektörlerinde, bilgi yoğun ve üretim değeri 
daha yüksek olan sektörlerde araştırmanın tekrar edilmesi, daha geniş örneklem ve 
farklı demografik yapılarla çapraz kıyaslamalara yer veren araştırmaların yapılması, 
alanda yapılacak olan yenilik ve geliştirme çabalarına önemli katkı sağlayabilir. Her 
şeyden önemlisi günümüzde, küreselleşme ve bilgi toplumu sürecinde geçmişe göre 
daha dinamik ve sürekli gelişen bir yapı her alanda kendisini göstermektedir. Bu 
dinamik yapıya ayak uydurma ve günümüz rekabet koşullarında ayakta durabilmek, 
rekabette üstünlük sağlayabilmek için, güncel yaklaşımların yönetimde daha fazla yer 
almasında yarar vardır.  
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Extensive Summary 

 In recent years, changes in the production management process show that more 
information is available in production systems and their management, and that today's 
manufacturing processes become an information intensive sector (Colombelli and 
Quatraro, 2018: 140-142; Neves and Sequeira, 2018: 751-757; Oygur, 2018: 24-26; 
Rossi et al, 2017: 2-5). In this process, the information is also evaluated as a 
competitive advantage tool, and the production management process is more efficient in 
the enterprises that use the information effectively and accurately, the more lean 
production in the resource use, the customer and the market dynamics and the 
enterprises that integrate the business production information from the past in the 
competition leadership. 
 The concepts of coaching and self-leadership are two concepts that come to the 
forefront in the production process in a more active and effective way. It is possible to 
define the concept of coaching as the most general form of individuals' analytical 
thinking and their ability to solve their problems on their own, as well as to make 
effective contributions to the foreground and production process. Self-leadership plays 
an important role in starting the individual with himself, influencing other people 
around him, motivating himself to be able to make contributions in the field where he is 
motivated and to implement this motivation. Therefore, it is possible to state that self-
leadership and coaching are the two most important managerial tools to reach the staff 
envisaged in modern enterprise and production management. 
 In general, the coaching used to mean taking a person from one place to another 
defines the person who supports the performance of the individuals up to the desired 
level conceptually, from the professional selection to the task, to increasing the quality 
of life without solving the problem (Sezer and Şahin, 2015: 34). The coaching person 
follows the process in an approach that motivates, focuses and increases attention and 
self-confidence of the client (Çayır and Useful, 2017: 283). Therefore, it is possible to 
characterize coaching as a whole of studies carried out by other individuals to ensure 
that they are motivated, guided and focused within scientific or specific frameworks. 
 One of the most important features of the coaching process is the development 
of individuals' thinking levels and problem solving skills. In this way, individuals think 
more effectively and analyze themselves better. In addition, coaching gives managers 
the opportunity to use their human resources more effectively and efficiently. In this 
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way, it is possible to obtain a production system structure in which individuals 
participate more in the process and take a more effective and active role. 
 The concept of coaching is a cognitive approach, which differs from classical 
production methods in human resource management in order to activate human capital 
and therefore the level of influence among individuals may vary. Investigating the effect 
of any production input on the final result in production is highly quantitative and based 
on basic methods. On the other hand, measuring the output of a cognitive input is a 
highly complicated, open and challenging process. For this reason, important studies 
conducted with field studies in literature should reach a certain level. Although the 
concept of coaching is a relatively new concept in the literature, it is now possible to say 
that the positive effects of human capital on human capital have become an accepted 
phenomenon. 
 The concept of leadership shows not only the individuals within an enterprise or 
production facility, but also the level of taking initiative in the matters of delegation of 
individuals. In addition, leadership is a cognitive element and it is a difficult concept to 
measure and evaluate. For this reason, there are no definite accepted types or 
classifications of leadership today, and there is no single measurement tool to measure 
leadership precisely. Leadership studies are carried out in many different sizes. 
 In production management and supervision of production processes, leadership 
is of great importance in the production of the results of production processes in a 
positive way. Thanks to leadership, it can be possible to direct and involve staff or all 
employees in a shorter period of time more effectively in a business or production 
process. Again, directing and managing leadership in production management and 
production processes can prevent the emergence of unwanted leadership results. Again, 
at this point, shaping the sense of leadership of individuals in the leadership structure in 
accordance with the aims and objectives of the enterprise and production processes can 
play an effective role in the solution of the problems that will be experienced in the 
organizational structure for the production systems and the enterprise. 
 The research is designed in descriptive survey model and it is aimed to describe 
the relationship between coaching and self-leadership in the automotive sector in the 
light of quantitative data. Survey method was used as data collection method. In the 
general information about the literature, document scanning model and content analysis 
methods which are widely used in social sciences were used. 
 The universe of the research consists of coaching and self-leadership in the 
production sector and the automotive sector. The sample consists of a total of 403 
automotive sector employees working in the enterprises producing various automotive 
supplier industry products in the province of Kocaeli in the first period of 2017. 
 When the demographic structure of the research sample is examined, it is seen 
that the majority consists of male, 30-year-old, unqualified, married and nuclear family. 
This distribution shows a structure similar to the reports of employment structure in the 
Turkish automotive sector and the distribution of households working in the Turkish 
automotive sector (TUİK, 2016). 
 Although results were not statistically significant in the findings obtained by the 
type of task, the results obtained in accordance with the quality of the production sector 
in general were obtained. Engineers and technicians had higher self-leadership levels 
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and a higher level of coaching than technicians. Both the level of coaching and self-
leadership by marital status are higher in married participants. Again, according to the 
type of family, all self-leadership levels are higher in the participants who have large 
families. The level of coaching is higher for participants with a nuclear family. In 
general, it can be stated that these conditions of the participants who are married and 
have a more regular life also affect their work life, and that the relationship between 
daily life and work life mentioned in the literature also appears here. 
 Gökbulut and Çoklar (2017) reported high level of visionary leadership in 
teachers with high level of technological coaching. On the other hand, this difference 
does not indicate a relationship. Yılmaz and Karahan (2010) reported that visionary 
leadership is related to creativity, which is the sub-concept of coaching. The results of 
the correlation analysis obtained in the study were not statistically significant. At this 
point, although the demographic structure is homogeneous in the scope of the research 
sample and the absence of different demographic structure has an effect, it should be 
noted that the lack of interest in coaching and self-leadership is also influenced. 
Although coaching and encouraging employees such as motivating, supporting, 
encouraging, and encouraging self-leadership are applied within the enterprise, it is not 
possible to talk about coaching and self-leadership in an institutional or formal way. It 
can be stated that this situation may have an effect on the research results. 
 With use of coaching, individuals can see themselves as more effective, more 
integrated in the system and in a high degree of authority, whether they are coaching 
practices or subject to these practices. In coaching practices, the individual not only 
analyzes himself / herself and sees the current situation, but also obtains a more 
dynamic and more effective thinking structure which can produce solutions against the 
current situation and possible scenarios. 
 Leadership, unlike coaching, has a function of more directing and guiding, 
although it actually has similar methods in practice. Nowadays, especially in the field of 
leadership studies, many types of leadership such as transformational, interactive and 
traditional are mentioned and the number of studies in these fields is increasing day by 
day. Therefore, it is possible to say that leadership is not only a concept that affects 
hierarchy, order and organizational culture among the individuals in service 
organizations or organizations, but also it is effective in many fields from production 
process to marketing of products, increasing costs from production to production and 
ensuring competitive advantage. 
 The result of the research is that there has not been enough progress in this field. 
Coaching and self-leadership, especially in the support of human capital, are two 
managerial concepts that give effective results. Coaching provides individuals with 
skills that are of vital importance in today's dynamic structure such as analytical 
thinking, problem solving, development and openness to change. 
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Özet 
Kacmar vd. (2014) tarafından geliştirilen iş-aile zenginleşmesi ölçeği’nin 

güvenirlik ve geçerliğinin incelenerek Türkçe uyarlamasının yapılmasının amaçlandığı 
bu çalışmada ölçek iki farklı örneklem grubuna uygulanmıştır. Anket çalışması sonucu 
elde edilen veriler doğrultusunda, ölçeğin yapı geçerliği araştırılmış, iç tutarlılığı ve 
ölçüt bağımlı geçerliği ele alınmıştır. Ölçüt bağımlı geçerliği için aile yaşamından 
tatmin, performans ve işten ayrılma niyeti ölçekleri kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı 
ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, özgün ölçekle örtüşen ve “iş-aile 
zenginleşmesi” ile “aile-iş zenginleşmesi” boyutlarını içeren iki faktörlü yapı 
doğrulanmıştır. (χ2=21,504, df=8, χ2/df=2,688; TLI=0,97; CFI=0,98; RMSEA=0,072). 
Çalışmada ölçeklere ilişkin iç tutarlılığı değerlendirmede Cronbach Alfa katsayısı 
kullanılmış olup, ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları 0,81 ve 0,88 olarak 
bulunmuştur. Elde edilen bulgular Türkçeye uyarlanan iki boyutlu iş-aile zenginleşmesi 
ölçeği’nin güvenilir ve geçerli olduğunu ve Türkiye’de konu ile ilgili yapılacak 
çalışmalarda kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İş Aile Zenginleşmesi, Aile İş Zenginleşmesi, Geçerlik, 
Güvenirlik. 
Gönderme Tarihi 4 Haziran 2018; Revizyon Tarihi 5 Aralık 2018; Kabul Tarihi 10 
Aralık 2018 

Abstract 
In this study, the aim was to assess the reliability and validity of the work-family 

enrichment scale in Turkish samples. For this purpose, the survey was administered in 
two different samples. The data was used to investigate the reliability, discriminant 
validity, convergent validity, and criterion validity of the scale. In order to examine the 
criterion validity, family life satisfaction, performance, and turnover intentions scales 
were utilized. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis revealed the 
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two-factor structure of the scale “work-family enrichment” and “family-work 
enrichment” as in the original (χ2=21,504, df=8, χ2/df=2,688; TLI=0,97; CFI=0,98; 
RMSEA=0,072). In the study, in order to reveal the internal conssitency of the scales, 
Cronbach Alpha coefficient was utilized and the reliability coefficients of the subscales 
were found between 0,81 and 0,88. These results showed that work-family enrichment 
scale is a valid and reliable instrument to use in Turkish context.  
Keywords: Work Family Enrichment, Family Work Enrichment, Validity, Reliability.   
Received 4 June 2018; Received in revised from 4 December 2018; Accepted 10 
December 2018 

1. Giriş 
Toplumsal yaşam içerisinde bireyler farklı alanlarda birçok farklı rol üstlenmekte 

ve bu roller bireylerin hayatında önemli işlevler oynamaktadır. Çoğu yetişkinin hayatını 
oluşturan başlıca toplumsal roller iş ve iş dışı roller olarak iki şekilde 
sınıflandırılmaktadır. İş dışı alanda üstlenilen roller ailevi, dini, boş zaman ve öğrenci 
rolleri gibi rolleri kapsamakla birlikte, iş ve iş dışı roller arasındaki ilişki üzerine 
yapılan çalışmalarda “iş dışı” teriminin genellikle “aile” ile eşanlamlı olarak kullanıldığı 
görülmektedir. İş ve aile rolleri insan hayatına anlam kattığı ve onu şekillendirdiği için, 
birçok farklı disiplinden araştırmacının ilgisi çeken bir konu olmuştur. Bu ilgi kısmen, 
toplumsal rollerin ortaya çıkardığı farklı türdeki sınırlara rağmen, bu sınırların 
geçirgenlik ve esneklik bakımından farklılık gösterdiği ve sınırlar arasında sıklıkla 
geçişler olduğu anlayışından; kısmen de toplumsal roller arasındaki dengesizliğin, 
dengesizliğe maruz kalan bireylerin farklı yaşam alanlarındaki sonuçları 
etkileyebileceği, genel sağlığını ve esenliğini etkileyebilecek önemli bir stres faktörü 
olabileceği beklentisinden kaynaklanmaktadır (Frone, 2003, s. 143).  

Günümüzde farklı ve geleneksel olmayan aile yapılarıyla birlikte (çift gelirli 
aileler, tek ebeveynli evler gibi)  iş yaşamının değişen ve dinamik doğası (ekonomik 
dalgalanmalar, işten çıkarmalar, kadın işgücünde meydana gelen artış gibi) göz önüne 
alındığında bireyler sürekli olarak iş ve aile sorumluluklarını yönetme sorunuyla karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, çalışanların iş ve aile sorumluluklarını nasıl dengede 
tuttuğu konusu özellikle yönetim ve psikoloji disiplinlerinde önemli bir çalışma konusu 
haline gelmiştir (Nicklin ve McNall, 2013, s. 67; Shein ve Chen, 2011, s. 1). İş-aile 
etkileşimi üzerine yapılan çalışmaların çoğunda bu etkileşim genellikle çatışma bakış 
açısı ile ele alınmıştır. İnsanların zamanının ve enerjisinin sınırlı olduğu varsayımına 
dayanan bir kıtlık hipotezinden türetilen çatışma bakış açısının savunucuları, bireylerin 
birden fazla rol (iş ve aile gibi) üstlenmesinin kaçınılmaz olarak yaşam kalitelerini 
azaltacağı, dolayısıyla da çatışma ve stres yaşayacağını varsaymıştır. Ancak bazı 
araştırmacılar (Marks, 1977; Sieber, 1974), birden fazla rolün yönetiminin getirdiği 
kazanımların sakıncalardan daha fazla olacağı önerisiyle çatışma bakış açısıyla ilgili 
kaygıları sorgulamışlardır. Sieber (1974), bireyin yaşamı içerisinde üstlendiği farklı 
rollerin getirdiği birikim ve elde ettiği kaynakların zenginleşmeyi sağlayacağını ve farklı 
rollerin birbirlerini pozitif yönde etkileyeceğini ileri sürerken, Marks (1977), üstlenilen 
bazı rollerin diğer rollerdeki deneyimleri geliştirmek için kullanılabilecek bir enerji 
yarattığını savunmuştur. İş-aile etkileşimi ile ilgili ortaya konulan bu farklı bakış açıları 
sonucu, iş-aile yazınında, bireyin bu iki alana katılımından kaynaklanan olumlu yararları 
tanımlayan daha dengeli bir yaklaşım ortaya çıkmaya başlamış ve yazında iş ile aile 
arasındaki olumlu bağlantıları tanımlamak için pozitif yayılım, basitleştirme, güçlendirme 
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ve zenginleşme gibi birçok farklı kavram ele alınmıştır (Greenhaus ve Powell, 2006, s. 
72; Paustian-Underdahl vd., 2013, s. 961).  

İş ve aile etkileşiminin olumlu yanlarından bir tanesi olan güçlendirme, bireyin 
üstlenmiş olduğu farklı rollerden, yaşamında karşılaştığı zorluklarla baş etmesini 
sağlayacak kaynaklar ve deneyimler edinmesi (Sieber, 1974, s. 574) şeklinde 
tanımlanırken; pozitif yayılım, bireyin bir alandaki olumlu duygularının, elde ettiği 
becerilerin ve sahip olduğu değerlerin başka bir alana aktarılması yoluyla iki alanın 
birbirine benzemesi (Edwards ve Rothbard, 2000, s. 180); basitleştirme ise, bireyin bir 
alanda üstlenmiş olduğu rolü, başka bir alanda üstlendiği roldeki kazanımları sebebiyle 
daha iyi ve daha kolay yerine getirebilmesi (Wayne vd., 2004, s. 111) şeklinde 
tanımlanmaktadır. İş ve aile etkileşiminin olumlu yanını temsil eden diğer bir kavram 
olan zenginleşme ise, bireyin bir rolde kazandığı deneyimin diğer rolündeki yaşam 
kalitesini olumlu yönde etkileme derecesi olarak ifade edilmektedir (Greenhouse ve 
Powell, 2006, s. 73). Bu kavramlar birbirinin yerine kullanılmasına rağmen, gerçekte iş-
aile zenginleşmesi diğer yapılardan önemli ölçüde farklıdır ve bu farklılıkların ortaya 
konulması zenginleşme kavramının daha iyi anlaşılması açısından önemlidir (Carlson 
vd., 2006, s. 133). Buna göre, güçlendirme bireyler tarafından sağlanan faydalar ve bu 
faydaların farklı yaşam alanlarındaki faaliyetler üzerinde belirgin etkileri olabileceği 
üzerine odaklanırken, zenginleşme, bireyin bir alanda üstlendiği roldeki performansının 
diğer alanlardan kazandığı kaynakların bir fonksiyonu olarak artmasına 
odaklanmaktadır. İş ve aile etkileşiminin olumlu yanını ifade eden iki önemli kavram 
olan zenginleşme ve pozitif yayılım arasındaki ince, ancak önemli ayrım, pozitif 
yayılımda zenginleşmede olduğu gibi diğer roldeki yaşam kalitesinin veya bireysel 
performansın iyileştirilmesine değil bir alan içerisinde elde edilen deneyimlerin diğer 
alana aktarılmasına (diğer bir deyişle yayılma) odaklanılmasıdır. Powell ve Greenhaus 
(2004), zenginleşmenin gerçekleşmesi için bir rolde kazanılan kaynakların başka bir 
role aktarılmasının yeterli olmadığını aynı zamanda, bu kaynakların bireyin 
performansını ve olumlu duygularını arttıracak şekilde başarıyla uygulanması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Zenginleşme ve basitleştirme arasındaki temel fark ise analiz 
düzeyinden kaynaklanmakta, zenginleşme bireyin performansının veya yaşam 
kalitesinin artmasına odaklanırken, basitleştirme sistemin işleyişindeki iyileşmelere 
odaklanmaktadır. Yani, basitleştirmede iyileşme sistem düzeyinde gerçekleşirken, 
zenginleştirmede birey düzeyinde gerçekleşmektedir (Carlson vd., 2006, s. 134). 

İş veya aile rollerinden birisinde yaşanan olumlu deneyimlerin bireyin diğer 
rolündeki performansı ve duygu durumu üzerindeki olumlu etkisine dayanan 
zenginleşme kavramı ilk defa Greenhaus ve Powell (2006) tarafından oluşturulan teorik 
bir model çerçevesinde ele alınmış ve tanımlanmıştır. Greenhaus ve Powell (2006)’a 
göre birden fazla rol üstlenen bireyin Rol A’da  (iş ya da aile) elde ettiği kaynaklar Rol 
B (iş ya da aile)’deki performansını artırdığında zenginleşme ortaya çıkmaktadır. Şekil 
1’de özetlenen modelde yazarlar, bireyin üstlendiği rollerden birinde elde edebileceği ve 
diğer rolündeki yaşam kalitesini etkileyen beş kaynak türü olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Bunlar,  beceriler ve farklı bakış açıları (bilişsel, kişilerarası ve çoklu 
görev becerileri; sorunları veya koşulları tanımlama yöntemleri); psikolojik ve fiziksel 
kaynaklar (benlik saygısı, iyimserlik, fiziksel sağlık); sosyal sermaye kaynakları (iş ve 
aile rollerinde kişilerarası ilişkilerden etkilenme ve elde edilen bilgi); esneklik (rol 
gereklerinin karşılanma zamanı ve hızı konusundaki takdir yetkisi) ve maddi kaynaklar 
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(iş ve aile rollerinden elde edilen para ve hediyeler) şeklinde sınıflandırılmaktadır 
(Greenhaus ve Powell, 2006, s. 80). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. İş-aile zenginleşmesi modeli (Powell ve Greenhaus, 2006, s. 652) 
 

Model, Rol A’da yaratılan bir kaynağın Rol B’deki yüksek performansı ve pozitif 
duygulanımı etkilemesinin iki yolu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yollardan ilkinde, 
bir kaynak doğrudan Rol A’dan Rol B’ye aktarılmakta, böylece Rol B’deki performansı 
arttırmakta (Şekil 1'deki ok 1) ve ardından Rol B'deki pozitif duygulanım etkilemektedir 
(ok 6). Bu süreç, modelin araçsal yolu olarak kabul edilmektedir, çünkü bir role ait bir 
kaynak, başka bir roldeki performans üzerinde olumlu dolaylı bir etkiye sahiptir. 
Araçsal yol, çalışanların aile yaşantılarının iş arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmak için 
yeni yollar öğrettiği ya da iş başında aynı anda birçok görevi yerine getirebilme 
yeteneklerini geliştirdikleri ortaya koymaktadır. Örneğin, çalışanlar işyerinde aldıkları 
eğitim sonucunda, aile içerisinde uyguladıklarında, eşi, çocukları ve diğer aile bireyleri 
ile yaşadıkları çatışmaları daha etkin bir şekilde çözebilmelerine yardımcı olabilecek 
çatışma yönetimi becerisini elde edebilmektedirler. Benzer şekilde çocuğu olan 
çalışanların, çocukları ile iletişim kurarken daha sabırlı olmayı öğrenmeleri, çalışma 
ortamlarında diğer insanlarla daha iyi ilişki kurmalarına yardımcı olabilmektedir. 
Modelde yer alan ikinci yolda, Rol A'da üretilen bir kaynak, Rol A’daki pozitif 
duygulanımı ya doğrudan (ok 2) ya da Rol A’daki performans aracılığıyla dolaylı olarak 
etkilemekte (ok 3 ve 4); Rol A’daki pozitif duygulanım da, sırasıyla Rol B’de yüksek 
performansa (ok 5) ve pozitif duygulanıma (ok 6) neden olmaktadır. Bu süreç ise, 
zenginleştirme sürecinde pozitif duygulanımın merkezî rolü nedeniyle modelin 
duygusal yolu olarak kabul edilmektedir. Örneğin işinden olumlu bir ruh içerisinde 
evine gelen birey, aile bireyleriyle iletişiminde daha olumlu, sabırlı ve neşeli tutum 
içerisinde olacak, bu durum da eş ya da ebeveyn olarak aile içerisindeki rol 
performansını ve duygu durumunu olumlu etkileyecektir (Powell ve Greenhaus, 2006, s. 
652; Carlson vd., 2006, s. 133).  

Birden fazla alanda farklı roller üstlenmek, bir rolde edinilen kaynakların diğer 
rolde kişisel gelişimi, daha iyi beceriler elde etmeyi ve daha iyi bir ruh hali içerisinde 
olmayı sağlaması sebebiyle, bireyin yaşamında olumlu etkiler yaratan bir durumdur. 
Yapılan çalışmalar, iş-aile zenginleşmesinin, iş tatminini (Carlson vd., 2010; Carlson vd., 
2006; McNall vd., 2010; Carlson vd., 2011), aile tatminini (Jaga ve Bagrain, 2011), işe 
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bağlılığı (Tims vd. 2015; De Klerk vd., 2015) ve performansı (van Steenbergen ve 
Ellemers, 2009; Carlson vd., 2011) arttırdığını, buna karşılık işten ayrılma niyeti (McNall 
vd., 2010; Russo ve Buonocore, 2012; Mihelič, 2014) ve stresi azalttığını ortaya 
koymaktadır. Bu bağlamda, yaşamın farklı alanlarında birden fazla rol üstlenmenin 
bireyler açısından ortaya çıkardığı bu olumlu sonuçlar göz önüne alındığında, 
zenginleşme bireyin sağlık ve refahını (Carlson vd., 2006; Stoddard ve Madsen, 2007; 
van Steenbergen ve Ellemers, 2009) arttıran önemli bir unsurdur  (Kacmar vd., 2014, s. 
32). 

Hem işten aileye hem de aileden işe zenginleştirici deneyimler ortaya çıkabilmesi 
sebebiyle çift yönlü işleyen bir yapı olan zenginleşme, iş-aile zenginleşmesi ve aile-iş 
zenginleşmesi olmak üzere çok boyutlu bir yapı olarak kabul edilmektedir. Buna göre, 
iş-aile zenginleşmesi, işte elde edilen deneyimlerin aile yaşamının kalitesini arttırması 
durumunda ortaya çıkarken, aile-iş zenginleşmesi ise ailede elde edilen deneyimlerin iş 
yaşamının kalitesini arttırması durumunda ortaya çıkmaktadır (Greenhause ve Powell, 
2006, s. 73).  

Birden fazla rol üstlenmenin bireyler için olumlu sonuçlar doğurabileceğini ileri 
süren rol teorisine dayanan zenginleşmenin işten aileye ve aileden işe olmak üzere her 
iki yönde nasıl ilerlediğini ölçmek ve alabileceği çoklu formları ortaya koyabilmek 
amacıyla kullanılan ilk ölçek Carlson vd. (2006) tarafından geliştirilmiştir. Görgül 
çalışmalarda oldukça yaygın olarak kullanılan bu ölçekte zenginleşme, iş-aile 
zenginleşmesinin, duygu, gelişim ve sermaye, aynı şekilde aile-iş zenginleşmesinin de 
duygu, gelişim ve verimlilik olmak üzere toplam altı boyut olarak ele alınmıştır. Buna 
göre iş-aile zenginleşmesinin boyutlarından sermaye, bireyin iş hayatına girmesi daha 
iyi bir aile üyesi olmasına yardımcı olan psikososyal kaynaklar (örn., güven) 
edinmesine; duygu, aile hayatını olumlu etkileyecek pozitif duygular yaşamasına; 
gelişim ise aile yaşantısını kolaylaştıracak bilgi, beceri veya davranışları kazanmasına 
veya geliştirmesine imkan sağladığı zaman ortaya çıkmaktadır. İş-aile zenginleşmesinin 
boyutlarından duygu ve gelişim boyutları aynı zamanda aile-iş zenginleşmesinin de 
boyutları olarak tanımlanmakta, ancak burada bu kavramlar iş-aile zenginleşmesinin 
aksine, aile hayatından edinilen psikososyal kaynakların ve pozitif duyguların bireyin iş 
hayatında iyi bir çalışan olmasını sağlamasını ifade etmektedir. Aile-iş 
zenginleşmesinin farklı bir boyutu olan etkinlik ise, aile yaşamında edinilen tecrübelerin 
işine daha fazla odaklanmasını ve işine öncelik verme duygusu kazanmasını sağlaması 
şeklinde tanımlanmaktadır (Kacmar vd., 2014, s. 34). Altı boyut ve 18 ifadeli olan bu 
ölçek sonrasında Kacmar vd. (2014) tarafından yapılan çalışma ile yeniden 
düzenlenmiştir. Kacmar vd. (2014) gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, 
zenginleşmeyi iş-aile ve aile-iş zenginleşmesi olmak üzere iki boyutta ele almış ve her 
boyutta 3 olmak üzere toplamda 6 ifadeli olacak şekilde anketi kısaltmışlardır.  

Türkçe yazın incelendiğinde iş-aile zenginleşmesi ile ilgili yapılan çalışmaların 
(Çalışkan vd., 2013; Çalışkan ve Arıkan, 2015; Konaklı ve Arslan, 2017) büyük 
çoğunluğunda Carlson vd. (2006) tarafından geliştirilen ölçeğin kullanıldığı 
görülmektedir. Bu ölçek güçlü psikometrik özelliklere sahip ve araştırmacılar için 
yararlı olmasına rağmen, fazla ifade içermesi, gerçekleştirilen çalışmaların 
tamamlanmasının uzamasına ve bu ölçeklerde veri kaybının daha fazla olmasına neden 
olabilmektedir (Kacmar vd., 2014, ss. 32). Bu doğrultuda bu çalışma ile iş-aile 
zenginleşmesi olgusunun ele alındığı görgül araştırmalarda uzun ölçek kullanma 
nedeniyle yaşanabilecek bu tür sorunların önüne geçilebilmesi için Kacmar vd. (2014) 
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tarafından geliştirilen iş-aile zenginleşmesi ölçeğinin geçerliği ve güvenirliğinin test 
edilerek Türkçe yazına kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
gerçekleştirilen çalışmada, ölçeğin yapı geçerliği, iç tutarlılığı ve ölçüt bağımlı geçerliği 
ortaya konulmuştur. Ölçüt bağımlı geçerliği test edebilmek amacıyla daha önce yapılan 
çalışmalarda iş-aile zenginleşmesi ile ilişkili olduğu ortaya konulan aile yaşamından 
tatmin, çalışan performansı ve işten ayrılma niyeti değişkenleri kullanılmıştır. Hair vd. 
(2013) bir ölçeğin ölçüt bağımlı geçerliğinin sağlanması için değişkenler arasındaki 
ilişkilerin beklentiler doğrultusunda bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Buna göre, 
daha önce yapılan çalışmalar doğrultusunda, iş-aile zenginleşmesinin aile tatmini (Jaga 
ve Bagrain, 2011), ve çalışan performansı (van Steenbergen ve Ellemers, 2009; Carlson 
vd., 2011) ile pozitif, buna karşılık işten ayrılma niyeti (McNall vd., 2010; Russo ve 
Buonocore, 2012; Mihelič, 2014) ile negatif ilişkili olması beklenmektedir. 

2. Araştırma Yöntemi 
Çalışma iki farklı örneklem üzerinde uygulamıştır. Birinci çalışmada ölçeğin 

faktör yapısı ile güvenirlik değerleri tespit edilmiştir. İkinci çalışmada ise belirlenen 
faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile ele alınmıştır.  

2.1. Çeviri Çalışması 
Çalışmada kullanılan Kacmar vd. (2014) tarafından geliştirilen iş-aile 

zenginleşmesi ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasında, Bristlin vd. (1973) tarafından 
geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Beş adımda gerçekleştirilen bu yöntemin birinci 
adımında, öncelikle ölçek hiçbir değişiklik yapılmadan birebir Türkçeye çevrilmiştir. 
İkinci adımda, yapılan çeviri araştırmacılar tarafından incelenerek en uygun ifadeler 
belirlenirken, üçüncü ve dördüncü adımlarda, Türkçeye çevrilen ölçek tekrar orijinal 
diline çevrilmiş ve orijinal diline geri çevrilen ölçeğin uygunluğu tespit edilmiştir. 
Beşinci ve son adımda ise, örgütsel davranış alanında çalışan bir öğretim üyesinden 
ölçek hakkında alınan uzman görüşü doğrultusunda ölçekte gerekli düzeltmeler 
yapılmış ve ölçeğin Türkçeye uyarlama süreci tamamlanmıştır. 

2.2. Çalışma 1: Araştırmanın Örneklemi ve Verinin Toplanması 
Kacmar vd. (2014) tarafından geliştirilmiş olan iş-aile zenginleşmesi ölçeğinin 

Türkiye’de uyarlaması amacıyla yapılan birinci çalışmada kullanılan veri kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılarak Adana ilindeki okullarda görev yapan öğretmenlerden 
toplanmıştır. Bu doğrultuda toplam 250 öğretmene anket dağıtılmış ve bu anketlerden 238 
adedi geri dönmüştür. Ancak geri dönen anketlerden 5’i hatalı doldurulduğu için 
değerlendirmeye alınmamış ve toplam 233 adet anket analize tabi tutulmuştur.  

2.2.1. Veri Toplama Araçları 
İş Aile – Aile İş Zenginleşmesi Ölçeği: Carlson vd. (2006) tarafından geliştirilmiş 

olan 18 ifadeli iş-aile zenginleşmesi ölçeğinin, Kacmar vd. (2014) tarafından kısaltılmış 
formu olan iş-aile zenginleşmesi ölçeği “iş-aile zenginleşmesi” ve “aile-iş 
zenginleşmesi” olmak üzere iki boyuttan oluşmakta ve her bir boyutta 3’er ifade yer 
almaktadır. Kacmar vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada, iş-aile zenginleşmesi 
boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,82; 0,84; 0,84; 0,82 ve aile-iş zenginleşmesi 
boyutunun Cronbach Alfa katsayıları ise 0,84; 0,83; 0,80 ve 0,74 olarak elde tespit 
edilmiştir. Ölçekte 1 – Kesinlikle katılmıyorum, 5 – Tamamen katılıyorum olmak üzere 
5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.   
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Aile Yaşamından Tatmin Ölçeği: Çalışmada bireyin aile yaşamından duyduğu 
tatmini belirlemek amacıyla Zabriskse ve Ward (2013) tarafından geliştirilen ölçek 
kullanılmıştır. Tek boyutlu ve 5 ifadeli ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı Zabriskse ve 
Ward (2013) tarafından yapılan çalışmada 0,94 ile 0,79 arasında değişen değerler 
almıştır. Ölçeği değerlendirmede 1 – Kesinlikle katılmıyorum, 5 – Tamamen 
katılıyorum ifadelerinin bulunduğu 5’li Likert dikkate alınmıştır. 

  Çalışan Performansı Ölçeği: Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilmiş 
olan performans ölçeği tek boyutlu 6 ifadeli bir ölçektir. Kirkman ve Rosen (1999) 
Cronbach Alfa değerini 0,91 olarak tespit etmiştir. Kirkman ve Shapiro (2001) ise 
Cronbach Alfa katsayısını 0,90 olarak belirlemişlerdir. Ölçekte 1 – Kesinlikle 
katılmıyorum, 5 – Tamamen katılıyorum olmak üzere 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 

İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği: İşten ayrılma niyetini ölçmek için Cammann vd. 
(1979) tarafından geliştirilmiş olan ölçek dikkate alınmıştır. Söz konusu ölçekte 3 ifade 
bulunmaktadır. Daha önce yapılmış çeşitli çalışmalarda kullanılan ölçeğin Cronbach 
Alfa değerleri 0,75 ile 0,95 arasında değişen değerler aldığı tespit edilmiştir (Ülbeği, 
2016; Ülbeği ve İplik, 2017). İşten ayrılma niyeti maddelerine yönelik 1 – Kesinlikle 
katılmıyorum ve 5 – Tamamen katılıyorum ifadeleriyle 5’li Likert ölçeği dikkate 
alınmıştır.  

2.2.2. Bulgular 
2.2.2.1. Örnekleme İlişkin Bilgiler 
Çalışma kapsamında 233 anketten elde edilen verilerin analizi sonucunda anketi 

cevaplayan öğretmenlerin, 108’i kadın (%46,4), 125’i ise erkek (%53,6)’tir. Söz konusu 
örneklemde yaş ortalaması 35,59 (SS = 9,49), çalışma süresi ise 8,21 (SS = 6,47) olarak 
tespit edilmiştir. Tablo 1’de örnekleme ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 1. Örnekleme İlişkin Demografik Veriler 
Cinsiyet F % Eğitim Durumu F % 
Kadın 108 46,4 Lisans 152 65,2 
Erkek 125 53,6 Lisansüstü 81 34,8 
Toplam 233 100,0 Toplam 233 100,0 
Yaş F % Çalışma Süresi  F % 
21-30 47 20,2 1-5 yıl 82 35,2 
31-40 56 24,0 6-10 yıl 31 13,3 
41-50 63 27,0 11-15 yıl 36 15,5 
51-60 51 21,9 16-20 yıl 38 16,3 
61 ve üstü 16 6,9 21 yıl üzeri 46 19,7 
Toplam 233 100,0 Toplam 233 100,0 

 

2.2.2.2. Faktör Yapısı 
Keşfedici faktör analizi, bir ölçeğin farklı bir amaç ya da farklı bir örneklem için 

kullanıldığı çalışmalarda, yapı geçerliliğini göstermek amacıyla kullanılan 
yöntemlerden birisidir (Çokluk vd., 2012, s. 177).  İş-Aile, aile-iş zenginleşmesi 
ölçeğinin orijinal ölçekte elde edilmiş olan iki faktörlü yapıyı Türkiye bağlamında 
gösterip göstermeyeceğini ortaya koymak amacıyla keşfedici faktör analizi yapılmıştır. 
Faktörleştirme işleminde temel bileşenler analiz yöntemi, faktör döndürme için ise 
Varimax döndürmesi kullanılmıştır. Analiz sonucunda KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
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örneklem büyüklüğü testi 0,810 olarak bulunmuştur. Bartlett’in küresellik testi sonucu 
ise χ2 = 674,774; df = 15, p < 0,0001 değerleriyle istatistiksel açıdan anlamlı olarak elde 
edilmiştir. Bu iki bulgu örneklemin faktör analizi için yeterli büyüklükte olduğunu ve 
verinin dağılımının da uygun olduğunu göstermektedir. 

Keşfedici faktör analizi sonucunda orijinal ölçekte elde edilmiş olan iki boyutlu 
yapı ortaya konulmuştur. Faktör yükleri 0,81 ile 0,88 arasında değişen değerler almış 
olup, iş-aile zenginleşmesi boyutu varyansın %40,28’ini, aile-iş zenginleşmesi boyutu 
%36,67’sini açıklarken, toplamda iki boyut varyansın %76,95’ini açıklamaktadır (Bkz. 
Tablo 3).  

2.2.2.3. Güvenirlik Analizi 
İş-Aile, Aile-İş zenginleşmesi ölçeğinin iç tutarlılığını ölçmek amacıyla Cronbach 

Alfa katsayısı hesaplanmış olup, düzeltilmiş madde-toplam korelasyon değerleri ele 
alınacak madde analizleri yapılmıştır. Buna göre birinci örneklemde iş-aile zenginleşmesi 
boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,882, aile-iş zenginleşmesi boyutunun ise 0,814 olarak 
belirlenmiştir. Ölçeğin tamamı için ise Cronbach Alfa katsayısı 0,843 olarak tespit 
edilmiştir. Elde edilen iç tutarlılık katsayılarının tamamının 0,70’in üzerinde olması 
ölçeğin iç tutarlılığının sağlandığını ortaya koymaktadır.  

Madde analizi bulgularına göre ortaya konulmuş olan madde-toplam korelasyon 
değerlerinin 0,634 ile 0,779 arasında değişen değerler aldığı belirlenmiştir. Bu 
değerlerin 0,30’dan büyük olma şartını (Robinson vd., 1991, s.31; Büyüköztürk, 2005, 
s. 171) sağladığı görülmektedir. Bunun yanı sıra ölçekten madde çıkarılması durumunda 
Cronbach Alfa değerinin iyileşmediği de ortaya konulmuştur (Bkz. Tablo 2).  

Tablo 2. İş-Aile ve Aile-İş Zenginleşmesi Ölçeği Güvenirlik Analizi Sonuçları 
 

İş-Aile ve                
Aile-İş 
Zenginleşmesi 
Ölçeği İfadeleri 

Düzeltilmiş 
Madde- 
Toplam 

Korelasyonu 

Madde 
Çıkarıldığında 
Cronbach Alfa 

Değeri 

Ortalama Standart 
Sapma 

Cronbach 
Alfa Değeri 

İş-Aile Zenginleşmesi  
Boyutu    

0,882 IA1 0,773 0,832 3,193 1,026 
IA2 0,779 0,827 3,150 0,973 
IA3 0,763 0,841 2,892 1,004 
Aile-İş Zenginleşmesi  
Boyutu    

0,814 AI1 0,679 0,729 4,532 0,669 
AI2 0,682 0,724 4,600 0,615 
AI3 0,634 0,773 4,626 0,589 
 

2. 3. Çalışma 2: Araştırmanın Örneklemi ve Verinin Toplanması 
İş-aile, aile-iş zenginleşmesi ölçeğinin yapı geçerliğini ortaya koymak amacıyla 

yapılan ikinci çalışmanın verisi kolayda örneklme yöntemi kullanılarak Adana ilinde 
görev yapan kamu kurumu çalışanlarından toplanmıştır. Bu doğrultuda toplam 350 
kamu çalışanına anket dağıtılmış, ancak bu anketlerden 329 tanesi geri dönmüş ve geri 
dönen anketlerin de 2’si hatalı doldurulduğu için analize dâhil edilmemiştir. Buna göre 
toplam 327 anket ile çalışma yapılmıştır.  
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2.3.1. Veri Toplama Araçları 
Çalışma 2’de veri toplamak amacıyla, Çalışma 1’de kullanılmış olan iş-aile – aile-

iş zenginleşmesi ölçeği (Kacmar vd., 2014), aile yaşamından tatmin ölçeği (Zabriskse 
ve Ward, 2013), işten ayrılma niyeti ölçeği (Cammann vd., 1979) ve çalışan 
performansı ölçeği (Kirkman ve Rosen, 1999) kullanılmıştır.  

Tablo 3. Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları 

Değişkenler Faktör Yükleri 
İş-Aile Aile-İş 

İş-Aile Zenginleşmesi    
IA1:İşim farklı bakış açıların anlamamı sağlayarak daha iyi bir aile üyesi 
olmama yardımcı olur. 

0,876  

IA2: İşim beni mutlu ederek daha iyi bir aile üyesi olmama yardımcı olur. 0,872  
IA3: İşim kendimi başarılı hissetmemi sağlayarak daha iyi bir aile üyesi 
olmama yardımcı olur. 

0,867  

Aile-İş Zenginleşmesi    
AI1: Ailem becerilerimi geliştirmemi sağlayarak daha iyi bir çalışan 
olmama yardımcı olur. 

 0,848 

AI2: Ailem keyfimin yerinde olmasını sağlayarak daha iyi bir çalışan 
olmama yardımcı olur. 

  0,826 

AI3: Ailem mesaime odaklanarak çalışmamı teşvik ederek daha iyi bir 
çalışan olmama yardımcı olur. 

 0,806 

Açıklanan Varyans (% 76,950)                                                                                 40,278                  
36,672 
KMO: 0,810 
Bartlett küresellik testi: χ² = 674,774; df  = 15; p < 0,0001 
Temel bileşenler analizi ve Varimax döndürmesi, Tekrar sayısı: 3 
0,30 nin üstündeki tüm faktör yükleri verilmiştir. 

2.3.2. Bulgular 
2.3.2.1. Örnekleme İlişkin Bilgiler 
Çalışma kapsamında elde edilmiş olan 327 veri ile analizler yapılmıştır. Bulgulara 

göre çalışmanın örneklemi 140 kadın (%42,8), 187 erkek (%57,2) olmak üzere toplam 
327 kamu kurumu çalışanından oluşmaktadır. Söz konusu örneklemde yaş ortalaması 
36,4 (SS=8,41), çalışma süresi ise 11,15 (SS=6,55) olarak tespit edilmiştir. Tablo 4’te 
örnekleme ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 4. Örnekleme İlişkin Demografik Veriler 
Cinsiyet F % Eğitim Durumu F % 
Kadın 140 42,8 Lise 137 41,9 
Erkek 187 57,2 Önlisans 43 13,1 
Toplam 327 100,0 Lisans 142 43,4 
   Lisansüstü 5 1,5 
   Toplam 327 100,0 
Yaş F % Çalışma Süresi  F % 
21-30 101 30,9 1-5 yıl 74 22,6 
31-40 128 39,1 6-10 yıl 94 28,7 
41-50 69 21,1 11-15 yıl 75 22,9 
51-60 19 5,8 16-20 yıl 54 16,6 
61 ve üstü 10 3,1 21 yıl üzeri 30 9,2 
Toplam 327 100,0 Toplam 327 100,0 
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2.3.2.2. Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 
İlk örneklemde elde edilmiş olan verilerle ortaya konulmuş olan keşfedici faktör 

analizi bulgularının doğrulanması amacıyla ikinci bir örneklemden elde edilen veriyle 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bunun için en yüksek olabilirlik kestirim 
(maximum likelihood) yöntemi kullanılmıştır. Yapılan birinci düzey doğrulayıcı faktör 
analizi sonucunda elde edilen standartlaştırılmış regresyon katsayıları Şekil 2’de 
görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 2. İş-Aile ve Aile-İş Zenginleşmesi Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Sonuçları 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen model uyum iyiliği değerlerine 
(Bkz. Tablo 5) göre, χ2 = 21,504; df = 8, p = 0,006 olup, istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Bu ise gözlenen kovaryans matrisinin tahmin edilen kovaryans matrisiyle 
eşleştiğini göstermemekle birlikte, bu gösterge tek başına yeterli olmadığından diğer 
değerler incelenmektedir  (Hair vd., 2013, s. 630).  

Analiz bulgularına göre karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) 0,984, Tucker Lewis 
İndeksi (TLI) 0,970 ve artırmalı uyum indeksi (IFI) 0,984 olarak elde edilmiş olup, bu 
değerler modelin çok iyi uyum sağladığını göstermektedir. Bunlara ek olarak yaklaşık 
hataların ortalama karekökü (RMSEA) 0,072 değeriyle iyi uyuma işaret ederken, 
standardize edilmiş kalıntıların karekökü (SRMR) 0,0379 çok iyi uyum göstermektedir. 
Bu doğrultuda iş-aile – aile-iş zenginleşmesi ölçeğinin iki boyutlu yapısının 
doğrulandığını söylemek mümkün olmaktadır.  
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Tablo 5. Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İyiliği Sonuçları 

Gösterge Sonuçlar Referans Değerler1 
χ² (CMIN) 21,504 0 ≤  χ² ≤ 2df 
Df 8 - 
χ²/df (CMIN/df) 2,688 0 ≤  χ²/df  ≤ 2 
p değeri  0,006 - 
CFI 0,984 0,90 < CFI  
TLI 0,970 0,90 < TLI  
IFI 0,984 0,90 ≤ IFI ≤ 0,95 
RMSEA 0,072 0,00 ≤ RMSEA ≤ 0,05 
SRMR 0,0379 0,00 ≤ SRMR ≤ 0,05 
χ²=Chi-Square (Ki-Kare); df=Degrees of Freedom (Serbestlik Derecesi) RMSEA= Root  Mean 
Square Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü); IFI= Incremental Fit  
Index (Artırmalı Uyum İndeksi); TLI = Tucker Lewis Index (Tucker Lewis İndeksi); CFI =  
Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi); SRMR = Standardize Edilmiş 
Kalıntıların Ortalama Karekökü (Standardized Root Mean Square Residual); 1Referans değerler: 
Bayram, 2010; Meydan ve Şeşen, 2011, Hair vd. 2010 temel alınmıştır.  

2.3.2.3. Yapı Geçerliği Bulguları 
Yapı geçerliğini değerlendirmek için, birleşme, ayrışma ve ölçüt bağımlı geçerliklerin 

incelenmesi gerekmektedir (Hair vd., 2013, s. 631). Yapı geçerliğinin sağlanması için 
standardize regresyon katsayılarının (faktör yüklerinin) en az 0,5 ve tercihen 0,7 olması 
gerekmektedir (Hair vd., 2013, s. 632). Çalışmada doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde 
edilen faktör yükleri 0,76 ile 0,84 (Bkz. Şekil 2) arasında değişen değerler almış olup, bu 
bulgular faktör yüklerinin 0,7’den büyük olma ölçütünü sağlamaktadır. 

Tablo 6. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Ortalama, Standart Sapma, Cronbach 
Alfa, Yapı Güvenirliği ve AVE Değerleri 

 

Ölçek Madde 
Sayısı N Ort SS 

Cronbach 
Alfa 

Yapı 
Güvenirliği AVE MSV 

İş-Aile 
Zenginleşmesi  3 233 4,586 0,563 0,824 0,828 0,616 0,325 

Aile-İş 
Zenginleşmesi 3 233 4,525 0,589 0,840 0,842 0,640 0,325 

Aile Yaşam 
Tatmini 5 233 4,503 0,567 0,884 0,885 0,607 0,285 

İşten Ayrılma 
Niyeti 3 233 2,897 0,906 0,879 0,880 0,710 0,283 

İş Performansı 6 233 4,510 0,589 0,920 0,921 0,660 0,304 

*Diagonal değerler AVE’nin kareköküdür. 
Ayrışma geçerliğini ele aldığımızda dikkate alınması gereken temel ölçütler, AVE 

değerlerinin karekökünün, ölçekler arası korelasyon değerlerinden büyük olması şartı 
(Hair vd., 2013, s. 633; Gefen vd., 2000) ile MSV değerlerinin AVE değerlerinden 
küçük olması şartının sağlanmasıdır. Tablo 6 ve Tablo 7’de görüldüğü üzere her iki 
ölçütün de sağlandığı görülmektedir.  
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Tablo 7. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Korelasyon ve AVE’nin Karekökü 
Değerleri 

Ölçek 
İş-Aile 

Zenginleşmesi 
Aile-İş 

Zenginleşmesi 
Aile Yaşam 

Tatmini 
İşten Ayrılma 

Niyeti İş Performansı 

İş-Aile 
Zenginleşmesi  0,785     

Aile-İş 
Zenginleşmesi  0,570** 0,800    

Aile Yaşam 
Tatmini 0,482** 0,520** 0,779   

İşten Ayrılma 
Niyeti -0,532** -0,505** -0,480** 0,843  

İş Performansı 0,551** 0,502** 0,584** -0,490 0,813 

*Diagonal değerler AVE’nin kareköküdür.**p<0,01 (çift yönlü test) 
Daha önce belirtildiği gibi ölçüt bağımlı geçerliğin sağlanması için ise değişkenler 

arasındaki ilişkilerin beklentiler doğrultusunda bulunması şartı söz konusudur (Hair vd., 
2013, ss. 633). Buna göre Tablo 7’de yer aldığı üzere iş-aile, aile-iş zenginleşmesi 
boyutlarının birbirleriyle olan ilişkileri ile aile yaşamından tatmin, işten ayrılma niyeti 
ve performans ile ilişkileri beklentiler yönünde elde edilmiştir.  

Söz konusu bu bulgular doğrultusunda iş-aile, aile-iş zenginleşmesi ölçeğinin 
ayrışma, birleşme ve ölçüt bağımlı geçerlikleri ortaya konularak ölçeğin yapı 
geçerliğinin sağlandığının ifade edilebilmesi mümkündür.  

2.3.2.4. Güvenirlik Analizi 
İkinci örneklemde elde edilen veri setinde güvenirliği ortaya koymak amacıyla 

Cronbach Alfa katsayısı ile yapı güvenirliği katsayısı hesaplanmıştır (Bkz. Tablo 6). 
Buna göre iş-aile zenginleşmesi boyutunun Cronbach Alfa değeri 0,824, aile-iş 
zenginleşmesi boyutunun ise 0,814 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin tamamı için ise 
Cronbach Alfa katsayısı 0,840 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca iş-aile zenginleşmesi yapı 
güvenirliği katsayısı 0,828, aile-iş zenginleşmesi yapı güvenirliği ise 0,842 olarak tespit 
edilmiştir. Ortaya konulmuş olan iç tutarlılık katsayılarının tamamının 0,70’in üzerinde 
olması ölçeğin iç tutarlılığının sağlandığını göstermektedir.  

3. Sonuç ve Tartışma 
İş ve aile ile ilgili yapılan çalışmalarda temel olarak bu iki alan arasındaki 

etkileşime odaklanılmış ve ilk başlarda araştırmacıların ilgisi büyük ölçüde iki farklı 
alanda üstlenilen roller arasında ortaya çıkan çatışmaya yönelik olmuştur (Hanson vd., 
2006, ss. 249). Ancak birden fazla rolün yönetiminin getirdiği kazanımların 
sakıncalardan daha fazla olacağı (Marks, 1977) ile ilgili görüşlerin ortaya çıkmasıyla 
birlikte yazında iş-aile etkileşiminin olumlu yanını temsil eden pozitif yayılım, 
basitleştirme, güçlendirme ve zenginleşme gibi kavramlar ele alınmaya başlanmıştır 
(Greenhaus ve Powell, 2006, s.72). İş ve aile etkileşiminin olumlu yanlarından bir tanesi 
olarak ortaya çıkan ve bireyin iş veya ailede üstlenmiş olduğu rollerden birisinde 
yaşadığı olumlu deneyimlerin diğer rolündeki performansını olumlu etkilemesi şeklinde 
tanımlanan (Greenhouse ve Powell, 2006, s.73) zenginleşme kavramı son yıllarda 
uluslararası yazında olduğu gibi Türkçe yazında da araştırmacıların ilgisini çekmeye 
başlayan bir konu olmuştur. Ancak artan ilgiye rağmen iş-aile çatışması ile 
kıyaslandığında iş-aile zenginleşmesiyle ilgili halen yeterli düzeyde çalışmanın 
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bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla Türkçe yazında iş-aile etkileşimi ile ilgili 
araştırmalarda daha dengeli bir bakış açısı geliştirmek için, konu ile ilgili çalışmaların 
artması ve bu çalışmalarda kullanılacak geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçeğin 
bulunması önem arz etmektedir.  

Kacmar vd., (2014) tarafından geliştirilmiş olan İş-Aile zenginleşmesi ölçeğinin 
güvenirlik ve geçerliğinin incelenerek Türkçe uyarlamasının yapılmasının amaçlandığı 
bu çalışma, iki farklı örneklemden toplanan veriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
kapsamında öncelikle birinci örneklemden elde edilmiş olan veri ile açımlayıcı faktör 
analizi yapılmış ve analiz sonuçları ölçeğin orijinal ölçekteki iki faktörlü yapısını ortaya 
koymuştur. Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik katsayılarını tespit etmek 
amacıyla yapılan analiz sonucu ölçeklerin güvenirliklerinin yüksek düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Ölçeklerin güvenirliğine ilişkin olarak madde analizi yapılmış ve bunun 
sonucunda madde toplam korelasyon değerleri 0,30’un üzerinde (Nunnally ve 
Bernstein, 1994) yüksek seviyelerde tespit edilmiştir. Ayrıca maddelerden herhangi 
birinin çıkarılması durumunda Cronbach Alfa değerlerinde azalma olmadığı 
görülmüştür.  

İkinci örneklemden elde edilmiş olan veri ile ölçeğin daha önce ortaya konulmuş 
olan faktör yapısını doğrulmak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Söz 
konusu analizin bulguları modelin mükemmel uyum değerlerine sahip olduğunu 
göstermektedir. Buna göre ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı 2,688 olarak 
hesaplanmıştır. Bunun yanında model uyum indeksleri CFI=0,98, TLI=0,97, IFI=0,98 
ve RMSEA=0,07 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin iki faktörlü yapısının çok iyi 
düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca söz konusu örneklemde ölçeğin iç 
tutarlılık katsayıları hesaplanmış ve bu değerlerin kabul edilebilir değer olan 0,70’in 
üzerinde (Cronbach, 1951) olduğu tespit edilmiştir.  

İş-Aile zenginleşmesi ölçeğinin ölçüt bağımlı geçerliğini ortaya koymak amacıyla 
aile yaşam tatmini, işten ayrılma niyeti ve iş performansı ölçekleri ile ilişkisi ele 
alınmıştır. Bu sonuçlara göre, aile yaşam tatmini ile iş-aile zenginleşmesi boyutu 
arasında 0,48 (p<0,01) ve aile-iş zenginleşmesi boyutu arasında 0,52 (p<0,01) 
düzeyinde ilişkiler bulunurken; işten ayrılma niyeti ile iş-aile zenginleşmesi boyutu 
arasında -0,53 (p<0,01), aile-iş zenginleşmesi boyutu arasında -0,51 (p<0,01), iş 
performansı ile iş-aile zenginleşmesi boyutu arasında 0,55 (p<0,01) ve aile-iş 
zenginleşmesi boyutu arasında ise 0,50 (p<0,01) düzeyinde ilişkiler ortaya konulmuştur. 
İş-aile zenginleşmesinin çalışanlar üzerindeki etkisini inceleyen birçok araştırmada da 
iş-aile zenginleşmesi ile aile yaşam tatmini (Jaga ve Bagrain, 2011) ve çalışanın iş 
performansı (van Steenbergen ve Ellemers, 2009; Carlson vd., 2011) arasında pozitif 
yönlü bir ilişki olduğu tespit edilirken, işten ayrılma niyeti (McNall, vd., 2010; Russo ve 
Buonocore, 2012; Mihelič, 2014) ile arasında ise negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 
Bu bulgular bağlamında iş-aile zenginleşmesi ölçeğinin Türkiye örnekleminde ölçüt 
bağımlı geçerliğinin de sağlanmış olduğu söylenebilmektedir.  

Bu çalışmadan elde edilmiş olan analiz sonuçları bağlamında, iş-aile 
zenginleşmesi ölçeğinin içsel tutarlılığı ve madde analizi bulguları doğrultusunda 
güvenirliği ortaya konulmuştur. Ayrıca açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri 
sonucunda ölçeğin iki boyutlu yapısının elde edildiği görülmüştür. Bunların yanında söz 
konusu ölçeğin aile yaşam tatmini, işten ayrılma niyeti ve iş performansı ile ilişkileri 
bağlamında ölçüt bağımlı geçerliği de ele alınmıştır. Bu doğrultuda, iş-aile 
zenginleşmesi ölçeğinin Türkiye’de yapılacak olan çalışmalarda güvenilir ve geçerli bir 
araç olduğu söylenebilmektedir.  
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Extended Summary 
Introduction 
In social life, individuals undertake many different roles in different fields and 

these roles play important functions in the lives of individuals. The major social roles 
that make up the lives of most adults are categorized in two ways as work and non-work 
roles. While the roles undertaken in the non-work field include the roles such as family, 
religion, leisure and student roles, in the studies conducted on the relationship between 
work and non-work roles, the term "non-work" is often used synonymously with 
"family". Due to the fact that work and family roles add meaning to human life and 
shape it, they have become a subject that attracts the interest of researchers from many 
different disciplines. This interest is partly due to the understanding that these 
boundaries differ in terms of permeability and flexibility and that there are frequent 
transitions between boundaries despite the different types of borders that social roles 
emerge; and partly due to the expectation that it may be a major stress factor affecting 
the imbalance between social roles, the results of individuals exposed to imbalance in 
different living areas and their general health and well-being (Frone, 2003: 143).  

Considering the changing and dynamic nature of work life (such as economic 
fluctuations, job cuts, increase in the female labor force), together with the different and 
unconventional family structures today (such as double-income families, single-parent 
households), the individuals are constantly confronted with the problem of managing 
work and family responsibilities. Therefore, the topic about how employees balance 
work and family responsibilities has become an important study topic especially in the 
disciplines of management and psychology (Nicklin and McNall, 2013: 67; Shein and 
Chen, 2011: 1). In the majority of studies on work-family interaction, this interaction 
has usually been dealt with from a perspective of conflict. The advocates of the 
perspective of conflict, derived from a famine hypothesis based on the assumption that 
people's time and energy are limited, have assumed that individuals who take on 
multiple roles (such as work and family) will inevitably diminish their quality of life 
and thus experience conflict and stress. However, some researchers (Marks, 1977; 
Sieber, 1974) have questioned the concerns about perspective of conflict with the 
proposal that the gains made by the management of more than one role will be greater 
than the risks. While Sieber (1974) argued that the accumulation of the different roles 
that the individual undertakes in his life and the resources he obtains provide 
enrichment and different roles affect each other positively , Marks (1977), on the other 
hand, argued that some role undertaken creates an energy that can be used to develop 
experiences in other roles. As a result of these different aspects of work-family 
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interaction, a more balanced approach has emerged that defines the positive benefits 
that arise from the participation of the individual in these two fields in work-family 
literature and many different concepts such as positive diffusion, simplification, 
empowerment and enrichment have been dealt with in order to define positive links 
between work and family in the literature (Greenhaus and Powell, 2006: 72; Paustian-
Underdahl et al., 2013: 961).  

The concept of enrichment based on the positive effect of positive experiences in 
one of the work or family roles of the individual on performance and emotional state in 
his or her other role was first dealt with and defined in the framework of a theoretical 
model established by Greenhaus and Powell (2006). According to Greenhaus and 
Powell (2006), enrichment occurs when the resources that the individual, who 
undertakes more than one role, gain in Role A (work or family) increase the 
performance in Role B  (work or family). 

Undertaking different roles in more than one field allows the resources acquired in 
one role provide personal development in the other role, getting better skills and being 
in a better mood, which is a situation that creates positive effects on the life of the 
individual. Studies conducted reveal that work-family enrichment increase job 
satisfaction (Carlson et al., 2010; Carlson et al., 2006; McNall et al., 2010; Carlson et 
al., 2011), family satisfaction (Jaga and Bagrain, 2011), commitment to work (Tims et. 
al., 2015; De Klerk et al., 2015) and performance (van Steenbergen and Ellemers, 2009; 
Carlson et al., 2011); whereas,  it decreases intention to leave the company (McNall et 
al., 2010; Russo and Buonocore, 2012; Mihelič, 2014) and stress. In this context, when 
these positive results (Carlson et al., 2006; Stoddard and Madsen, 2007; van 
Steenbergen and Ellemers, 2009), emerging from undertaking multiple roles in different 
areas of life, for individuals are considered, enrichment is an important element that 
increases the health and well-being of the individual (Kacmar et al., 2014: 32). 

Due to the fact that it can bring about enriching experiences both from work to 
family and from family to work enrichment, which is a bi-directional structure, is 
regarded as a multi-dimensional structure as work-family enrichment and family-work 
enrichment. According to this, work-family enrichment emerges when the experience 
gained at work increases the quality of family life, family-work enrichment is emerging 
when the experience gained at the family increases the quality of work life (Greenhause 
and Powell, 2006: 73).  

When the literature is reviewed, it is seen that (Çalışkan et al., 2013; Çalışkan and 
Arıkan, 2015; Konaklı and Arslan, 2017) in the vast majority of studies on work-family 
enrichment, the scale developed by Carlson et al. (2006) was used. Although this scale 
has strong psychometric properties and is useful for researchers, due to containing too 
many expressions it may lead to the elapse of the completion of the work carried out 
and the loss of data on these scales. (Kacmar et al., 2014: 32). In this direction, in order 
to avoid such problems that can be experienced due to the use of long scale in empirical 
studies, in which the phenomenon of work-family enrichment is addressed, with this 
study it is aimed to test the validity and reliability of the scale developed by Kacmar et 
al. (2014) for work-family enrichment and bring the result in the Turkish literature. 

Method 
The study has been applied on two different samples. In the first study, reliability 

values have been determined with the factor structure of scale. In second study, the 
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identified factor structure has been examined by confirmatory factor analysis. In the 
study, firstly the method developed by Bristlin, Lonner and Thorndike (1973) has been 
used to translate the work-family enrichment scale, which the form that Kacmar et al. 
(2014) obtained by shortening the 18-items work-family enrichment scale developed by 
Carlson et al. (2006) and the scale has been applied to two different sample groups. In 
the first study done to adapt the work-family enrichment scale, developed by Kacmar et 
al. (2014), in Turkey, the sample consisted of a total of 233 teachers as 108 female 
(46,4%) and 125 male (53,6%). In the sample, the average age has been determined as 
35,59 (SS = 9,49) and the study duration has been determined as 8,21 (SS = 6,47). The 
sample of the second work done to show the validity of the structure of work-family, 
family-work enrichment scale consists of a total of 327 public institution employees as 
140 women (42,8%), 187 men (57,2%). In the relevant sample, the average age has 
been determined as 36,4 (SS = 8,41), and the study period as 11,15 (SS = 6,55). 

Findings 
Cronbach's alpha coefficient has been calculated in order to measure internal 

consistency of work-family, family-work enrichment scale; in the first sample, the 
Cronbach Alpha value of the work-family enrichment dimension has been found 0,882 
and the family-work enrichment dimension has been found 0.814. For the whole scale, 
the alpha coefficient has  been determined as 0,843. In the second example, Cronbach 
Alfa value for the work-family enrichment dimension has been determined as 0,824, for 
the family-work enrichment dimension it has been found 0,814. For the whole scale, the 
alpha coefficient has been determined as 0,840. In addition, the work-family enrichment 
structure reliability coefficient has been found 0,828 and the family-work enrichment 
structure reliability has been found 0,842. The fact that the total internal consistency 
coefficients obtained in both sample groups are over 0,70 reveals that the internal 
consistency of the scale is provided.  

As a result of the explanatory and confirmatory factor analyzes made, the two-
factor structure that overlaps with the original scale and includes "work-family 
enrichment" and "family-work enrichment" dimensions has been confirmed (χ2=21,504, 
df=8, χ2/df=2,688; TLI=0,97; CFI=0,98; RMSEA=0,072). Internal consistency 
coefficients of subscales of the scale have been found to vary between 0,81 and 0,88. 
The obtained findings reveal that the two-dimensional Work-Family Enrichment Scale 
adapted to Turkish is reliable and valid and can be used in studies to be conducted on 
the subject in Turkey. 

Results and Discussion 
In the context of the results of this study, the internal consistency of the work-

family enrichment scale and its reliability in the direction of material analysis findings 
have been revealed. Also as a result of descriptive and confirmatory factor analyzes, it 
has been seen that the two-dimensional structure of the scale is obtained. Besides these, 
the criterion-dependent validity of the scale has also been taken into account in the 
context of family life satisfaction, intent to leave work and job performance. In this 
direction, it can be said that the work-family enrichment scale is a reliable and valid tool 
in studies to be conducted in Turkey. 
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Abstract 
Although the Dark Triad has begun to be studied extensively, little is known about 

which of the Dark Triad traits is more malevolent in organizational context. Therefore 
in this study in order to compare the effects of Dark Triad traits on work-related 
attitudes, the effects of the Dark Triad traits (i.e., narcissism, Machiavellianism, and 
psychopathy) on counterproductive work behaviors (CWBs) (withdrawal, theft, and 
abuse) were examined. N= 244 employees participated in the study. Employees rated 
their own Dark Triad and CWBs. The results revealed that, in correlation analysis all the 
Dark Triad traits related to CWBs positively. Narcissism had the weakest correlation 
here (having only significant associations with withdrawal). However, according to the 
multiple regression findings, Machiavellianism and narcissism did not predict CWBs 
and only psychopathy predicted CWBs. Results were discussed and suggestions were 
made for further research. This study provided that comparing to narcissism and 
Machiavellianism, psychopathy could potentially be more malevolent in organizational 
context.  
Keywords: Dark Triad, Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy, 
Counterproductive Work Behaviors 
Received 21 September 2018; Received in revised from 4 December 2018; Accepted 10 
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1. Introduction
The dark side of personality (i.e., Dark Triad; subclinical narcissism,

Machiavellianism, and subclinical psychopathy) (Paulhus & Williams, 2002; Spain, 
Harms, & LeBreton, 2014) has begun to be studied extensively in the fields of social, 
personality, and organizational psychology in recent years. However, it is still not yet 
possible to draw a clear conclusion about the organizational consequences of Dark Triad 
traits (Harms, & Spain, 2015), because the effects of narcissism, Machiavellianism, and 
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psychopathy on work-related attitudes are varying. Some researchers, in particular, 
emphasize that the likelihood of Machiavellianism and psychopathy to be negative is 
more than narcissism, and thus Machiavellianism and psychopathy are more likely to 
lead to undesirable outcomes in terms of organizations. On the other hand, narcissism is 
considered more positively compared to the results of Machiavellianism and 
psychopathy (in terms of their effects on work-related attitudes) (Volmer, Koch, & 
Göritz, 2016). However, more research is still needed to be conducted to understand 
which Dark Triad component is more destructive and negative (Miller et al., 2016). For 
this reason, the current study examines the impact of the Dark Triad on CWBs. Thus in 
this study it is aimed a) to test the effects of the Dark Triad on workplace attitudes (i.e., 
CWBs) and b) to obtain more findings to understand which Dark Triad component is 
more negative. 

2. Conceptual Framework  
2.1. Dark Triad 
Since Paulhus and Williams (2002) defined subclinical narcissism, 

Machiavellianism, and subclinical psychopathy as the Dark Triad, the number of 
empirical research that has been related to various issues of psychology has increased 
steadily. Each of these structures coincides with “disagreeableness” (Paulhus & 
Williams, 2002). However they are all distinct concepts. Therefore each dimension is 
briefly described below. 

Narcissism: Narcissism is a personality disorder defined in DSM-V (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) which is published by the 
American Psychiatric Association (APA). However, Paulhus and Williams (2002) 
considered narcissism and psychopathy at a subclinical level in the Dark Triad. As a 
matter of fact, narcissism is measured at subclinical level in many scales developed for 
measuring narcissism such as Narcissistic Personality Inventory (NPI; Raskin & Hall, 
1979), Brief Narcistic Personality Inventory (NPI-16; Ames, Rose, & Anderson, 2006), 
the Short Dark Triad (SD3; Jones & Paulhus, 2014), Single Item Narcissism Scale 
(SINS; Konrath, Meier, & Bushman, 2014), and the Dark Triad Dirty Dozen scale 
(DTDD; Jonason & Webster, 2010). Narcissism was also measured at the subclinical 
level in the current study and participants were not diagnosed with personality disorder. 
Subclinical narcissism reflects the tendency of narcissism rather than narcissistic 
personality disorder. Basic characteristics of narcissists can be listed as having high 
level of arrogance, the tendency to establish leadership and authority towards others, the 
superficiality of human relations, aggressive reactions to criticism, and jealousy (APA, 
2000; Jonason & Webster, 2010; Miller & Campbell, 2008; Miller et al., 2011; Raskin 
& Hall, 1979).  

Machiavellianism: Machiavellianism is based on an Italian politician and writer 
Niccolo Machiavelli’s book called “The Prince”. In the 1970s, Christie and Geis (1970) 
examined the book and argued that Niccolo Machiavelli's point of view in the book 
reflects "Machiavellian personality". The main features of the individuals with a 
Machiavellian personality or a high tendency to behave in a Machiavellian (High Mach) 
way can be listed as; exhibiting manipulative behaviors, superficial human relations, 
high desire to gain power, being goal-oriented, and self-centered. Therefore it can be 
stated that the individuals with Machiavellian personality traits demonstrate behavioral 
patterns that are based on tactics to gain power. They control their behaviors to be able 
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to reach their goals and if necessary they can lie, cheat or behave unethically to get their 
way. They usually have a cynical point of view towards human nature and therefore 
they don’t easily share information about themselves which might hinder them from 
getting their way (Christie & Geis, 1970; Jones, & Paulhus, 2009; Kessler et al., 2010; 
Rauthmann & Will, 2011). 

Psychopathy: Psychopathy is regarded by many researchers as a personality 
disorder due to its close relation with the antisocial personality disorder mentioned in 
DSM-V. Like narcissism, psychopathy is also usually studied at a subclinical level 
(Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick, 1995) in the field of organizational psychology. 
Therefore, in this study psychopathy was also measured and examined at a subclinical 
level. It is difficult to define psychopathy, but the main features of psychopaths or 
psychopathic individuals are selfishness, aggressiveness, impulsiveness, lack of 
remorse, superficiality of human relations, and goal orientation (Babiak, & Hare, 2006; 
Hare, 1993; Mathieu et al., 2014; Smith & Lilienfeld, 2013).  

2.2. Counterproductive Work Behaviors (CWBs) 
Depending on the existing literature, it is possible to include many issues that can 

be considered among CWBs. The common point of these behaviors is that employees 
deliberately do harm to the organizations they work with or to the individuals in the 
organization in various ways. Due to the reasons such as personal (e.g., personality 
disorder, psychological problems, and personality traits), organizational (e.g., not being 
satisfied with management, perceived injustice, problems with colleagues, and 
supervisor dissatisfaction), employees could have behaviors in the workplace such as 
(Fox, Spector & Miles, 2001; Gruys & Sackett, 2003; Spector & Fox, 2005; Spector et 
al., 2006): 

• Absenteeism,  
• Theft and similar behaviors, 
• Inappropriate physical (e.g., hitting, pushing, and engraving) and verbal (e.g., 

insulting and pranking) actions, 
• Abusing time and information,  
• Misusing company property, 
• Failure to follow directions, 
• Being rude to customers or colleagues 
All these behaviors are considered as CWBs.  

3. Research Background 
There is limited research on examining the effects of Dark Triad Traits on CWBs. 

Therefore, in order to understand the possible consequences of Dark Triad better, more 
research on the effects of Dark Triad on workplace behaviors are needed (Harms, & 
Spain, 2015). A set of hypotheses based on the theoretical and empirical background for 
each Dark Triad traits are presented below, respectively for narcissism, 
Machiavellianism, and psychopathy.  

In a recent study Yin and Cohen (2018) examined the associations between the 
Dark Triad traits and CWBs (both at individual and organizational level), on the sample 
of Chinese physicians. In their research the Dark Triad traits were all found to be 
positively related to CWBs at both interpersonal and organizational levels except for 
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psychopathy (no significant correlation with CWBs at interpersonal level). DeShong, 
Grant, & Mullins-Sweatt (2015) analyzed the correlations between the Dark Triad and 
CWBs (both at individual and organizational level) on undergraduate psychology 
students (working at least 20 hours a week) sample and found that all the Dark Triad 
traits were positively related to both CWBI and CWBO. Kanten, Yeşiltaş, & Arslan, 
(2015) examined the relationships between Dark Triad and CWBs (as a total score) on 
the sample of hotel employees. They found; positive associations between 
Machiavellianism and CWBs, no significant associations with psychopathy and CWBs 
and negative associations with narcissism and CWBs. As it is seen, the empirical 
findings are not coherent with each other thus it is not really possible to come to a clear 
conclusion about the associations between Dark Triad and CWBs. That is also an 
important reason to conduct more research to test the associations between the Dark 
Triad and CWBs in order to provide additional findings to the current literature. 
Depending on the theoretical background, for each Dark Triad traits, a short discussion 
of the hypothesis development presented below.  

Narcissism: Narcissists are self-oriented and they continuously seek power and 
prestige (Konrath, 2008). Narcissists are aggressive especially when their ego is 
threatened (Bushman & Baumeister, 1998). It is expected that in an organization, if 
narcissists can’t achieve their goals, satisfy their ego and do not find enough support, 
they could commit some kinds of CWBs. In two Meta-analyses, narcissism was found 
to be positively related to CWBs. First, O’Boyle et al (2012) found a positive 
association (Effect size; r=0.43) between narcissism and CWBs. Later on, Grijalva and 
Newman (2015) conducted another Meta-analysis and the effect size was a bit weaker 
but still significant (r=0.23). Additionally Penney and Spector, (2002) found a positive 
association between narcissism and CWBs. Therefore, depending on the theoretical and 
empirical background the hypothesis for narcissism has been postulated as follows.  

Hypothesis 1: Narcissism is a significant predictor of CWBs.  
Machiavellianism: Machiavellians are more controlled and goal-oriented than 

narcissists and psychopaths. These individuals can easily apply various immoral and 
unethical tactics when it comes to their personal interests. Under regular circumstances 
they tend to be less aggressive than psychopaths, because they have a high tendency to 
behave politically to gain more power. Therefore they tend to build close relationships 
with the people who have power and authority in the organization. However, it can be 
argued that an employee who shows a Machiavellian tendency at a severe level (High 
Mach) is likely to harm his or her colleagues or organization in order to attain his or her 
own ends. For example, Machiavellians can exhibit behaviors such as lying, smearing, 
and making unwanted jokes to damage the reputation of a colleague who they see as 
opponents.  Furthermore, if there are circumstances, policies, or individuals that prevent 
them from getting their way, it is likely that Machiavellians can apply several unethical 
tactics and strategies. In previous research Machiavellianism was related to unethical 
behaviors (Greenbaum et al., 2014; O’Fallon & Butterfield 2005), lying, and cheating 
(Dahling, Kuyumcu, & Librizzi, 2012). In a Meta–analysis, O’Boyle et al. (2012) found 
that Machiavellianism was found to be positively associated with interpersonal forms of 
CWBs. Therefore it is expected that;  
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Hypothesis 2: Machiavellianism is a significant predictor of CWBs. 

Psychopathy: Psychopaths tend to be more impulsive than narcissists and 
Machiavellians. People with high psychopathic tendencies tend to be aggressive in 
social life or in the organizational setting (Boddy, 2010; Hare, Hart, & Harpur, 1991). 
However, it is not possible to claim that this assumption may be applied in all cases. 
Because psychopaths can be extremely attractive and impressive in some situations 
(e.g., being promoted in an organization, obtaining and maintaining power, and hiding 
the impulsive tendencies), they can be considered as successful psychopaths (Hall & 
Benning, 2006). On the other hand, generally psychopaths are aggressive, impulsive, 
and have lack of empathy. In previous research, psychopathy was positively associated 
with conflict (Boddy, 2014), bullying (Van Geel et al., 2017), abusive supervision 
(Boddy, 2010) in the workplace. Therefore it is expected that they will apply CWBs in 
their organizations and the hypothesis is postulated as follows;  

Hypothesis 3: Psychopathy is a significant predictor of CWBs.   
4.Method 
4.1.Sample & Data Collection 
Participants were the employees working at different sectors in Sakarya Province, 

Turkey. A quantitative research was designed and a questionnaire form was created 
including the Turkish version of Dirty Dozen Dark Triad scale (DTDD-T), Turkish 
version of CWBs scale, and some additional questions (including the basic 
demographics features). Questionnaire forms were distributed to participants by hand 
(paper-pencil method) with the method of convenience sampling. Participants rated 
their own Dark Triad traits and counterproductive work behaviors. After eliminating the 
missing and sloppy questionnaire forms, a total of 244 valid questionnaires were 
obtained and used for further analysis. The data were collected between March 2018 
and June 2018.  

4.2.Scales  
Dark Triad: The Turkish form (DTDD-T) (Özsoy, Rauthmann, Jonason, & 

Ardıç, 2017) of 12-item Dark Triad Dirty Dozen (DDTD; Jonason & Webster, 2010) 
was used with a five-point Likert-type response scale (1-totally disagree, 5-totally 
agree). Each dimension (i.e., subclinical narcissism, Machiavellianism, and subclinical 
psychopathy) has 4 items. Three individual scales as well as global Dark Triad 
dimensions reflecting general dark tendencies (Dark g) were used. Özsoy et al. (2017) 
tested the reliability (in terms of internal consistencies), validity [in terms of factorial 
(CFA) and construct validity (convergent and discriminant validity)] of the DTDD-T 
and concluded that the DTDD-T is valid and reliable in Turkish language. In order to 
test the factorial validity of DTDD-T for the current study, factor analyzes (both EFA 
and CFA) and internal consistency test (Cronbach’ α) were applied. Once again the 
findings again supported the validity and reliability of the scale for the current research.  

Counterproductive Work Behaviors: The Turkish form (Öcel, 2010) of the 32-
item counterproductive work behavior scale developed by Spector et al., (2006) was 
used with a five-point Likert-type scale (1-never, 5-everyday). The Turkish version of 
the scale has four different dimensions: sabotage, withdrawal, theft, and abuse. Öcel 
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(2010) examined the factor structure, reliability, and construct validity of the scale and 
concluded that the scale is valid and reliable in Turkish language as 32 items with four 
dimensions. Factor analyzes (both EFA and CFA) and internal consistency (Cronbach’ 
α) test were applied for also the current study. The number of items and dimensions 
were reduced after factor analysis for the current research. After factor analysis the 
sabotage dimensions had to be omitted also 2 items from abuse dimension “been nasty 
or rude to a client or customer”, “made an obscene gesture (the Finger) to someone at 
work” and one item “stolen something belonging to your employer” from theft 
dimension had to be omitted. Thus in the current research the scale had 3 dimensions 
(withdrawal with 6 items, theft with 5 items, and abuse with 15 items) and 26 items. 
Three individual scales, as well as global CWB dimensions reflecting general 
counterproductive work behavior tendencies (CWBs g) were used in the current study.  

4.3.Results 
Demographic characteristics of the participants presented in Table 1. Factor 

analysis findings (in terms of both exploratory and confirmatory factor analyzes to test 
the factorial validity of the scale) are displayed in Table 2 (for DTDD-T) and Table 3 
(for CWBs scale). Descriptive statistics (M, SD) and internal consistency scores (α) are 
shared in Table 4. The correlations analysis findings are displayed in Table 5. The 
findings for the hypotheses which were tested with multiple regression analysis are 
displayed in Table 6.  

Table 1: Demographic Characteristics of the Participants 
Variables Category N % 

Gender 
Male 112 45.9 

Female 128 52.5 
Missing 4 1.6 

Marital Status 
Married 151 61.8 
Single 88 36.1 

Missing 5 2.1 

Sector Public 109 44.7 
Private 135 55.3 

Employee Category 
Blue Collar 94 38.5 

White Collar 143 58.6 
Missing  7 2.9 

Education 

High School and less 85 34.9 
Associate’s degree 23 9.4 

Bachelor 104 42.6 
Master and Ph.D 32 12.1 

Participants were 244 employees; 52.5 % female; 58.6 % Caucasian; 61.8 % 
married; 55.3 % from private sector, 42.6 % hold a bachelor degree (Table 1). 
Additional details about the participants are; age: M = 31.5, SD = 8.13, range = 19-60 
years; tenure (total): M = 10.2, SD = 9.33, range = 1-41 years; tenure (in the current 
organization): M = 5.55, SD = 5.24, range 1-31 years; average monthly income = 3077 
Turkish Liras (with the current exchange rate it is approximately 581 USD, November 
2018) (Table 4).   

In order to test the factor structure of both DTDD-T and CWBs scales, firstly 
Exploratory Factor analysis was applied. After that a Confirmatory Factor Analysis was 
also applied for both scales. 
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Table 2: EFA and CFA Results for DTDD-T 
EFA Results For DTDD-T 

 
Values Dimensions 

Factor 
loadings 
[Range] 

Total 
Variance 

explaineda 
(KMO) 0.78 Narcissism [.73-.83] 21.81 % 
Bartlett's Test. Approx. Chi-Squ. 1100.93 Machivelianism [.73-.81] 20.74 % 
df 66 Psychopathy [.54-.87] 20.73 % 
Sig. *** Total [.54-.87] 63.28 % 

A Three Factor Solution CFA Fit Indexes For DTDD-T 
χ²/df GFI AGFI TLI CFI RMSEA 

124.83/50=2.50*** 0.92 0.88 0.91 0.93 0.08 
Note. *** p < .001, a=Rotation Sums of Squared Loadings. 

For DTDD-T, firstly an EFA analysis was applied. As expected, coherent with the 
original and adaptation study, three factor emerged and details are presented in Table 2. 
KMO value = 0.78; Bartlest Test= p<0.000; Total variance explained = 63.28 %; factor 
loadings ranged from 0.54 to 0.87; Total variance explained per dimensions; narcissism 
21.81 %, Machiavellianism 20.74 %, and psychopathy 20.73 %. After EFA, a CFA was 
also applied and a three factor model fit the data well (with three factor solution) (χ²/df; 
124.83/50=2.50; p<0.000; GFI = 0.92; AGFI = 0.88; TLI = 0.91; CFI = 0.93; RMSEA = 
0.08). Factor loadings ranged from 0.46 to 0.95. These findings are at the acceptable 
level and supported the factorial validity of the scale. More details are presented in 
Table 2.  

Table 3: EFA and CFA Results for CWBs Scale 
EFA Results For CWBs Scale  

 
Values Dimensions 

Factor 
loadings 
[Range] 

Total 
Variance 

explaineda 
(KMO) 0.94 Abuse [.57-.84] 34,93 % 
Bartlett's Test. Approx. Chi-Squ. 6370.39 Withdrawal [.55-.75] 16.20 % 
df 325 Theft [.51-.83] 18.40 % 
Sig. *** Total [.51-.84] 69.53 % 

A Three Factor Solution CFA Fit Indexes For CWBs Scale 
χ²/df GFI AGFI TLI CFI RMSEA 

929.878/263=3.54*** 0.77 0.72 0.88 0.89 0.10 
Note. *** p < .001, a=Rotation Sums of Squared Loadings.  

For CWBs scale at first, an EFA analysis was applied and as expected four 
dimensions were emerged. However the distribution of the items was not coherent with 
the adaptation study. It was mainly because of the sabotage dimension. Because only 
one sabotage item was representing the whole factor. Then this item was omitted but 
still the rest two items of sabotage had low factor loadings (less than 0.40) and these 
two items were under other factors. Therefore the remaining 2 sabotage items were also 
omitted. After this elimination, an EFA was run again and three factors emerged. 
However 1 item from theft dimension and two items from abuse dimension had less 
than 0.40 factor loadings. Therefore respectively those three items were also omitted. 
After that, with 26-item and 3 factors coherent with the adaptation study was emerged.  

Although via EFA, the scale was reduced to 3 factors and 26 items, at first a CFA 
was applied to CWBs scale with a four factor solution (as it is proposed as a four factor 
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scale in adaptation study) with 32 items. However, very poor fit indexes were achieved, 
once again mainly because of the sabotage dimension. After that a CFA analysis was 
applied to 26 items with 3 dimensions as obtained via EFA. The fit indexes were at 
acceptable level for χ²/df, CFI, and TLI, however for GFI, AGFI, and RMSA the 
indexes were poor (χ²/df; 929,878/263=3.54; p<0.000; GFI = 0.77; AGFI = 0.72; TLI = 
0.88; CFI = 0.89; RMSEA = 0.10). It could be a problem of sample size or the number 
of items was not balanced as abuse dimension had 15 items whereas others had either 5 
or 6 items. Consequently although the fit indexes were poor for few indicators, 
depending on EFA results it could be still considered that the factor structure of CWBs 
is acceptable with the revised form. More details are presented in Table 3. Eliminated 
items for abuse dimension; “been nasty or rude to a client or customer” and “made an 
obscene gesture (the Finger) to someone at work”. Eliminated item was for theft 
dimension; “stolen something belonging to your employer”. 

Table 4. Descriptive Statistics and Internal Consistency Scores 
Variables  Mean  SD Cronbach’s α 

Dark Global  2.28 0.68 .80 
    Narcissism  2.68 1.00 .79 
    Machiavellianism  2.29 0.99 .82 
    Psychopathy  2.14 0.93 .78 
CWBs 1.46 0.61 .97 
   Withdrawal 1.42 0.64 .91 
   Theft 1.41 0.66 .85 
   Abuse 1.46 0.67 .96 
Additional questions  Mean  SD Range 
    Age  31.5 8.13 [19-60] 
    Income (monthly) 3077.17 1741.95 [1200-13000] 
    Tenure (Total) 10.2 9.33 [1-41] 
    Tenure (Current Organization) 5.55 5.24 [1-31] 

          Note. N= 244 

As can be seen in Table 4, overall, all scales achieved good internal consistency 
reliabilities (i.e., a minimum of .72). As a mean value, participants scored at the low 
level for all variables.  

Table 5. Inter-correlations 
Variables Dark Triad  CWBs 

Dark g N M P  Global W T A 
Dark Triad          
Global Dark g –            Narcissism (N) – –           Machiavellianism (M) – .40*** –          Psychopathy (P) – .38*** .48*** –      CWBs          
   Global CWBS .25*** .08 .20** .24***  –       Withdrawal (W) .24*** .13* .14* .19**  – –      Theft (T) .25*** .04 .20** .20**  – .82*** –     Abuse (A) .24*** .06 .20** .25***  – .70*** .71*** – 

Note. N = 244. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

As can be seen in Table 5, the dark g-factor was positively correlated with all 
CWB sub-scales as well as the global score. For narcissism, there was only one positive 
correlation with withdrawal. The rest of the CWB sub-dimensions as well as the global 
score of CWBs did not associate with narcissism. In terms of Machiavellianism and 
psychopathy there were positive correlations with all CWB sub-scales as well as the 
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global score and psychopathy had the strongest effects size with CWBs. As expected 
the sub-dimensions of CWBs were all strongly related with each other. Similarly all the 
Dark Triad traits were associated with each other positively similar to previous research 
(Ardıç & Özsoy, 2016; Jakobwitz & Egan, 2006; Paulhus & Williams, 2002).  

Table 6. Multiple Regressions 

Predictorsa 
Outcomesb 

Global CWBs Withdrawal Theft Abuse 
β t β t β t β t 

Dark Triad         
   Narcissism -.04 -0.57 .06 0.86 -.08 -1.13 -.07 -1.00 
   Machiavellianism .12 1.56 .05 0.68 .14 1.87 .13 1.72 
   Psychopathy .20 2.73** .14 1.91 .14 1.92 .21 2.97** 
Model Summary          
    R .26 .21 .24 .28 
    R2 .07 .04 .06 .08 
    Adjusted R2 .06 .03 .05 .06 
    Std. Err.of the Est. .59 .64 .63 .65 
ANOVA Results           
    Sum of Square  6.10 4.38 5.07 8.23 
    df 3 3 3 3 
    Mean Square 2.03 1.45 1.69 2.74 
    F 5.75 3.53 4.26 6.54 
    Sig  ** * ** *** 
Note. N = 244. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. “a” represents independent variables, “b”      represent 
dependent variables. 

For multiple regression findings, 12 different models were run: three predictor 
group (Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy) × four different outcomes 
(global CWBs, withdrawal, theft, and abuse). As can be gleaned from the regression 
findings (Table 6), only psychopathy had a positive effect on CWBs’ total score (β = 
0.20; p<0.01), as well as the abusive (β = 0.21; p<0.01) dimension of CWBs, and there 
were no other significant effects. In other words, only psychopathy was a significant 
predictor of CWBs whereas narcissism and Machiavellianism did not predict CWBs 
when the other variables were controlled. This finding supports that psychopathy is the 
most malevolent aspect of the Dark Triad traits in terms of CWBs. Therefore, H1 and H2 
were both rejected, yet only H3 was supported (Table 6).  

According to ANOVA results, as it is seen the effects of the Dark Triad traits on; 
CWBs total score (R2 is 7 %, adjusted R2 is 6 %, p<0.01), withdrawal (R2 is 4 %, 
adjusted R2 is 3 %, p<0.05), theft (R2 is 6 %, adjusted R2 is 5 %, p<0.01), and (R2 is 8 
%, adjusted R2 is 7 %, p<0.001) are all significant. But when R2 ratios (both regular and 
adjusted R2 values) are examined in terms of the combined effects of all Dark Triad 
traits on CWBs and its dimensions, it is possible to state the Dark Triad explains only a 
very small percentage of the variation of CWBs (around 5 %). The detailed Multiple 
Regression results are presented in Table 6.  

5.Discussion & Conclusion 
All of the Dark Triad traits correlated positively with CWBs’ global score 

(narcissism only positively related to withdrawal). However, in multiple regression 
analysis, only psychopathy was found to be a significant predictor of CWBs, whereas 
narcissism and Machiavellianism didn’t predict CWBs. Psychopathy had a positive 
effect on CWBs globally as well as the abusive dimension of CWBs. Therefore H1 and 
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H2 were both rejected and H3 was supported. DTDD-T was found both reliable and 
valid coherent with the original version and its Turkish adaptation. However the 
sabotage dimension, one item from theft dimension and two items from abuse 
dimension had to be omitted from the Turkish version of CWBs scale after EFA.  

Interpretation of findings: Research findings show that psychopathy may 
potentially lead to more destructive outcomes in an organizational setting. Psychopaths 
are impulsive, callous, aggressive, and lack of empathy (Babiak & Hare, 2006; Boddy, 
2011), which therefore might make it easier for them to commit various offenses and 
commit CWBs in their organizations. This finding is expected because in a recent study, 
it is emphasized that psychopathy is the most destructive dark personality trait (Miller et 
al., 2016). Similarly, Furnham, Richards, and Paulhus (2013) examined the Dark Triad 
research from 2002 to 2013 and emphasized that psychopathy is more dangerous than 
the other two dark personality traits. Considering the existing empirical findings, it is 
not possible to state which of the Dark Triad traits effects CWBs stronger as the 
findings are not coherent with each other yet. Yin and Cohen (2018) found that 
narcissism and Machiavellianism were both positively related to CWBs at individual 
level (CWBI), whereas psychopathy did not significantly associate with CWBI. 
DeShong, Grant, & Mullins-Sweatt (2015) found that all the Dark Triad traits were 
positively related to both CWBI and CWBO. Kanten, Yeşiltaş, & Arslan, (2015) found 
positive associations with Machiavellianism and CWBs and no correlation with 
psychopathy and negative correlation with narcissism. These different findings obtained 
in previous research could be because of professional or cultural differences. In the 
current research, although the Dark Triad were mainly positively associated with 
CWBs, only psychopathy had a positive effect on CWBs (at organizational level) in 
multiple regression analysis. However it is clear that more research should be carried 
out for a more comprehensive conclusion.  

In the case of narcissism, it is important to state that the findings obtained in the 
current research are not coherent with previous findings. This could be because of two 
reasons. First, the tendency of being aggressive increases more when narcissists are 
severely criticized and their ego is threatened (Bushman & Baumeister, 1998). 
Generally speaking, it is expected that narcissists will be more likely to have negative 
effects on people who are in a close proximity to themselves (e.g., subordinates, co-
workers, and customers). However, if they have people in the organizational 
environment who support their egoistic nature (e.g., people who have strong, successful 
and highly profitable positions), narcissists may be less inclined to become aggressive 
and harm the people around them. Second, in their Meta-analysis, Grijalva & Newman 
(2015) and O’Boyle et al., (2012) mainly examined the independent papers coming 
from Western societies. However, Turkey is a more collectivist society than many other 
Western countries. In collectivist societies, especially where in-group collectivism 
(IGC) is high, narcissists engage in CWBs less (Grijalva & Newman, 2015; O’Boyle et 
al., 2012). This has yielded a similar result in another study conducted in Turkey sample 
(see., Kanten, Yeşiltaş, & Arslan, 2015). Furthermore, some researchers have 
emphasized that narcissism is the bright side of the dark side (Volmer, Koch, & Göritz, 
2016). For Machiavellianism, the results obtained in the current study were not totally 
in the expected direction. As explained earlier in the manuscript, Machiavellianism had 
a positive correlation with CWBs (DeShong, Grant, & Mullins-Sweatt 2015; Yin & 
Cohen, 2018). But when narcissism and psychopathy were controlled in the multiple 
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regressions, the effects of Machiavellianism became weaker due to the stronger 
association between psychopathy and CWBs.  

It is still not easy to propose some tactics and methods to cope with dark 
personality traits in organizations. Although psychopathy was found to be a stronger 
predictor of CWBs in the current research, narcissism and Machiavellianism were also 
both found to be positively related to CWBs. That means dark personality traits are 
needed to be critically examined and managed in organizations. However it is really 
hard to do that due to some important reasons. People with dark personality trait 
tendencies create their own advantages in recruitment interviews. This makes them to 
get hired easier and also to promote higher positions in organizations (Özsoy, 2017). 
Also due to their manipulative nature, applying standard personality tests are not the 
best solution as they are likely to manipulate self-reported measures.  

Limitations of the research: There are several limitations that need to be stated. 
First, the research does not focus on a particular sector and the research only includes a 
small number of sample size. Second in order to measure the Dark Triad a short version 
of Dark Triad scale has been used. Although its psychometric properties have been 
proven in many other languages (e.g., Czarna et al., 2015; Küfner, Dufner, & Back, 
2015), it still can’t include all the dimensions of each Dark Triad traits. Third there was 
no mediator or moderator variable to test the situational effects of Dark Triad. For 
example if a narcissistic has enough narcissistic suppliers, then it might lead a different 
result. If his/her ego is not threatened in the organizations, it might not be possible to 
perceive the possible darker aspect of a narcissistic. Therefore examining the mediating 
or moderating role of variables such as position, power, and social relationships would 
be a significant contribution.   

Future research suggestions: The current research doesn’t provide any findings 
on the consequences of personality traits of employees who have a managerial position 
and who don’t. The effects of some other individual differences on CWBs can be 
examined in order to understand the individual predictors of CWBs better. Thus in 
future research, the effects of Dark Triad on CWBs should be examined in various 
levels (e.g., bottom line, middle, and top management or blue-collar vs. white-collar). 
Also the role of cultural differences on the effect of the Dark Triad on work-related 
attitudes should be examined. Especially a comparison of the effects of individualist and 
collectivist cultures on the consequences of the Dark Triad could help to understand 
Dark Triad in organizational setting better. A specific research suggestion could be also 
proposed for Turkey sample, although for the last decade the number of Dark Triad 
research increase in Western societies, little is known about the consequences of dark 
personalities in Turkey. The moderating or mediating roles of some variables such as 
power, social relations, position, and self-efficacy could be also examined to understand 
the role of situational and individual factors on the consequences of the Dark Triad.   

To sum up, among the Dark Triad traits, psychopathy was found to be a 
significant predictor of CWBs, and also in previous research, psychopathy was found to 
be adversely related to several behaviors towards the organization. Therefore, while 
making recruitment and promotion decisions, practitioners should carefully evaluate the 
dark personality traits of their employees to increase organizational efficiency, 
especially for psychopathy.  
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Özet 
Konaklama sektöründe kapasite konusu konaklama hizmetlerinde oda/yatak 

sayısı üzerinden yiyecek-içecek hizmetlerinde ise sandalye/kuver/masa sayısı verileri 
üzerinden irdelenmekte ancak zaman açısından bir yaklaşımın olmadığı görülmektedir. 
Oysaki bir hizmet işletmesi olarak emek-yoğun ve üretim ile tüketimin eşzamanlılık 
özellikleri de olan konaklama işletmelerinde, ürünün bizzat kendisi olan zaman 
unsurunun kapasite açısından da irdelenmesi gerekmektedir. Konaklama işletmesi 
yöneticileri, işletme amaçlarına ulaşabilmek için zamana stratejik bir bakış açısı ile 
yaklaşmalı ve gerçekleştirilen faaliyetlerin verimlilik, maliyetler, kapasite kullanımı gibi 
hesaplamalarında klasik yöntemler dışındaki stratejik yöntem ve teknikleri de 
uygulamalıdır. Bu çalışmada, konaklama işletmelerinde zaman eksenli fiili kapasite 
hesaplamasının nasıl yapılacağını gösteren ve misafir başına harcanan ortalama faaliyet-
zaman kapasite bilgisini sağlayan formüller ve zaman denklemleri önerilmektedir. 
Konaklama işletmesi yöneticileri, önerilen formüller ve zaman denklemleri yoluyla 
zaman-faaliyet planlamaları, işgören planlaması ve maliyet ölçümlemesi gibi noktalarda 
alacağı kararları destekleyen zaman eksenli stratejik bir kapasite bilgisi elde edebilir.  
Anahtar Kelimeler: Zaman, Fiili Kapasite, Formül, Zaman Denklemi, Konaklama 
İşletmesi 
Gönderme Tarihi 25 Eylül 2018; Revizyon Tarihi 5 Aralık 2018; Kabul Tarihi 10 Aralık 
2018 

Abstract 
Capacity subject in the accommodation sector is being scrutinized through the 

number of rooms-beds for accommodation services and the number of chairs, couvert or 
tables in food and beverage services but there seems to be no approach in terms of time. 
In accommodation establishments that are service establishments having labor-intensive 

1Bu çalışma ikinci yazarın birinci yazar danışmanlığında yürütmüş olduğu doktora tezinden üretilmiştir. 
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and synchronicity of production and consumption characteristics. The time, which is a 
product itself, should be examined in terms of capacity as well. Accommodation 
establishment managers should approach to the time with a strategic perspective and 
apply strategic methods and techniques in the calculation of efficiency, costs, capacity 
utilization of performed activities other than classical methods and techniques to 
achieve business objectives. In this study, formulas and time equations which shows 
how to measure the time-based actual capacity and average activity-time capacity data 
per guest in accommodation establishments are presented. Accommodation 
establishment managers shall obtain a strategic knowledge of actual capacity data 
supporting the decisions to be taken in the form of time-activity planning, employee 
planning and cost measurement through proposed formulas and time equations. 
Keywords: Time, Actual Capacity, Formula, Time Equation, Accommodation 
Establishment 
Received 25 September 2018; Received in revised from 4 December 2018; Accepted 10 
December 2018 

GİRİŞ 
Geri dönüşü sağlanamayan, toplanamayan, stoklanamayan bir kaynak olarak 

zaman (Kıdak, 2011:161); sıkı rekabet koşullarında başarının anahtar faktörlerinden 
biridir (Akatay, 2003:282). İşletmelerde operasyonel süreçlerin verimliliği, faaliyetlerin 
etkinliği, iş gören performans ölçümü, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyetinin 
sağlanması, kapasite ve maliyet yönetiminde başarı sağlanması ve bu başarının 
devamlılığı noktasında zaman önemli bir unsurdur (Kırlıoğlu, H. ve Atalay, B. 
2014:102).  

İşletme kapasitesi, üretim hacmi ve maliyetler arasında yakın bir ilişki bulunması 
sebebiyle zaman faktörünün kapasite, maliyetler ve üretim hacmini nasıl etkilediğinin 
ve/veya bunlardan nasıl etkilendiğinin işletme yöneticileri tarafından hesaplanarak 
bilinmesi gerekmektedir. Zaman, talep ve finansal imkanların yanında insan gücü 
kapasitesini etkileyen temel faktörler arasında bulunmaktadır. Sanayi işletmelerinde 
makine kapasitesi ön planda iken emek yoğun işletmelerde ise hesaplanması çok önemli 
olan insan gücü kapasitesi ön planda olmaktadır (Bulut, 2004).  

Zaman faktörü konaklama işletmeleri için birçok açıdan ayrı bir önem arz 
etmektedir. Çünkü, konaklama işletmelerinde ürünün mülkiyetinden ziyade ürünün 
belirli bir zamanı kapsayan kullanım hakkı, ürün olarak sunulmaktadır (Kozak vd., 
2002). Konaklama işletmelerinde zaman açısından kapasite konusunun ilgi çekici 
olmasının diğer sebepleri ise emek-yoğun özelliği nedeniyle işçilik gideri payının 
üretim maliyetleri içindeki payının ağırlığı, hizmetin üretim ve tüketimdeki 
“eşzamanlılığı”, stoklanamazlık, mevsimsellik gibi özellikleri olarak sayılabilir. Ayrıca 
konaklama işletmelerinde işçilik maliyetleri ve kapasite kullanımı konularında, üretim 
hacminin kapasite kullanımına dayalı bir esnekliğe sahip olması (Kılınç, 2005:53) 
sayılan özelliklerin yanında konuya ayrıca bir önem katmaktadır. 

Konaklama işletmesi yöneticilerinin açıklanan özellikler bağlamında zaman 
konusuna stratejik açıdan yaklaşması, stratejik niteliği ön planda olan, yönetsel kararlar 
almasını ve planlamalar yapmasını sağlayan zaman eksenli kapasite, maliyet ve 
verimlilik verilerine sahip olmasını sağlar.  
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Bu çalışmada emek-yoğun işletmeler olan konaklama işletmelerinde zaman 
konusu fiili kapasite açısından irdelenmiş, yazarlar tarafından formüller geliştirilmiş ve 
literatürden hareketle zaman denklemleri oluşturulmuştur.  

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞÇİLİK MALİYETLERİ VE 
KAPASİTE KULLANIMI AÇISINDAN ZAMAN 

Zaman standartları, emek-yoğun işletmelerdeki insan gücü kapasitesini 
belirlemede kullanılan faktörlerden biridir (Bulut, 2004). Emek-yoğun işletme 
özelliğindeki konaklama işletmelerinde ise zaman, hem ürünün kendisi hem de üretimi 
gerçekleştiren çalışanların performansı açısından yatak ve sandalye sayısının yanında, 
kapasiteyi ifade eden diğer bir unsur olarak düşünülmelidir. Kapasite kullanım verileri 
güvenilir gözlem araçları olarak kullanılmakta ve çoğu işletmeci-yönetici açısından 
kapasite, finansal performansın etkin bir göstergesi olarak da kabul edilmektedir 
(Jeffrey and Barden, 2000:180). İşletme kaynaklarının ürüne dönüşmesi sürecinde 
zamanın doğru bir şekilde yönetimi ise kapasite kullanımında stratejik bir rol 
oynamaktadır (Kırlıoğlu ve Atalay, 2014:103). İşletmelerde en uygun kapasite 
kullanımı ve buna bağlı verimlilik artışları ile maliyetler düşürülebilmekte ve karlılık 
arttırılabilmektedir. Kaynakların etkin kullanımı ve maliyetlerin en alt seviyeye 
çekilmesi, işletmelere ve ülke ekonomilerine katkı sağlamaktadır (İleri, 1996:3). 
Konaklama işletmelerinde zamanın çalışanların performansı açısından kapasiteyi ifade 
etmesi ve bu işletmelerin emek-yoğun özelliği, işçilik maliyetlerini ön plana 
çıkarmaktadır. Bu bağlamda konaklama işletmelerinde işçilik maliyetleri ve kapasite 
hesaplamalarının zaman açısından nasıl etkilendiği çeşitli açılardan açıklanabilir.  

Konaklama işletmelerinde maliyetler doğuş nedenleri açısından kapasite, hizmete 
hazır olma ve hizmet maliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır (Kaval, 1994:224). Sanayi 
işletmelerinde otomasyonlaşma nedeniyle işçilik giderlerinin maliyetler içindeki payı 
düşükken hizmet işletmelerinde tersi bir durum söz konusu olmakta ve bu pay yüksek 
olarak göze çarpmaktadır. Konaklama işletmelerinde kapasite kullanım maliyetleri 
üretim işletmelerine göre farklı olmaktadır. Emek-yoğun bir hizmet işletmesi olarak 
konaklama işletmelerinin en karakteristik özelliği, işçilik maliyetlerinin toplam 
maliyetler içerisinde önemli bir yer tutmasıdır (İrdem, 2010:18). Hizmetin bir özelliği 
olan üretim ve tüketimin eş zamanlığı (Küçükaltan, 2007:30); hizmete hazır olma 
maliyetlerini etkileyerek donanım-ekipman, iş gören ve malzemeler gibi unsurları 
eksiksiz kapsamaktadır (Kutlan, 1998:61). Bir diğer ifadeyle; konaklama işletmelerinin 
emek-yoğun özelliği yanında üretim ve tüketimin eş zamanlılığı ve belli bir sayıda iş 
gören istihdam etme zorunluluğu, hizmetin üretimi açısından hazır olma maliyetlerini 
oluşturmaktadır (Çetiner, 2002:11). Bu nedenle işçilik maliyetleri içinde atıl kapasite 
olarak değerlendirilebilecek boş zaman işçiliği söz konusu olmaktadır. Boş zaman 
işçiliği, normal ve anormal şeklinde sınıflandırılmaktadır. Normal boş zaman işçiliği, 
işletmenin katlanmak zorunda kaldığı ve yapılan işin doğasında olan (Öz ve Bozdemir, 
2007:355) işçilik maliyetidir. Konaklama sektörünün mevsimsellik, yüksek sezon-düşük 
sezon gibi özellikleri yanında konaklama işletmelerinin emek-yoğun ve üretim-
tüketimin eş zamanlılığı gibi özellikleri de düşünüldüğünde normal boş zaman 
işçiliğinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Diğer hizmet işletmeleri gibi, konaklama 
işletmelerinin de yapısı itibariyle katlanmak zorunda kaldığı normal boş zaman işçilik 
maliyetlerinin, üretim maliyetlerine mi veya dönem giderine mi aktarılacağı konusu 
literatürde bir sorun olarak çeşitli açılardan irdelenmekte (Kaya vd., 2009; Öz ve 
Bozdemir, 2007; Atamanalp, Karcıoğlu ve Orhan, 2001) ve genel üretim gideri 
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özelliğinde olduğu ifade edilen çalışmalar bulunmaktadır (Kaya vd., 2009; Atamanalp, 
Karcıoğlu ve Orhan, 2001).  

Konaklama işletmelerinde; konaklama maliyetlerinde ve konaklamaya bağlı 
olduğu müddetçe yiyecek-içecek maliyetlerinde kapasite, iş gören sayısı, misafir sayısı, 
misafir başına geceleme sayısı gibi ölçütlerin yanında en fazla oda ve yatak sayısı 
kullanılmaktadır. Konaklamaya bağlı olmayan yiyecek-içecek maliyetlerinde ise 
kapasite, restorandaki sandalye ve masa sayısı olarak düşünülmektedir. Ancak bu 
birimlerde ilgili kapasite sistematiği, misafirin oturma süresine göre değişiklik 
gösterebildiğinden misafir başına kişi/dk bağlantısına ihtiyaç duyulabilmektedir 
(Kutlan, 1998:60; Kaval, 1994:224). Yeni bir kapasite ifadesi olarak misafir başına 
kişi/dk bağlantısının oda faaliyetleri için nasıl yorumlanacağına yönelik olarak; mevcut 
uygulamalarda kat hizmetleri departmanında zaman hesaplamalarına göre bir işgören 
planlaması yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca; konaklama işletmelerinde özellikle oda 
kullanımları, genellikle tek kişi üzerinden değil en az iki kişi üzerinden söz konusu 
olmaktadır. Ön büro departmanında da yine yiyecek-içecek ve oda hizmetlerinde olduğu 
gibi insan gücü kapasitesi, çalışma saatleri içerisinde misafirlere yönelik sürekli ön büro 
hizmetleri sunmak üzere kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada oda ve ön büro 
hizmetlerinde de servis ve mutfak hizmetlerinde olduğu gibi misafir başına faaliyet 
hizmet süresi ölçümlemesinden ziyade faaliyet hizmet süresinin ortalama misafir başına 
hesaplaması yapılmıştır.  

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FAALİYETLER BAĞLAMINDA 
ZAMAN EKSENLİ FİİLİ KAPASİTE  

Konaklama işletmelerinde faaliyetler bağlamında zamana dayalı kapasite 
hesaplamaları yapmadan önce faaliyet ve kapasite kavramlarının tanımlanmasında fayda 
vardır. 

İşletmeler açısından, üretim oranı ya da belli bir zaman dilimi içerisinde 
gerçekleştirilebilecek üretim miktarı anlamını taşıyan kapasitenin (Kılınç, 2005:1) 
türleri özet olarak şöyle açıklanabilir. Üretim sürecinde kullanılan makine, teçhizat ve 
diğer faktörlerin hiçbir kayıp olmaksızın kullanılarak üretebileceği, en yüksek üretim 
miktarına teorik kapasite (Tekin, 1996:188) denir. Ancak teorik kapasiteye gerçek 
yaşamda hiçbir zaman ulaşılamayacağından, maliyet ölçümünde kullanılmaz. Bu 
nedenle, günlük iş yaşamında daha gerçekçi koşullarda ulaşılabilecek en yüksek üretim 
hacmini temsil eden pratik kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır (Köroğlu, 2012). Makine 
gibi üretim araçlarının veya işgücünün teorik kapasite düzeyinde çalışmaları çeşitli 
nedenlerle (beklenmeyen makine arızaları, üretim hataları, iş gören devamsızlığı, 
elektrik kesintileri, malzeme yetersizliği gibi), genellikle teorik kapasitenin altında 
gerçekleşmektedir (Bulut, 2004). Teorik kapasiteden çeşitli duraklamalar sonucu 
meydana gelen kayıplar çıkarılarak bulunan kapasite, bir işletmenin çeşitli sınırlamalar 
çerçevesinde ulaşabileceği çıktı düzeyidir (Bulut, 2004) ve “pratik kapasite veya 
uygulama kapasitesi” olarak adlandırılmaktadır (Kaya, Gülhan ve Açık, 2009:314). 
Başka bir ifade ile işletmedeki bakım, onarım, makine bozulmaları veya diğer 
nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek aksaklıklar dikkate alınarak normal koşullarda 
üretilebilecek ürün miktarına pratik (normal) kapasite (Doğan, 1982:72) denilmektedir.  

Analitik ve sübjektif olarak belirlenebilen pratik kapasitenin sübjektif tahmin 
yöntemine göre belirlenmesinde, teorik kapasitenin belli bir yüzdesi pratik kapasite  
olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle çalışanlar için teorik kapasitenin %80’i 
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(toplantı, yemek, eğitim, dinlenme gibi çalışma ve molalar yaklaşık %20 olarak 
düşünülmekte), makineler için ise %80 ya da %85’i (periyodik tamir ve bakım, bozulma 
vb. nedenlerin %15-%20 gibi bir kayıp oranı olarak düşünülmekte) pratik kapasite 
olarak varsayılmaktadır (Adıgüzel, 2008:60; Polat, 2008:40). Pratik kapasitenin analitik 
yönteme göre belirlenmesinde ise; çalışanların veya makinelerin verimli çalışmadıkları 
zamanlar hesaplanmakta ve daha sonra teorik kapasiteden verimsiz çalışma zamanları 
çıkarılarak pratik kapasiteye ulaşılmaktadır (Adıgüzel, 2008:60). Hangi yöntem seçilirse 
seçilsin, küçük hataların üstünde fazla durulmamalı ve kusursuz olmaktan ziyade 
güvenilir bir hata payına ulaşabilmek amaç olmalıdır (Gümüş, 2007:111). Çok kesin 
rakamlara veya yüzde yüz doğruluğa gerek olmayıp kabaca ve ortalama veriler yeterli 
sayılmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2004:133). Bir diğer önemli kapasite kavramı olan 
fiili kapasite ise belirli bir dönem içerisinde bir işletme tarafından gerçekleştirilen 
üretim miktarı (Tatar ve Üner, 1992:122) olarak tanımlanmaktayken, pratik (normal) 
kapasite ile fiili (gerçek) kapasite arasındaki fark ise “atıl kapasite” olarak ifade 
edilmektedir (Doğan, 1982:75). 

İşletmede kapasite faaliyetler yoluyla kullanılmaktadır. Faaliyet, ürünün 
üretiminden tüketiciye ulaştırılmasına kadar gerçekleştirilen çalışmalar ve bu 
çalışmaların tamamlanmasını sağlayan süreçler/işlemler bütünü olarak 
tanımlanmaktadır (Narong, 2009:12; Ittner vd., 1997:144). Örneğin, konaklama 
işletmesinde misafirlere yönelik açık büfe yemek faaliyeti (hizmeti) için yemeğin 
mutfakta hazırlanması, büfenin kurulması, restorandaki ön hazırlık, yemeğin servisi ve 
yemek sonrası toplama-temizleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bir işletmede çok 
sayıda faaliyet yapıldığından en iyi yöntem, benzer süreç ve faaliyetlerin birleştirilerek 
faaliyet merkezlerinin oluşturulmasıdır (Köroğlu, 2012:65; Alkan, 2005:45).  

İşletmelerde kapasitenin gereksiz kullanımına neden olan faaliyetlerin belirlenip, 
sonlandırılması ve dinamik bir kapasite ölçümlemesi ile kullanılmayan kapasitenin 
maliyet objelerine (ürün, müşteri vb.) yüklenmesi engellenebilir. Böylelikle atıl 
kapasitenin ve dolayısıyla atıl kapasite maliyetlerinin diğer bölüm, departman veya 
birimlere kaydırılmasıyla etkin ve verimli bir kapasite planlaması ve kullanımı mümkün 
olmaktadır (Kırlıoğlu ve Atalay, 2014:70). 

Konaklama İşletmelerinde Faaliyetler Bağlamında Zaman Eksenli Fiili 
Kapasite Hesaplanmasında Dikkate Alınması Gereken Noktalar  

Zaman eksenli pratik ve fiili kapasite hesaplamaları için faaliyet merkezlerinin 
belirlenmiş olması gerekir. Faaliyet merkezi genel olarak “bir işletme için önem taşıyan 
faaliyetlerin bir arada toplandığı yerler” olarak tanımlanabilir (İyitoğlu, 2016:17). 
Konaklama işletmelerinde temel faaliyet alanları olan yiyecek-içecek (servis-bar ve 
mutfak), odalar (ön büro ve kat hizmetleri) bölümleri, faaliyet merkezleri şeklinde 
değerlendirilebilir (Özdoğan, 2006:54).  

Bir işletmenin, çeşitli sınırlamalar çerçevesinde ulaşabileceği çıktı düzeyi olarak 
ifade edilen “pratik kapasite veya uygulama kapasitesi” (Kaya, Gülhan ve Açık, 
2009:314); zaman eksenli olarak konaklama işletmeleri için şöyle hesaplanabilir. 
Örneğin; 6 ay (180 gün) faaliyet gösteren bir konaklama işletmesinin faaliyet merkezleri 
olan servis, mutfak, odalar, ön büro ve kat hizmetleri departmanlarında istihdam edilen 
çalışanların departman bazında çalışma süreleri toplamı zaman eksenli pratik kapasiteyi 
ifade etmektedir.  
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Konaklama işletmelerinde zaman eksenli fiili kapasite hesaplaması yapabilmek 
için faaliyet sürelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Konaklama işletmelerinde faaliyet 
merkezlerinde belirlenen bazı faaliyetlerin süreleri net iken (örneğin kahvaltı servisi 
08:00-10:00 saatleri arasında toplam 2 saat); bazı faaliyetlerin süreleri (ön hazırlık) 
sezonda bulunulan zaman, işletmede konaklayan kişi sayısı, hizmetin niteliği (sıcak 
içecek servisinin büfeden self servis veya çalışanlar tarafından masaya yapılması gibi 
durumlarda) gibi özellikler nedeniyle tam olarak net değildir. Bu tip faaliyetlerin zaman 
eksenli fiili kapasite hesaplamaları, departman amirleriyle yapılacak mülakatlar, 
hareket-zaman etütleri veya her ikisinin beraber yapılması yoluyla belirlenebilir. 
Örneğin bir odanın yeni misafir girişine (check in) hazırlanması, günlük temizlik süresi 
gibi faaliyetler hareket–zaman etütleriyle; yiyeceklerin hazırlanması, salon ön hazırlık 
ve servis sonrası düzen gibi faaliyetler ise hareket-zaman etütlerinin yanında departman 
amirleri ve çalışanlarla yapılacak mülakatlar yoluyla belirlenebilmektedir. Elde edilen 
süreler; her faaliyet gününde kaç defa yapılıyor ise işletmenin faaliyet günü sayısıyla 
(sezonluk 6 ay faaliyet gösteren işletmelerde bu sayı 180 gün) çarpılabilir. Böylelikle 
zaman eksenli yani insan gücüne dayalı toplam fiili (kullanılan) kapasite 
hesaplanabilmektedir. Bilindiği gibi fiili kapasite, belirli bir dönem içerisinde bir 
işletme tarafından gerçekleştirilen üretim miktarı (Tatar ve Üner, 1992:122) olarak 
tanımlanmaktadır. Kitle turizmine yönelik hizmet veren konaklama işletmelerinin çoğu 
açık büfe servisin yapıldığı tam pansiyon, her şey dahil gibi sistemlerle çalışmaktadır. 
Bu sistemlerde birçok kişiye aynı anda hizmet verilmekte ve özellikle servis, mutfak, ön 
büro ve oda hizmetleri kişiye özel olarak değil toplam kişi sayısı üzerinden planlanarak 
hizmet üretimi yapılmaktadır. Bu nedenle zaman eksenli toplam fiili (kullanılan) 
kapasite, sezon boyunca işletmede konaklayan toplam misafir sayısına bölünerek 
ortalama misafir başına süreler hesaplanabilir. 

Zaman eksenli pratik kapasite bilgisinin yanında zaman eksenli fiili kapasite 
bilgisine sahip bir yönetici, aradaki “atıl kapasiteyi” ölçümleme imkanına sahip olur. 
Böylelikle konaklama işletmesi yöneticisi, stratejik yönetsel kararlarına yardımcı olacak 
stratejik bir kapasite bilgisi edinmiş olacaktır.  

Konaklama İşletmelerinde Faaliyetler Bağlamında Zaman Eksenli Fiili 
Kapasite Hesaplamasına Yönelik Geliştirilen Formüller ve Zaman Denklemleri  

Açık büfe ve her şey dahil sistemine sahip (toplu hizmet üretimi-tüketimi) 
konaklama işletmeleri için zamana dayalı fiili kapasite hesaplamaları yapılırken şunu 
vurgulamak gerekmektedir. Bu tip kitle turizmine yönelik faaliyet gösteren işletmelerde 
maliyet hesaplamaları, toplam maliyetlerin yanında misafir başına maliyet verisini 
bulmak için aritmetik ortalama hesaplarını da içermektedir. Dolayısıyla zamana dayalı 
yapılacak kapasite hesaplamalarının toplam üzerinden yapıldıktan sonra maliyet 
hesaplamalarında olduğu gibi misafir başına hesaplanacağı bir sistematik izlenmesinde 
fayda bulunmaktadır. Böylelikle misafir başına maliyet ve kapasite verileri 
karşılaştırılabilir. Misafir başına ortalama faaliyet hizmet süresi için öncelikle toplam 
fiili (kullanılan) kapasitenin hesaplanması gerekmektedir. Fiili kapasite için herhangi bir 
faaliyetin süresi (öğle yemeği servisi süresi, resepsiyonun açık olduğu süre, bir odanın 
günlük temizlik süresi gibi), bu faaliyeti kaç kişinin yaptığı ve faaliyetin konaklama 
işletmesinin açık olduğu dönemde kaç defa yapıldığı verisine ihtiyaç duyulmaktadır.  
Bu verilerden hareketle zamana dayalı toplam fiili kapasite hesaplaması için aşağıdaki 
formül önerilmektedir: 
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Toplam Fiili Kapasite = Faaliyet Süresi x Faaliyeti Gerçekleştiren Kişi Sayısı veya 
Çalışanların Faaliyetler Bağlamında Toplam Çalışma Saati) x Toplam Faaliyet Sayısı  

Toplam fiili kapasite elde edildikten sonra misafir başına ortalama faaliyet 
hizmet süresi hesaplanması için fiili kapasitenin konaklama işletmesinin açık olduğu 
dönemde ağırladığı toplam misafir sayısına bölünmesi gerekir. Misafir başına faaliyet 
hizmet süresi ölçümlenmesinde aşağıdaki yer alan ve aritmetik ortalamaya dayanan 
formül geliştirilmiştir.  

Yukarıdaki formülde hareketle her bir faaliyetin misafir başına ortalama fiili 
kapasite verisi elde edilmiş olacaktır. Bundan sonraki aşama, misafir başına ortalama 
fiili-kapasite verilerinin toplamının her bir misafir için hesaplanması olacaktır. Verinin 
hesaplanmasında zaman denklemleri kullanılmalıdır. 

Birim zamanın belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden en önemlisi zaman 
denklemleri olarak ifade edilebilir. Bir faaliyetin yapılması sürecinde gerekli olan 
zaman, faaliyetlerin niteliğine göre zaman denklemleri kullanılarak hesaplanabilir 
(Everaert vd, 2008). Yukarıda verilen formülden hareketle servis-bar, mutfak, ön büro 
ve kat hizmetleri faaliyetlerinin zaman eksenli fiili kapasite hesaplamaları için misafir 
başına ortalama bir faaliyet hizmet süresi elde edildikten sonra bir misafir için faaliyet 
merkezleri bağlamında harcanan toplam ortalama fiili kapasite, aşağıdaki zaman 
formülü yoluyla hesaplanabilir:  

∑tortmfk = tsabit + tfa+ tfb+ tfc+ ……. tfz 
t → süre 
f→ faaliyet 
tortmfk→  Misafir Başına Ortalama Hizmet Faaliyeti Süresi                  
tsabit → x faaliyeti için gerekli standart süre 

tfa → a faaliyetine ilişkin süre 
tfb → b faaliyetine ilişkin süre 
tfc → c faaliyetine ilişkin süre 
tfx → z faaliyetine ilişkin süre 
∑tortmfk → Toplam Misafir Başına Ortalama Hizmet Faaliyeti Süresi         

 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FAALİYETLER BAĞLAMINDA 
ZAMAN EKSENLİ FİİLİ KAPASİTE HESAPLAMASINA YÖNELİK 
GELİŞTİRİLEN FORMÜLLERİN VE ZAMAN DENKLEMLERİNİN 
UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖRNEK HESAPLAMALAR  

Bir önceki başlıklarda ifade edilen formül ve zaman denklemleri ile varsayımsal 
örnek hesaplamalar bu başlık altında verilmektedir.  

              Fiili Kapasite       = Misafir Başına Ortalama Hizmet Faaliyeti Süresi                  
Sezonluk Toplam Misafir Sayısı 
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Faaliyet sürelerinin hesaplanmasında; faaliyet merkezleri altında yapılan 
faaliyetlerin misafir başına ortalama hesaplamaları yapılırken, fiili (kullanılan) 
kapasiteyi bulmak için her faaliyet merkezindeki faaliyetlerin niteliği gereği, zaman 
ölçümlemeleri ve hesaplamaları birbirinden farklılık gösterebilir. Bir sonraki alt başlıkta 
yiyecek-içecek ve odalar bölümü için verilen örnek faaliyetler için yapılacak örnek 
zaman eksenli fiili kapasite hesaplamalarında bu durum açıklanmıştır. 

Yiyecek-İçecek Bölümü İçin Zaman Eksenli Fiili Kapasite Hesaplamalarında 
Kullanılabilecek Formüllerin ve Zaman Denklemlerinin Uygulanması 

Yiyecek-içecek bölümü kendi içinde servis-bar ve mutfak faaliyet merkezi olarak 
ele alınacaktır. Servis-bar faaliyet merkezinde belirlenen bir faaliyet için zaman 
ölçümlemelerinde izlenecek örnek hesaplama:  

Bir yaz sezonunda toplam 20.000 misafirin işletmede konakladığı varsayımıyla 
kahvaltı servis süresi hesaplaması formüllere göre şu şekildedir:      

   Kahvaltı servisinin 08.00-11.00 saatleri arasında ve 5 Servis personeli ile 
yapıldığı varsayımıyla günlük toplam 3 saat ve 5 kişi kahvaltı için hizmet etmektedir.  
1. aşama: Kahvaltı Servisi Fiili Kapasite = 3 saat x 5 x 60 dakika x 180 gün = 162.000 dk.  
2. aşama: Ortalama Misafir Başına Servis Hizmeti Faaliyet Süresi =  Fiili Kapasite             

                        Toplam Müşteri Sayısı 
 Misafir Başına Kahvaltı Servisi Faaliyet Süresi = 162.000 / 20.000 = 8,1 dk/kişi 

 Bu hesaplamalar diğer faaliyetler için (öğle yemeği, akşam yemeği vb. ) 
yapıldıktan sonra 3. aşamaya geçilerek misafir başına toplam ortalama faaliyet merkezi 
hizmet süresi hesaplanır. 
3. aşama: Toplam Misafir Başına Ortalama Servis Hizmeti Faaliyet Süresi »  

∑tortmservisfk  =  tfkahvaltı + tföğle yemeği + tfbar hizmeti……. tfx 

     Mutfak faaliyetleri için zaman hesaplamaları yapılırken mutfaktaki çalışmaların 
yoğunluğu nedeniyle hemen hemen hiç atıl kapasite söz konusu olmadığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Dolayısıyla yiyecek-içecek faaliyet merkezi başlığı altında mutfak 
faaliyetlerinin zaman hesaplamaları mutfak şefiyle yapılacak görüşmelerden hareketle; 
pratik kapasitenin %10’u veya %15’i gibi atıl kapasite olarak düşünüldükten sonra 
kalanının olduğu gibi fiili kapasite olarak değerlendirilmesi varsayımı üzerinden 
yapılacaktır. Formüle yönelik örnek vermek gerekirse; 

   Mutfak departmanında açık büfe akşam yemeği için 5 kişinin 8 saat çalıştığı ve 1 
saat atıl kapasite olduğu varsayımıyla: 8-1 (1 saat atıl kapasite) = 7 saat * 5 kişi = 35 
saat 
 Dolayısıyla fiili kapasite formülden hareketle;  
1. aşama: 35 x 60 dk x 180 gün =  378.000 dk. (fiili kapasite) 
2. aşama: Misafir Başına Ortalama Akşam Yemeği Hazırlama Süresi =   Fiili Kapasite             

                                            Toplam Müşteri Sayısı 
   Misafir başına ortalama akşam yemek hazırlama süresi = 378.000 dk/20.000 

misafir = 18,9 dk/kişi 
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Bu hesaplamalar diğer faaliyetler için (öğle yemeği, kahvaltı, snack-atıştırmalık 
vb.) yapıldıktan sonra 3. aşamaya geçilerek misafir başına toplam ortalama faaliyet 
merkezi hizmet süresi hesaplanır. 
3. aşama: Misafir Başına Toplam Ortalama Yemek Hizmeti Süresi » ∑tortmutfakfk =  

tfkahvaltı + tföğle yemeği + tfsnack……. tfx  

    Odalar Bölümü İçin Zaman Eksenli Kapasite Hesaplamalarında 
Kullanılabilecek Formüllerin Uygulanması 

  Odalar bölümü kendi içinde ön büro ve kat hizmetleri faaliyet merkezi başlığı 
altında incelenecektir. Bir yaz sezonunda toplam 20.000 misafirin işletmede konakladığı 
varsayımıyla ön büro faaliyet merkezinde zaman ölçümlemelerinde izlenecek yöntem: 

  Ön büro hizmetlerinden bekleme-enformasyon hizmeti faaliyetinin 3 vardiya 
aralıksız 24 saat, 8 saati 1 çalışan (gece resepsiyonisti) ve 16 saati iki çalışanın (8+ 16 x 
2 =  40) 40 saat olarak sunulduğu varsayılmaktadır. Buna göre fiili kapasite hesaplaması 
formüllere göre şu şekilde yapılmıştır: 
1. aşama: 40 saat x 60 dakika x 180 gün = 432.000 dk 
2. aşama: Ortalama Misafir Başına Ön Büro Hizmeti Faaliyet Süresi =  Fiili Kapasite             

                                    Toplam Müşteri Sayısı 
 Misafir Başına Ön Büro Hizmeti Süresi = 432.000 / 20.000 = 21,6 dk/kişi 

Bu hesaplamalar diğer faaliyetler için (check in, check out vb. ) yapıldıktan 
sonra 3. aşamaya geçilerek misafir başına toplam ortalama faaliyet merkezi hizmet 
süresi hesaplanır. 
3. aşama: Misafir Başına Toplam  Ön Büro Hizmeti Faaliyet Süresi » ∑tortmönbürofk =  

tfcheck in + tfcheck out……. tfx 

      Her şey dahil sistem uygulayan bir konaklama işletmesinde kaç oda 
satıldığından ziyade kaç kişinin işletmeden faydalandığıyla ilgili veriler mevcuttur. 

    Bir yaz sezonunda toplam 20.000 misafirin 2 kişilik standart odalarda konakladığı 
varsayımıyla: 
1. aşama: 20.000/2 = 10.000 oda temizliği (sezon boyunca müşteriler tarafından 

kullanılan oda sayısı) 
    Oda faaliyetlerindeki zaman hesaplamalarına örnek olarak;  10.000 oda üzerinden 

günlük oda temizliği faaliyeti formülden hareketle; 
Fiili Kapasite = Faaliyetin Süresi x Toplam Faaliyet Sayısı » 
Fiili Kapasite  = Toplam Oda Temizliği Faaliyet Sayısı x Faaliyet Süresi 

Bir odanın günlük oda temizliği süresi 20 dk olarak varsayılmaktadır.  
Sezonluk: 10.000 oda temizliği x 20 dk = 200.000 dk 
2. aşama: Misafir Başına Toplam Ortalama Oda Temizliği Faaliyet Süresi 

=200.000/20.000 = 10 dk/kişi 
3. aşama: Misafir Başına Toplam Kat Hizmetleri Faaliyet Süresi »∑tortmkathizmetlerifk =  

tfodatemz + tfcheck in/out odatemz + tgenel alanlar temz.……. tfx 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Rekabet gücünü ve üstünlüğünü belirlemede kapasite, maliyetler ve verimlilik 

gibi faktörlerin, stratejik bir bakış açısıyla analiz edilmesi gerekir. Bir hizmet işletmesi 
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olarak emek-yoğun ve üretim ile tüketimin eşzamanlılık özellikleri de olan konaklama 
işletmelerinde oda, yatak, misafir sayısı, sandalye, masa gibi kapasite ölçütlerinin 
yanında, ürünün bizzat kendisi olan zaman unsurunun da kapasite açısından irdelenmesi 
gerekmektedir. Bu açıdan konaklama işletmeleri için zaman unsuru, rekabet gücü ve 
üstünlüğünün elde edilmesi ve stratejik yönetim ilkeleri doğrultusunda kullanılabilir. 
Çünkü performans ve rekabetin anahtarı olarak kabul edilen ve şeytan üçgeni olarak 
adlandırılan kalite, maliyet/kapasite ve zaman unsurları arasında bir dengenin 
kurulması, sıkı rekabet koşullarında faaliyet gösteren işletmeler için gereklidir.  

 Konaklama işletmelerinde herhangi bir hizmet/faaliyet süresinin misafir başına 
ölçümlenmesi her durumda mümkün olmayabilir. Özellikle kitle turizmine yönelik 
hizmet veren konaklama işletmelerinin çoğu, açık büfe servisin yapıldığı tam pansiyon, 
her şey dahil gibi sistemlerle çalışmaktadır. Bu sistemlerde birçok kişiye aynı anda 
hizmet verilmekte ve yiyecek-içecek hizmetleri restoran ve barlarda kişiye özel olarak 
değil de toplam kişi sayısı üzerinden planlanarak yapılmaktadır. İster yiyecek ister 
içecek olsun bütün açık büfe uygulamalarında bu tip hizmet üretim sistemi oldukça 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle servis ve mutfak hizmetlerinde misafir 
başına faaliyet hizmet süresi ölçümlemesinden ziyade faaliyet hizmet süresinin ortalama 
misafir başına hesaplaması yapılabilir. 

Bu çalışmada konaklama işletmesi yöneticilerine stratejik fiili kapasite bilgisi 
sağlayacak formül ve zaman denklemleri önerilmektedir. Bu formüller sırasıyla, bir 
faaliyetin gerçekleşmesi için gereken sürenin ölçümüne ve tahminine dayanan zaman 
temelli fiili kapasiteyi vermekte, fiili kapasitenin ortalama misafir başına nasıl 
hesaplanacağını göstermekte ve ortalama misafir başına zaman temelli fiili kapasitenin 
toplamını ortaya koymaktadır. Ortaya konan formüllerle hareket eden yönetici; zaman-
faaliyet planlamaları, işgören planlaması gibi noktalarda alacağı kararlara destek 
sağlayacak yeni bir kapasite bilgisine sahip olacaktır. Ancak bu planlamalar salt bir 
maliyet perspektifi çerçevesinde ele alınmamalıdır. Özellikle konaklama işletmelerinde 
zaman, hizmet kalitesi ve maliyetler arasında kurulmak istenen dengeye diğer hizmet 
işletmelerinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi durum yöneticinin yanlış 
kararlar alabilmesine, hizmet kalitesinin düşmesine ve dolayısıyla müşteri 
memnuniyetsizliğine neden olabilir.  

Çalışmanın sınırlılığı, toplu hizmet üretimi-tüketimi (açık büfe uygulamaları, her 
şey dahil sistem) yapılan konaklama işletmelerinin baz alınması olarak ifade edilebilir. 
Ancak bu sınırlılık gelecekte konuyla ilgili başka çalışmalar yapılabilmesine imkan 
sunmaktadır. Önerilen formül ve zaman denklemlerinin oda kahvaltı, yarım pansiyon, 
tam pansiyon şeklinde hizmet veren konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek hizmet 
işletmeleri ve diğer turizm işletmeleri açısından nasıl uygulanacağıyla ilgili çalışmalar 
yapılabilir. Ayrıca çalışma ile ortaya konan formül ve zaman denklemleri, konaklama 
işletmelerinde zamana dayalı FTM (faaliyet tabanlı maliyetleme) gibi stratejik 
maliyetleme tekniklerinin uygulanmasında hem yöneticiler hem de akademisyenler 
açısından kaynak teşkil edebilir. 
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Extensive Summary 
 

Introduction 
Time, as a non-returnable, non-stockable resource (Kıdak, 2011:161), is one of 

the key factors of success in tight competition conditions (Akatay, 2003:282). Time is 
an important element on the efficiency of operational processes with activities for 
performance of workers and service quality, also ensuring customer satisfaction, to 
achieve success in capacity/cost management and to continue of this success in 
enterprises (Kırlıoğlu, H. ve Atalay, B. 2014:102). 

How the time factor affects capacity, costs and production volume or how they are 
affected by time shoul be calculated and be known by business managers because of the 
close relationship between operational capacity, production volume and costs (Tekin, 
1996:196). Time is among the main factors affecting the manpower capacity with 
demand and financial capabilities. While industrial capacity is in the forefront of the 
machine capacity, manpower capacity, which is very important to calculate, is at the 
forefront in labor-intensive enterprises (Bulut, 2004). 

Accommodation establishments are labor intensive and time refers both the 
product itself and the capacity  in terms of performance employees in these 
establishments.  Capacity utilization rates are used as reliable observation tools and are 
considered to be effective indicators of financial performance in most enterprises 
(Jeffrey and Barden, 2000:180). In this respect, accommodation establishments 
managers should approach to the time with a strategic perspective to achieve their goals 
in the calculation of efficiency, costs, capacity utilization for the activities performed 
and apply strategic methods and techniques rather than the classical methods. Thus, 
they can make strategic managerial decisions and make plans by obtaining different 
capacity, cost and productivity data that are of strategic importance. 

In this study, formulas and time equations are proposed which provide a strategic 
capacity knowledge to accommodation managers. These formulas and time equations 
respectively gives estimation of the time required for an activity take place, gives the 
time -based actual capacity which is based on estimation, shows how the average 
capacity can be calculated per guest  and sets forth the sum of actual time - based 
capacity per guest on average. The formulas and time equations applied in the study are 
shown below: 

https://orcid.org/0000-0001-5875-8488
mailto:ocolak@adu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-6809-538X
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Formula 1 »  
»  Actual Capacity = Duration of Activity (minutes) x Labor Time x Total Number of Activities 

Total service production (open buffet or self-service, front desk service) is 
provided to meet the food and beverage needs of the guests in the accommodation 
business,. Therefore, rather than measuring the duration of activity an average duration 
of activities per guest can be measured. Because of that, in the measuring of service-
activity period per guest the formula which is based on the arithmetical average has 
been developed  
Formula 2 » Average Service-Activity Time Per Guest =        Actual Capacity             

                               Total Number of Guests 

The most important tool for unit time determination is time equations. Required 
performed time for each activity can be calculated using time equations depending on 
the characteristics of the activities (Everaert etc, 2008). After calculating the average 
time of each service-activity per guest, time equations can be used to obtain the total 
average service-activity time per guest: 
 
Time Equation » ∑t average service-activity time per guest  = tconstant + tfa+ tfb+ tfc+ ……. tfz 

t → time 
f→ activity 
∑t average service-activity time per guest  → Total average service-activity time per guest   
tconstant → required constant time   
tfa → required time for activity a 
tfb → required time for activity b 
tfc → required time for activity c 
tfx → required time for activity z 

Discussion 
It is compulsory to analyze the factors such as capacity cost and efficiency from a 

strategic point of view, since they are vital for determining the competition power and 
supremacy. At this point, the time factor becoming more important, which is considered 
together with the costs and labor-intensive accommodation businesses and time should 
be analysed in terms of competitiveness and supremacy. Because there is a need to 
establish a balance between the elements of quality, cost and time which are regarded as 
the key to performance and competition and called as devil’s triangle.  

In the light of these explanations, managers moving the formulas set forth above 
will have a new capacity knowledge providing support for decisions such as time-
activity planning, employee planning. But these plans should not be considered in a 
purely cost perspective. Because, especially in accommodation establishments, the 
balance between time, service quality and costs is needed more than other service 
enterprises. Otherwise, It may cause the manager to make the wrong decisions, decrease 
the quality of the service indispensably lead to customer's dissatisfaction. 
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In the future; studies on how to apply the proposed formula and time equations in 
terms of bed and breakfast, half-board, full-board accommodation establishments, 
foodservice establishment can be researcehd. In addition, both managers and academics 
may use the formulas and time equations laid down in the study for the implementation 
of costing techniques such as ‘time-based ABC (activity-based costing)’ in 
accommodation and other tourism service enterprises. 

 
 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation:  
Kement, Ü., Güçer, E. (2018). Consumers’ Environmentally Friendly Recreational Behaviours in 
Recreational Activities: Camping Sample, Journal of Business Research-Turk, 10 (4), 772-793. 

 

İşletme Araştırmaları Dergisi 
Journal of Business Research-Turk 

10/4 (2018) 772-793 

Research Article 

Consumers’ Environmentally Friendly Recreational Behaviours in 
Recreational Activities: Camping Sample 

Üzeyir KEMENT 
Bingöl University 

Social Science Vocational School 
Bingöl, Turkey 

orcid.org/0000-0002-3190-9079 
ukement@bingol.edu.tr 

Evren GÜÇER 
Hacı Bayram Veli University 

Faculty of Tourism 
Ankara, Turkey 

orcid.org/0000-0001-5454-6162 
evrengucer@gazi.edu.tr 

Abstract 
The aim of this study is to explain the environmentally friendly recreational 

camping behaviours of individuals. The data was collected through a survey method 
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behaviour. However, environmental concern, ascribed responsibility and subjective 
norm do not have any influence on environmentally friendly recreational behaviour. 
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and individual motivation are important to investigate environmentally friendly 
recreational behaviours. 
Keywords: Recreation, environmentally friendly recreational behaviour, 
environmentally attitude, camping 
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1. INTRODUCTION
Various models and studies on the identification of the touristic and recreational

behaviours of consumers are found in literature (Berns and Simpson, 2009; Kil, Holland 
and Stein, 2014; Kolmuss and Agyeman, 2002). Berns and Simpson (2009) have 
analyzed the previous studies about the correlation between open area recreational 
activities, demographical characteristics, and environmentally friendly behaviours to 
find out whether the participants possess any ecological sensitivity and awareness. 
Kolmuss and Agyeman (2002) have examined the effect of ecological knowledge on 
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environmentally friendly behaviour through environmental attitude. Aside from the 
variables used by other researchers, Kil, Holland and Stein (2014) have used 
recreational motivation as another variable to identify individuals’ sensitive behaviours 
to the environment. Furthermore, by using the environmental attitude as a variable, they 
aimed to identify the mediating effect of recreational motivations between individuals’ 
environmental attitudes and environmentally friendly behaviours.  

Purpose of study is to investigate the effects of subjective norm, ascribe 
responsibility, environmental attitudes, perceived consumer effectiveness and 
recreational motivation on environmentally friendly recreation behaviour. The 
mediating effect of motivation between attitude and behaviour is also measured.  The 
variables that are considered to affect the behaviour are determined in consideration of 
previous general ecological studies. Determining the most effective variable (ecological 
concerns, ascribing responsibility, etc.) on individuals’ environmentally friendly 
behaviours will aid in the idenfiticaion of the facts supporting individuals behaving 
environmentally friendly and creating more environmentally friendly consumers. 
Accordingly, our study aims to understand how social pressure affects individuals’ 
attitudes and behaviours in addition to what kind of differences it causes in attitudes and 
behaviours. A model has been developed compatibly previous studies in the literature.  

In recent years, camping areas in Turkey have gained importance due to fast 
urbanization, heavy urban agglomeration and the willingness to get away from the 
hectic pace of daily urban life. The importance of the environment is recognized 
globally and mankind must be aware of it and the need to be environmentally friendly. 
In this context, countries all around the world have shown new ways of enforcing the 
protection of their natural areas. Academic studies have also been initiated in this regard 
to investigate the reasons of individuals’ need for natural areas, attitudes and behaviours 
in the use of these areas, and other similar consumer behaviours towards nature. 

Therefore, environmentally friendly recreational behaviour is measured in this 
study based on the related previous studies. This study is regarded as very important in 
both guiding the future researches and at the point of scrutinizing recreational activities 
with ecological variables. When previous studies are analyzed, it is seen that ecological 
variables are used insufficiently concerning recreational activity behaviour.  In order to 
reach the goal of the study, an attempt was made to determine the variables, which are 
effective on environmentally friendly behaviours of the individuals who participated in 
camping as an environmental recreational activity. The following variables are used to 
complete this analysis: environmental attitude, ecological concern, ascribing 
responsibility, perceived consumer effectiveness, subjective norm and recreational 
motivation.  

2. LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL FRAMEWORK 
2.1. Environmental Attitude 
Attitude is described as individuals’ intentions to certain behaviour. It might be 

claimed that a behaviour can be the underlying cause of the emergence of an attitude. 
Cuceloglu (1992) says, emotional, cognitive and behavioural components are vital in 
the emergence of attitudes. Sears, Peplau and Taylor (1991) claim that attitude 
components affect the emergence of individuals’ attitudes. Likewise, the way the 
individual values an attitude can play a role in the conversion of an attitude to a 
behaviour (Fishbein and Ajzen, 1975). The intensity of individuals’ knowledge and 
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beliefs in their attitudes is analyzed in terms of cognition; while, the intensity of values 
and feelings is expressed through emotions (Sears, Peplau and Taylor, 1991). 
Individuals’ beliefs and the ethical values underlying personal evaluations are also 
considered as important role players in the emergence of an attitude (Fishbein and 
Ajzen, 1975). 

The fact that individuals have a negative or a positive attitude is determined by the 
combination of behavioural beliefs and subjective evaluations. In other words, 
considering (personal value) the possible results of performing a behaviour (evaluation 
outcomes), the belief of a person to carry out or not to carry out the behaviour 
(behavioural belief) has an effect on forming the attitude (Kement, 2013, p. 15). The 
effect of attitude on behaviour was examined by many researchers within the context of 
specifically conceived action theory and planned behaviour theory. Kil, Holland and 
Stein (2014) have measured the effect of environmental attitude on environmentally 
friendly behaviour. Thapa (2010) has also perform a study on the effects of 
environmental attitudes on behaviour. Consequently, H5 was formed in order to examine 
whether the environmental attitude has an effect on recreational behaviour. 
Accordingly;                                   

H5: Environmental attitude positively affects environmentally friendly 
recreational behaviours.  

2.2. Subjective Norm 
Subjective norm states the social pressure felt by an individual to perform the 

behaviour or not due to the people the individual regards as important (parents, 
relatives, close friends, colleagues, etc.) (Baker and White, 2010). When subjective 
norm, as a variable, is analyzed in detail, motivation congruity and normative beliefs are 
seen as the base. The power of each normative belief increases depending on motivation 
congruity (Ajzen, 2001). In other words, for performing a behaviour, the individual’s 
desire of complying (motivation congruity) with each individual’s opinion in reference 
groups provides the formation of normative belief’s power /strength positively or 
negatively (Kement, 2013, p. 17).   

Subjective norm, as determining factor of individuals’ behaviours and intentions, 
is also found very helpful to identify the ideas of individuals’ immediate families’ and 
friends’ about their own attitudes and behaviours towards nature (Ajzen, 2001). In this 
context, H1 is formed to measure the effects of subjective norms on individuals’ 
environmentally friendly recreational behaviours. Accordingly;     

H1: Subjective norms positively affect environmentally recreational behaviours. 
While the literature was analyzed according to Han and Kim (2010), an 

appropriate corelation between norm and attitude was designed and tests were made in 
this regard. For example, the model of Planned Behaviour Theory, which was 
developed by Ajzen and Fishbein (1980), was partially changed and redeveloped. They 
have made the appropriate necessary developments in the structure of the model by 
adding a connection from subjective norm to attitude. In defining the individuals’ 
environmentally behaviours, Han, Hsu and Sheu (2010) have validated that the attitude 
of individuals towards a green hotel is positively associated with subjective norm. 
Therefore, it is assumed that the fact that an individual is influenced by the social 
pressure originating from some references (family, relatives, friends, etc.) plays a role in 
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the way the individual regards a behaviour as negative or positive (Han, Hsu and Sheu, 
2010).  In this regard, to determine the effect of individuals’ subjective norms on 
environmental attitudes, H8 is established. Accordingly;         

H8: Subjective norms affect environmental attitudes positively. 

2.3. Ascribed Responsibility 
The ascribed responsibility variable in the Value-Belief-Norm (VBN) theory is 

considered to be important for the explanation of the individuals’ decision-making 
process regarding the environment (Han, 2015). In the light of this information, 
according to the VBN theory, the ascribed responsibility variable is stated as feeling 
responsible for negative results of pro-social activities (De Groot and Steg, 2009, p. 
426). Within this context, the value theory and the norm activation theory have come 
together and the ascribing responsibility variable has been used in many studies 
measuring the behaviours towards nature. (De Groot, Steg, 2009; Zhang et al., 2014) 
Within this scope; 

H2: The ascribed responsibility factor affects the environmentally recreational 
behaviours positively.  

Another environmental consideration that individuals regard as important is the 
fact that how carefully other individuals behave concerning this subject. Whether they 
continue their lives while protecting the environment and show sensitivity in their 
environmental activities are vital factors in explaining individuals’ behaviours and 
attitudes towards nature (Han, 2015, p. 166). In this regard, according to De Groot and 
Steg (2009, p. 426) this concept is stated as the ‘ascribed responsibility’ variable and is 
defined as ‘feeling responsible for the negative results of pro-social activities’. As it is 
understood from the description, considering ascribed responsibility as a variable in 
explaining individuals’ environmental attitudes is significant. Moreover, some 
researchers have conducted works on the effects of the ascribed responsibility factor in 
their academic studies prepared in the scope of Norm Activation (De Groot, Steg and 
Dicke, 2007). Furthermore, De Groot and Steg (2009) have examined the intervention 
effect of ascribed responsibility on personal norm and behaviour. In this regard, H9 is 
formed in order to identify the effect of the ascribed responsibility factor on 
environmental attitude. Accordingly;            

H9: Ascribed responsibility affects the participants’ environmental attitudes 
positively.  

2.4. Perceived Customer Effectiveness 
In previous studies, researchers have believed that attitude is the only 

determinative factor of behaviour. However, some researchers have claimed that 
attitude is not the one construct to determine of behaviour. In order to cover this 
incompetency or gap, some researchers have tried to determine the behaviour by using 
Social Dilemma Theory (Lee et al., 2014). Social dilemma implies confronting the 
alternatives of either considering the group’s benefits and working as a group or 
considering personal benefits and leaving the group (Lee et al., 2014, p. 2099). In regard 
of all this information, the perceived consumer effectiveness (PCE), which is perceived 
according to social dilemma theory, can provide the description for individuals’ 
decisions and behaviours in the situation of a social dilemma. Thus, PCE indicates the 
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degree of the efforts towards the contributions that an individual will do for the solution 
of the revealed problem (Ellen, Wiener and Cobb-Walgren, 1991). 

It could be considered that the consumers in Turkey attempt to show sensitivity 
towards the environment while camping and in their product preferences while 
shopping. However, underlying factors of their behaviour remain arguable. According 
to Berger and Corbin (1992), PCE increases the effectiveness of predicting individuals’ 
acts towards the environment. However, according to Ellen, Wiener and Cobb-Walgren 
(1991), individuals’ behaviours are not enough by themselves to create differences. In 
other words, in such a process individuals must behave politically and a higher number 
of people must be gathered and act together.  

According the common idea observed in the literature, it is possible for 
individuals to act individually in a way that will provide a benefit to the society 
concerning subjects that will make them feel happy (Song et al., 2012). In addition to 
that, they would expect the other individuals to behave in the same manner. According 
to pathos, as one of Aristoteles’ persuasion theory, virtuousness is the underlying factor 
of individuals’ behaviours (Tutar, 2014, p. 187). Therefore, virtuousness appears to be 
an effective factor on individuals’ behaviours towards the environment. Individuals 
might consider the benefits of behaviour as expected in the perceived customer 
effectiveness variable provided that they are virtuous, and this might lead them to 
behave ecologically friendly. Consequently, H4 is formed. Accordingly;     

H4: Perceived costumer effectiveness positively affects environmentally friendly 
recreational behaviours.  

One of the factors, which are considered important to measure environmentally 
friendly attitudes and behaviours of individuals is perceived customer effectiveness. 
When PCE is examined, it is considered important within the framework of social 
dilemma theory (Lee et al., 2014, p. 2099). According to social contradiction theory, 
PCE can be helpful in analyzing individuals’ attitudes and behaviours (Ellen, Wiener 
and Cobb-Walgren, 1991; Lee et al., 2014). Within this extent, H11 is formed. 
Accordingly;  

H11: Perceived costumer effectiveness positively affects environmental attitude. 

2.5. Environmental Concern 
Previous studies show that environmental concern is the expression of attitudes of 

consumers against the threats towards the environment (Chan, 2001). When various 
studies are analyzed, environmental concern state is seen important in explaining the 
emergence of the behaviours in the research studies towards the environment (Lee et al., 
2014). According to Ellen, Wiener and Cobb-Walgren (1991), like the PCE variable 
mentioned before, environmental concern variable is also indicated as an important 
variable to identify behaviours such as environmentally-conscious buying behaviour, 
behavior of contribution to recycling, petition towards the society’s benefits, etc. 

According to Bergin-Seers and Mair (2009), visitors of Australia deem the 
ecologically friendly implementations significant. They behave in a very ecologically 
friendly way especially in their daily routines and buying habits. Altinoz, Arslan and 
Hassan (2014) have studied attitudes and expectations of tourists, who stayed at hotels 
in province of Ankara, Turkey, towards green marketing activities. Their results have 
presented that the tourists’ ecological sensitivity increases in parallel with their 
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education level, age and income level and that they expect the bigger hotels to provide 
green products. Furthermore, Lee et al. (2014) have used the environmental concern 
variable to measure the behaviours of conservationist individuals, who accept the 
environmental events as civic duty and who support green behaviours. Song et al. 
(2012, p. 1418) have given a place to the environmental concern variable in their 
behaviour model targeting a widened goal because the environmental concern variable 
has importance in the measurement of individuals’ behaviours towards the environment. 
Researchers have used the environmental concern variable to identify the 
environmentally friendly tourism behaviour. In order to identify the behaviours of 
individuals during the festival and the effects of these behaviours on the environment, 
the environmental concern variable has also been used as one of the variables in a 
research study aiming to determine the effects of the Boryeong Mud festival tourists’ 
intentions and behaviours on the environment. In the light of this information, in order 
to reach the desired aim of this research study, H3 is formed. Accordingly; 

H3: Environmental concern affect environmentally friendly recreational 
behaviours positively. 

Environmental concern is expressed in the literature as the negative perceptions 
towards all kinds of problems like depletion of natural sources, pollution and 
environmental degradation (Han, Hsu and Sheu, 2010). Moreover, according to Milfont 
and Duckitt (2010), the environmental concern factor is shown to be present in the 
inventory of environmental attitude and indicated as an important factor in ecologic 
subjects. Furthermore, Han and Yoon (2015) have studied the effect of perceived 
costumer effectiveness on attitude and environmentally friendly behaviour. In this 
regard, H10 is formed in order to identify the effect of environmental concern on 
environmental attitude.    

H10: Environmental concern affect environmental attitude positively.  

2.6. Recreational Motivation 
The recreational motivation variable is taken from recreational experience 

preference scale (REP). REP scale was developed in 1970 (Driver and Tocher, 1970). 
REP scale is a scale that investigates the benefits of recreationists from the open air 
recreational activities and experiences (Manfredo, Driver and Tarrant, 1996, p. 188). 
The mentioned dimensions of benefit in the scale include the recreational and touristic 
activities related to entertainment (natural researches, etc.) and to learning and mental / 
physical health. These activities, which include the activities of individuals who 
participated in recreational or touristic activities conducted, are seen important for the 
motivation scale.  

According to the REP scale, recreation activities are carried out for the purpose of 
providing some psychological and physical benefits to individuals. Therefore, it affirms 
that there are situations that motivate individuals while carrying out a recreational 
activity (Driver and Tocher, 1970). For example, the situations such as the stress and 
excessive noise caused by urbanization or the excessive crisis and stress caused by 
individuals’ working environment increase individuals’ wishes and desires to make time 
for themselves. Such situations lead to the occurrence of individuals’ recreational 
activity motivations and encourage them to do some recreational activities such as 
going fishing, taking a walk in rural areas, having a picnic with family or friends, 
having fun with close friends or family, outing, etc. (Manfredo, 1984). In regard of this 
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information, for reach the desired aim of this study, some benefit dimensions were 
considered related to the recreational motivation scale. These dimensions are divided 
into the following categories: taking pleasure from nature (being close to nature, etc.), 
being alone, emotional health, learning and discovery (discovering something different 
and new, etc.). H6 is formed. Accordingly;                   

H6: Recreational motivation affects environmentally friendly recreational 
behaviours positively.  

The effects of recreational motivation on environmentally friendly behaviours are 
also analyzed in the literature additively the effect of individuals’ environmental 
attitudes on environmentally friendly recreation behaviours. Moreover, according to Kil 
et al. (2014, p. 19), the recreational motivation factor is used as an intermediary between 
environmental attitude and environmental-sensitive behaviour. As a result, it is 
determined that recreational motivation is a linking variable between individuals’ 
environmental attitude and environment-sensitive behaviour. Thus, H7 is formed in line 
with this study. 

H7: Recreational motivation is mediating between environmental attitude and 
environmentally friendly recreational behaviour.  

2.7. Environmentally Friendly Recreational Behaviour 
The economic and socio-cultural benefits of the activities performed 

recreationally in addition to the sustainability of the environment are becoming an 
important aspect (Newsome, Moore and Dowling, 2005, p. 266-267). Therefore, 
realizing ecologic disruptions as a consequence of performed behaviours in recreational 
activities is encouraging the individuals to be more eco-sensitive during their open area 
activities (Kaiser et. al., 1999, p. 60-61). 

Environmentally friendly behaviour is identified as the exhibition of behaviours 
directly or indirectly, as a personal or within a group that would be beneficial or would 
affect the environment positively. It is possible to mention environmentally friendly 
behaviours in different ways. These (Stern, 2000, p. 261) are;          

- Environmental activities (participation to performed environmental 
organizations, etc.) 

- Political behaviours without any activity (forming petitions towards 
environmental problems, writing to public body and institutions, etc.) 

- Special environmentalism (having a greener lifestyle like buying green 
products. etc.) 

While these kinds of behaviours provide protection and conservation of sources, 
they are also seen important for the sustainability of the natural environment (Kil, 
Holland and Stein, 2014; Lee, 2011). 

Various studies have benefitted from the behaviour variable towards the 
environment under different names (environmental-sensitive behaviour, 
environmentally friendly behaviour, environmentally behaviour, environmentally 
responsible behavior, etc.). Furthermore, in order to measure the environmentally 
friendly behaviour, different scales have been formed by some researchers (Kilbourne 
and Pickett, 2008; Kil, Holland and Stein, 2014; Song et al., 2012). 
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People who are in interaction with nature take place in aspects such as buying 
environmentally friendly products and participating in environmentalist activities more 
often (Andereck, 2009). Especially the camping individuals, who are more compliance 
with nature, perform more environmentally friendly behaviours (picking wastes, not 
harming the plants and animals in the camping area, etc.). Thereby, it can be concluded 
that the behaviours of the individuals, who participate in recreational activities, are 
positive towards the environment and that they behave as conservationists in the 
activities they perform.      

Moreover, the literature of consumer behaviours describes the environmentally 
friendly recreational behaviour as recreationists’ use of environmentally friendly 
products and considering the environment in the activities they perform (Song et. al., 
2012). In other words, the environmentally friendly recreational behaviour variable 
gives important information about the emergence of consumers’ opinions related to the 
environment and the behaviours performed by those individuals through these opinions 
in analyzing the individuals’ behaviours during camping. In this regard, the 
environmentally friendly recreational behaviour variable is regarded as one of the most 
important aimed variables as a result of this study. 

A model was developed regarding the aim of the study to allow this study’s 
hypotheses to be tested. In order to form this research model, studies of Greeley (1993), 
Chawla (1999), Kollmuss and Agyeman (2002), Milfont and Duckitt (2010), Song et al. 
(2012), Zhang and Lei (2012) and Kil, Holland and Stein (2014) were used. The model 
to be used is shown in the Figure 1.          

 
Figure 1: Research Model 

3. METHODOLOGY 
3.1. Survey Instrument 
In the light of previous studies and expert opinions, questionnaire forms were 

used in collecting data. Before using the question forms, a pilot study was carried away 
and necessary corrections and modifications were done on unhandled and incoherent 
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questions. The questionnaire technique was used in this study to collect the data from 
the sample.  The questionnaire consists of two parts and 42 questions, all prepared both 
in English and Turkish. 

While the first part of the questionnaire consists of the participants’ 
characteristics, questions related to the variables in the study model take place in the 
second part. The questions, which are formed to measure the individuals’ subjective 
norms, ascribed responsibility variable, perceived costumer effectiveness, 
environmental concern, environmental attitude and environmentally friendly recreation 
behaviour, are organized according to 5 point Likert scale. Moreover, the 
characteristics, which take place under the question that is formed to identify 
participants’ recreational motivations, are scaled as (1) not important to (7) very 
important.     

There are different questionnaire forms in the literature, which are used by various 
researchers in different destinations, time and populations in the scope of 
environmentally friendly behaviour. Various studies have been conducted by different 
researchers related to environmentally friendly behaviour. In order to reach the desired 
aim of this study, behaviour questions were taken from the research study conducted by 
Song et al. (2012), who aimed to identify the environmentally friendly behaviours of the 
individuals participated in Boryeong Mud Festival performed in South Korea. Song et 
al. (2012) have determined the nature festivals, which are part of the environmental 
recreational activities, as the application area. The research conducted by researchers 
shows similarity with camping activities used as the application area in this study. 
Therefore, the questions formed for measuring the environmentally friendly behaviour 
and ecologic concern were taken from Song et al. (2012)’s studies. In this study, the 
questions formed for measuring the environmental attitudes and recreational 
motivations were taken from the research study of Kil, Holland and Stein (2014). 
Furthermore, the questions formed for measuring perceived costumer effectiveness from 
the variables used in the study model were taken from the study of Lee et al. (2014), the 
questions formed for measuring the ascribed responsibility were taken from Han’s 
(2015) research study and the questions formed for measuring the participants’ 
subjective norm were taken from the study conducted by Han, Hsu and Sheu (2010).    

The questions in the scales were firstly identified in line with literature review and 
expert opinions (content validity). Then, a pre-application was done with a group of 30 
people in the camping area (in the scope of face validity) and misunderstood or 
incoherent statements were corrected before distributing the questions throughout the 
camping areas.     

Because the 23rd question, which measures the environmental attitude, included 
negative statement, it was inverted in the analysis stage and the analyses of this part 
were carried out with new values emerged after the inversion. Moreover, in Cronbach 
Alpha analyses, the 22nd question, which is used to measure the environmental attitude, 
was not taken into the evaluation because it was found out to be irrelevant with the 
dimension it was included. 

3.2. Reliability 
In order to determine the reliability of the practice question paper, Cronbach 

Alpha reliability coefficient were used. Cronbach Alpha was calculated separately for 
each factor. Accordingly, the reliability of 3 questions measuring the subjective norm, 3 
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questions measuring ascribed responsibility, 4 questions measuring the perceived 
costumer effectiveness, 8 questions measuring the environmental attitude factor, 9 
questions measuring recreational motivation and 4 questions measuring 
environmentally friendly recreational behaviour were calculated respectively as 0,88, 
0,87, 0,81, 0,86, 0,91, 0,92. In general, the questionnaire’s reliability was determined as 
0,90. 

Because the obtained values in the study are higher than the reliability parameter’s 
acceptable lower bound, which is 0,70, it is possible to say the questionnaire is reliable 
(Hair et al. 1998). In this context, all the calculated α parameters are higher than 0,70. 
Therefore, the questionnaire is considered as reliable.             

3.3. Sampling Plan 
An attempt was made to identify the effective factors on eco-friendly behaviours 

of individuals, who participated in camping activity as one of the environmental 
recreational activities, to reach the aim of this research. Recreational activities towards 
the environment in Turkey constitute the population of the study; whereas, the sample 
of the study is camping activity as one of the recreational activities towards the 
environment. To reach the aim of this study, questions were asked to individuals that 
travel to various destinations in Turkey for camping and that camp in the destinations 
they live using a questionnaire.  

Because the massive size of the population makes it impossible to reach all parts 
of the population (Ural and Kilic 2005, p. 40), a sample was selected to represent the 
population in terms of time and cost. The scale prepared to reach the sample group is 
applied in camping facilities in different regions of Turkey. 

According to the information from National Camping and Caravanning 
Federation (NCCF), there are 103 camping facilities in Turkey (NCCF, 2015). The 
distribution of these camping facilities is as follows; 15 in Black Sea Region, 14 in 
Marmara Region, 12 in North Aegean Region, 24 in South Aegean Region, 17 in 
Mediterranean Region, 15 in Central Anatolia Region, 2 in Southeastern Anatolia 
Region and 4 in Eastern Anatolia Region. Questionnaires are made according to 
convenience sampling method to obtain the proportional equality of every region and it 
was decided to carry out 15 surveys in each camping facility. For example, it was 
planned to conduct 30 questionnaires in Southeastern Anatolia Region (15 surveys in 2 
camping facilities) and 225 questionnaires in Black Sea Region (15 surveys in 15 
camping facilities).  

In this study, 1006 surveys were conducted to make the sample represent the 
population. However, equal numbers of questionnaires were not collected from different 
regions due to the reasons such as reduced seasonal camping activity at the time of the 
study, difficulties in reaching all the facilities in the country and negative attitudes of 
some foundations regarding the survey. At the end of the study, 1028 surveys were 
carried out but 22 of them were cancelled due to problems such as misspellings and 
unanswered questions. Consequently, 1006 questionnaires were assessed in total.  

Questionnaires, which were prepared in directions of the previous studies 
regarding the same subject and of professionals’ advises, were used in this survey to 
collect data. Before carrying out the survey, a pilot study was conducted and impractical 
and incomprehensive questions were reviewed and edited. 
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3.4. Data Analysis 
Factor analysis was carried out on the scale used in the research in the scope of 

the work. This analysis enables the aforementioned variables to be grouped by 
determining the factor loads. It is suggested that the statements’ loads, which will form 
the dimensions in factor analysis, should be less than 0.30 (Hair et al., 1998). ‘Pearson 
Correlation Analysis’ was used in the study in order to determine the level and direction 
of the relations between the variables, which are the precondition of regression analysis 
that will be done for testing the hypotheses also formed in the scope of study model and 
‘Pearson Correlation Coefficient’ between all the variables was calculated. If the 
correlation coefficient is 1, there is a full direct relation (positive) between the variables; 
if it is  -1, there is a full inverse relation (negative) between the variables; as for that if it 
is 0, there is no relation between the variables (Fornell and Larcker, 1981). Furthermore, 
hierarchical regression analysis was used in order to calculate the mediating variable 
hypothesis in this study and Sobel Test was applied to crosscheck it (Baron and Kenny, 
1986).  

4. RESULTS 
According to the research findings, %51 of the participants are male and %48 are 

female. When the distribution of the participants is analyzed considering their age, it is 
found that %19 of the participants are in age group of 45-54, %19,4 are in age group of 
65≤ and %17,2 are in age group of 25-34. When they are analyzed considering their 
education level, it is found that %52,8 of the participants are under graduated and %22,4 
are graduated. Furthermore, when the participants’ marital status was analyzed 
according to the table, it is seen that %47,5 are married with children, %40,7 are single 
and %11,8 are married without any children. When the participants’ residential area is 
analyzed, it is observed that %19,2 of the participants came to Turkey from abroad, 
%15,8 were from Marmara Region, and %15,1 were from Aegean Region. Moreover, 
when the participants’ income level is analyzed, it is found that %42,7 of the 
participants are in the ‘high’ income group and %26,3 are in the ‘mid’ income group. 
Therefore, it can be concluded that the financial status of the individuals, who perform 
camping activities, is good.   

In order to identify the necessity of grouping the scales used in this study with 
factor analyses, KMO and Barlett tests were applied. With respect to this, the data are 
shown detailed in the Table 1.        
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Table 1: Factor Lodging 
Variables Statements  EA EFRB (PCE EC SN AR 

Environmental Attitude (EA) 

EA1 ,779      
EA2 ,830      
EA3 ,823      
EA4 ,824      
EA5 ,840      
EA6 ,856      
EA7 ,811      
EA8 ,438      

Environmentally Friendly 
Recreation Behaviour 

(EFRB) 

EFRB1  ,795     
EFRB2  ,836     
EFRB3  ,811     
EFRB4  ,823     

Perceived Customer 
Effectiveness (PCE) 

PCE1   ,820    
PCE2   ,824    
PCE3   ,726    
PCE4   ,796    

Environmental Concern 
(EC) 

EC1    ,794   
EC2    ,851   
EC3    ,860   
EC4    ,812   

Subjective Norm (SN) 
SN1     ,877  
SN2     ,895  
SN3     ,860  

Ascribed Responsibility 
(AR) 

AR1      ,859 
AR2      ,828 
AR3      ,826 

Factor analysis was carried away regarding the questions related to the scale. In 
the scope of this study, factor analysis was done on the statements related to the scale. 
In this context, seven dimensions emerged. According to the factor analysis results, six 
dimensions were found out, which possess an eigenvalue bigger than 1, and it was 
verified that these seven dimensions are the ‘environmental attitude’, “environmentally 
friendly recreational behavior”, “perceived costumer effectiveness”, “environmental 
concern”, “subjective norm” and “ascribed responsibility”.  

In order to determine the unilateral effect in the study, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, 
H8, H9, H10, and H11 hypotheses were tested with regression analysis. Moreover, firstly 
the correlation analysis was done to find out whether there is a relation between them 
considering the hypotheses’ tests. In this context, firstly the correlation test was applied. 
The results obtained from the correlation test are given in detail in the Table 2.  

 
 
 

 

              KMO 0,919 

Barlett’s Test of Sphericity 
Approx. Chi-square 17677,105 
Df 325 
Significance  ,000 
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Table 2: Correlation Analysis 
  RM SN AR PCE EC EA EFRB 

RM 
P. Correlation 1       
Significance        

SN 
P. Correlation ,216(**) 1      
Significance ,000       

AR 
P. Correlation ,257(**) ,300(**) 1     
Significance ,000 ,000      

PCE 
P. Correlation ,180(**) ,222(**) ,356(**) 1    
Significance ,000 ,000 ,000     

EC 
P. Correlation ,220(**) ,202(**) ,246(**) ,169(**) 1   
Significance ,000 ,000 ,000 ,000    

EA 
P. Correlation ,301(**) ,289(**) ,392(**) ,266(**) ,289(**) 1  
Significance ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

EFRB 
P. Correlation ,283(**) ,199(**) ,310(**) ,307(**) ,230(**) ,601(**) 1 
Significance ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

** : p<0.001, RM: Recreational Motivation, SN: Subjective Norm, AR: Ascribed Responsibility, PCE: 
Perceived Customer Effectiveness, EC: Environmental Concern, EA: Environmental Attitude, EFRB: 
Environmentally Friendly Recreation Behaviour 

The effect of the subjective norm, ascribed responsibility, perceived costumer 
effectiveness and environmental concern on environmental attitude is shown in the 
Table 3. When the obtained results are analyzed, the relation between the subjective 
norm, perceived consumer effectiveness, ascribed responsibility, environmental concern 
and environmental attitude is found statistically significant (p<0,001). There is a 
positive correlation (R=0,476) between environmental attitude and other variables. 
Moreover, the specificity coefficient (R2=0,227)  was calculated and 22,7 of the change 
in individuals’ environmental attitudes was found to be dependent on subjective norm, 
ascribed responsibility, perceived customer effectiveness and environmental concern 
variables. 

Table 3: Results of Environmental Attitude Regression Analysis 
Variables S.E. β T P Tolerance VIF 
Constant 0,139  18,136 0,000   SN 0,019 0,150 5,062 0,000 0,880 1,136 
AC 0,026 0,265 8,512 0,000 0,799 1,252 
PCE 0,018 0,109 3,628 0,000 0,854 1,171 
EC 0,018 0,175 6,038 0,000 0,916 1,091 
R= ,476 R2= ,224 Durbin-Watson= 1,811  p< 0,000   

** : p<0.001, Dependent Variable: Environmental Attitude, RM: Recreational Motivation, SN: Subjective 
Norm, AR: Ascribed Responsibility, PCE: Perceived Customer Effectiveness, EC: Environmental 
Concern, EA: Environmental Attitude, EFRB: Environmentally Friendly Recreation Behaviour 

Ascribed responsibility (0,265) was determined as the most effective variable on 
the environmental attitudes of individuals, who are in the camping activity. In other 
words, one unit of increase in the ascribed responsibility factor increases the 
individuals’ environmental attitudes as a unit of 0.265. When the effect of other 
variables on environmental attitude is analyzed, the respective order is seen as 
environmental concern (0,175), subjective norm (0,150) and perceived customer 
effectiveness (0,109). Hereby, H8, H9, H10 and H11 hypotheses were accepted.        
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Table 4: Result of Environmentally Friendly Recreation Behaviour Regression Analysis 
Variables S.E. Beta  T value Sig.  Tolerance VIF 
Constant 0,202  0,903 0,367   SN 0,023 -0,018 -0,662 0,508 0,850 1,176 
AR 0,032 0,031 1,070 0,285 0,737 1,356 
PCE 0,022 0,140 5,230 0,000 0,841 1,189 
EC 0,021 0,032 1,222 0,222 0,873 1,145 
EA 0,038 0,520 18,313 0,000 0,750 1,333 
RM 0,029 0,089 3,374 0,001 0,862 1,161 
R= ,628 ∆R2= ,391 Durbin-Watson= 1,490  p< 0,000   
** : p<0.001, Dependent Variable: Environmentally Friendly Recreation Behaviour, RM: Recreational 
Motivation, SN: Subjective Norm, AR: Ascribed Responsibility, PCE: Perceived Customer Effectiveness, 
EC: Environmental Concern, EA: Environmental Attitude, EFRB: Environmentally Friendly Recreation 
Behaviour 

When the obtained results are analyzed, the relation between perceived customer 
effectiveness (p<0,01), environmental attitude (p<0,01), recreational motivation 
(p<0,05) and environmentally friendly recreational behaviour is found statistically 
significant (Table 4). There is a positive correlation (R=0,628) between environmental 
attitude and the variables that takes place in the model. Furthermore, specificity 
coefficient (R2=0,395) was calculated and it could be concluded that %39,5 of the 
change in the individual’s environmentally friendly recreational behaviours is 
dependent on the variables in the model. 

Environmental attitude is found as the most effective variable on recreational 
behaviours of the individuals, who performed camping activities (0,520). In other 
words, one unit of increase in the individuals’ environmental attitudes increases the 
participants’ environmentally friendly recreational behaviour as a unit of 0,520. When 
the effects of other variables on environmentally friendly recreational behaviour are 
viewed, the factors that affect this behavior are seen as the perceived customer 
effectiveness (0,140) and recreational motivation (0,089). Hereby, H4, H5 and H6 
hypotheses were accepted.  

According to obtained results, it was found that there is not any statistical 
significant relation between subjective norm, ascribed responsibility and environmental 
concern and environmentally friendly recreation behaviour. Hereby, H1, H2 and H3 
hypotheses were not accepted. 

According to H7, which is expected to be measured in this study, environmental 
attitude affects environmentally friendly behaviour via recreational motivation. As 
stated while composing the hypothesis, some criteria are needed to be fulfilled for the 
recreational motivation variable to emerge as a mediator. The criteria needed in this 
frame are given below (Baron and Kenny, 1986):  

1. In the equation, environmental attitude (independent variable) affects 
recreational motivation (dependent variable) significantly.  

2. In the equation, environmental attitude (dependent variable) affects 
environmentally friendly recreational behaviour significantly.  

3a. In the equation, recreational motivation (mediating variable) should affect 
environmentally friendly recreational behaviour (dependent variable).   
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If the results of this equation are significant as expected, mediation depends on the 
fact that the coefficient of the independent variable in equation 3a is lower than the 
coefficient of the dependent variable in equation 2 (Baron and Kenny, 1986). 

The regression analysis, carried away within the equations in order to test the 
mediation of the recreational motivation variable, is statistically significant. The results 
of the regression analysis, which was done before moving on to the next stage, are given 
in Table 5.     

Table 5: Regression Analysis for Mediation Effect 
EQUATION 1       
Variable Standard Error Beta T value Sig. Tolerance VIF 
Constant ,180  17,001 ,000   ET ,037 ,301 10,016 ,000 1,000 1,000 
R= ,301 R2= ,090 Durbin-Watson= 1,687 p< 0,000   
Dependent Variable: Recreational Motivation  

EQUATION 2       
Variable Standard Error Beta  T value Sig. Tolerance VIF 
Constant 0,167  5,437 ,000   ET 0,034 0,601 23,826 ,000 1,000 1,000 
R= ,601 R2= ,361 Durbin-Watson= 1,509  p< 0,000   
EQUATION 3a       
Variable Standard Error Beta T value Sig.  Tolerance VIF 
Constant ,163  20,588 ,000   RM ,033 ,283 9,339 ,000 1,000 1,000 
R= ,283 R2= ,079 Durbin-Watson= 1,617 p< 0,000    
Dependent Variable: Environmentally Friendly Recreation Behaviour  

As a result of the analyses, it was determined that the coefficient (Bmotivation:0,283)  
of the dependent variable of 3a equation is lower than the coefficient (Battitude:0,601)  of 
equation 2. 

Furthermore, in case the independent variable and the mediating variable affect 
the independent variable at the same time (3b), it must be that (Table 6);  
Table 6: Equation 3b Regression Analysis 
Variable Standard Error Beta  T value Sig.  Tolerance VIF 
Constant ,187  2,818 ,005   ET ,029 ,112 4,259 ,000 0,909 1,100 
RM ,035 ,567 21,628 ,000 0,909 1,100 
R= ,610 ∆R2= ,371 Durbin-Watson= 1,505  p< 0,000   
Dependent Variable: Environmentally Friendly Recreational Behaviour 

a) The effect of the independent (0.567; p<0.001) variable and mediating variable 
on environmentally friendly recreational behaviour is found significant 
(B=0.112; p<0.001) 

b) The effect of the independent variable of this equation (as in the 3b equation X 
attitude=0.567) on dependent variable is lower (0.567<0<0.601) than the effect of 
the independent variable in equation 2 (Xattitude=0.601) (Muller et al., 2005). 
Therefore, H7 hypothesis was accepted. 
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A traditional approach (Lewis- Beck, 1995, p. 65), which rules out the effect of 
the independent variable on the dependent variable and the effect of the other 
variable(s), was followed in testing of the H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H9, H10, H11 
hypotheses up to this point (e.g. Y=a+b1x1+b2x2+b3x3+e). In other words, the 
regression analysis result in the traditional approach determined that a unit (x1) of 
change in the dependent variable causes a b1 unit of change in the dependent variable 
independently from its (Y), x2, x3 or xk values (Lewis-Beck, 1995: 65). Furthermore, 
regression test was applied in order to find out the effect of the mediating variable 
between the independent variable and the dependent variable in testing H7 hypothesis 
and Sobel Test was applied for its verification. The results of the hypotheses, which 
were analyzed, are shown in detail in the Figure 2.              

 
Figure 2: The Results of the Research Model 

IMPLICATIONS, LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH 
The effect of subjective norm, ascribed responsibility, perceived customer 

effectiveness, environmental concern and environmental attitude of the individuals, who 
participated in this study, on the environmentally friendly recreational behavior was 
analyzed. It was identified that environmental attitude, perceived customer effectiveness 
and motivation have effect on environmentally friendly recreational behavior; while, 
subjective norm, ascribed responsibility and environmental concern do not have an 
effect on environmentally friendly recreational behaviour. In his study, Han (2015) has 
analyzed the effect of the individuals’ subjective norms on their behavioural intentions 
within the theory of planned behaviour. When the obtained results are analyzed, it was 
found that the individuals’ subjective norms have effect on their behavioural intentions. 
The H1 finding obtained in the scope of this study shows that the individuals’ perceived 
pressure originating from their inner circle does not have effect on performing 
environmental attitude. It can be concluded that the individuals do not receive any 
collective social pressure from their inner circle in their environmentally friendly 
behaviours during their camping period or even if they feel the collective pressure, this 
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situation does not affect them. Therefore, it can be said that individuals do not feel 
enough pressure on them in respect to environmental consciousness or the individuals 
are highly sensitive about the environment enough not to realize such a social pressure.    

In this research study, it is found out that the ascribed responsibility factor does 
not have an effect on environmentally friendly behaviour. Thus, it can be indicated that 
the individuals, who are camping, do not ascribe enough responsibility on themselves or 
other people about acting environmentally friendly to the nature. From a different 
perspective the role of ascribing responsibility to other people in the performance of 
individuals’ environmentally friendly behaviours can also be considered. In their study, 
Zhang et al. (2014) used the ascribed responsibility factor in measuring the individuals’ 
environmentally friendly behaviours and reached the result that ascribed responsibility 
has effect on personal norms, and that the norms have effect on behaviour. This result 
differs from the findings of our study. An explanation for this can be that Zhang et al.’s 
(2014) study took place in a touristy city. In addition, it can be argued to what extent 
camping is important as a recreational activity in Turkey and hence what responsibility 
ascribing levels of individuals are regarding this. According to the obtained result, it can 
be said that this level is inadequate. Additionally, in the research of De Groot and Steg 
(2009), they analyzed the ascribed responsibility factor as the regulatory variable 
between behaviour and personal norm, and analyzed the effect of both the ascribed 
responsibility factor and the mediating variable on behaviour. The obtained results 
contradicted the findings of this study. While the effect of individuals’ environmental 
concerns was seen on behavior in previous studies (Kilbourne and Pickett, 2008; Lee et 
al, 2014; Song et al., 2012), the result in this study shows that it does not have any 
effect on behaviour. The obtained result in this study shows that the individuals’ 
environmental concerns do not affect their environmentally friendly behaviours in their 
camping areas. Failing to detect such an effect can be explained by the lack of 
individuals’ concerns about the camping areas.  

It is seen that the camping individuals’ environmental attitudes affect them to act 
environmentally friendly. Moreover, it can be stated that their recreational motivations 
affect them to act environmentally friendly, and it is an important factor for them to act 
environmentally friendly for performing this behaviour in future. In addition, it is seen 
that the individuals’ perceived customer effectiveness affects their behaviour. For 
example, it is seen that the camping individuals’ economical use of water and energy 
and buying environmentally friendly products affect other camping individuals’ 
performance of environmentally friendly behaviours. It is seen that the previous studies 
(Kil et al., 2014; Lee et al., 2014; Thapa, 2010) agree with this study.     

The effect of the subjective norm, ascribed responsibility, perceived customer 
effectiveness and environmental concern of the individuals, who participated in this 
research study, were analyzed and it was concluded that all these factors have effect on 
environmental attitude. In their research, Taylor and Todd (1995) have analyzed the 
effect of subjective norm, in the scope of planned behaviour theory, on attitude, and 
they have determined that the subjective norm has an effect on attitude. In his study, 
Kement (2013) has extrapolated that the green star hotel customers’ subjective norms 
have an effect on their attitude. Han and Kim (2010) have aimed to predict the revisit 
intentions of the customers, who visited the green star hotels, in their research study. In 
this context, the effect of the hotel costumers’ subjective norms on their attitude was 
analyzed within the scope of the model of planned behaviour theory. Subjective norm 
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has effect on environmental attitude. The results of the previous studies are parallel with 
this study. Furthermore, it was concluded that the camping individuals’ ascribed 
responsibilities have an effect on environmental attitude in this study. Therefore, the 
effect of the ascribed responsibility factor can be shown as another factor affecting the 
environmental attitude of people. 

According to the results of this study, it is seen that individuals’ concerns 
regarding the environment have an effect on attitude. Therefore, it is determined that 
one other factor in individuals’ performance of environmental attitude is environmental 
concern. Within the concept of environmental concern, individuals are sensitive about 
points such as taxing the products which cannot be recycled and create pollution in the 
environment. It is also seen that these concerns affect their environmental attitude. 
Furthermore, it was concluded that the individuals’ perception of customer effectiveness 
regarding the environment affects the environmental attitudes of the camping 
individuals. The individuals were sensitive to the environment as possible as they could 
and it was concluded that this sensitiveness affected the environmental attitude. In their 
research study, Han and Yoon (2015) examined the effect of perceived effectiveness on 
attitude and their results showed that there is an effect of perceived effectiveness on 
attitude. This result is in line with this research. 

This study has findings that can contribute the literature in terms of providing the 
use of camping areas more consciously and identifying the underlying factors of 
campers’ eco-friendly behaviours. This is because the recognition of the underlying 
factors of the behaviours of the individuals, who act environmentally friendly, will 
contribute to the use of the natural environment suitably. Therefore, this study enables 
the recreationally used environment to be used more consciously. Moreover, in the 
direction of the obtained findings from this study, it was determined that environmental 
attitude, perceived customer effectiveness and recreational motivation factors affect 
individuals’ environmentally friendly behaviours. Therefore, individuals’ behaviours 
can be examined considering the effect of these variables. Environmental information, 
environmental kindness and environmental world-view also can be used in future 
studies to analyze individuals’ environmentally friendly behaviours. The future study 
within this scope would be important for scrutinizing the factors affecting individuals’ 
environmentally friendly behaviours. Furthermore, this research also can be conducted 
in the scope of other activities other than camping as an environmentally recreational 
activity and the fact that factors affecting individuals’ behaviours are different or not 
can be detailed. Hence, whether the individuals take a different approach to recreational 
activities towards the environment can be determined. The time of the study coincided 
with spring, which caused one of the limitations of this research. The individuals could 
have expressed different points of view in summer, when many people travel especially 
to Mediterranean and Aegean regions for the purposes of sea, sand, and sun. In 
upcoming research studies, a new research study can be conducted considering the 
camping areas’ geographical positions. Herewith, it can be analyzed whether the 
individuals, who visit camping areas regionally, have different behaviours or the 
differences that would emerge from the geographically different camping areas can be 
examined.                                                 
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Abstract 
The aim of this study is to determine the personnel evaluations of employee 

satisfaction factors in customer satisfaction by using statistical methods. Firstly, the 
studies about the factors affecting the satisfaction of the employees in the literature were 
examined and the statements used in the study were formed and then the suitability of 
the questionnaire in terms of both content and comprehensibility was checked by taking 
expert opinion. Face to face survey method was used as a method of data collection. 
Surveys were applied to 419 staff working in international chain hotels in 2017 
(September, October, November, December), 2018 (January) between Atlanta, 
Savannah, Hilton Head Island regions. Statistical analysis was performed with the help 
of SPSS package program. Variables are described by frequency, percentage, arithmetic 
mean and standard deviation statistics and also T-test and variance analysis were 
performed. Tukey test was used for the comparison of binary groups as a result of 
variance analysis. As a result of the study, it was determined that the most positive 
opinion of the employees regarding the effect of employee satisfaction on the hotel 
satisfaction was the terms of working conditions, followed by social rights and 
communication with the employees, respectively. Moreover, it was determined that the 
opinions of the participants did not differ significantly according to gender and working 
position, but for age, marital status, educational status and the department.  
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Introduction 
Studies have shown that satisfied employees are more likely to offer better service 

and this may result in a satisfactory service experience for their customers.  This 
satisfactory service experience is likely to have a significant impact on the re-visit and 
retention of the customer. At the same time, studies show that customer retention is 
likely to increase a company's profitability, for retaining an existing customer is much 
less costly than attracting new customers (Christina and Gursoy, 2009). Furthermore, 
studies reveal that employee satisfaction has a significant impact on the consumer 
service quality customer loyalty, consumer-oriented behaviours, competitive edge, 
overall operational effectiveness and success, organizational commitment, employee 
transfer, employee absenteeism, employee success and organizational citizenship 
behaviour (Kuşluvan and Kuşluvan, 2005). On the other hand, in the studies conducted 
in the literature related to customer satisfaction, it has been determined that as a result 
of ensuring customer satisfaction in the enterprises, the profitability of the enterprise 
increased, more loyal customers were obtained, the products and services produced 
were purchased by the customers at higher quantity and rate, and customers have a 
positive mouth-to-mouth advertising behaviour about the business (Olcay and 
Giritlioğlu, 2014). Therefore, the relationship between customer satisfaction and 
employee satisfaction, which are two important factors for hotel enterprises, has been 
taken into consideration in many studies. In this context, studies in the literature are 
usually conducted in the form of conducting individual questionnaires to employees and 
customers and then examining the relationship between them. In this study, whether the 
factors affecting employee satisfaction also affect customer satisfaction was evaluated 
by taking into consideration the views of the employees. In this respect, the study is 
expected to give a different perspective to the relevant literature. 

The concepts of employee satisfaction and customer satisfaction 
The fact that the tourism sector is labour intensive increases the importance of the 

workforce in hotels compared to other sectors. In the related literature, employee 
satisfaction is also conceptualized as job satisfaction and internal customer satisfaction. 
Employee satisfaction is the emotional response to his / her job as a result of 
comparisons between the outputs that the employee expectations or desires (Cranny et 
al., 1992).  In another definition, employee satisfaction is expressed as “a satisfying or 
positive emotional situation that the employee has achieved with his / her assessment of 
his / her work or experience with his / her work.” (Locke, 1976). Demirel et al., (2011) 
describes employee satisfaction as a degree of satisfaction with the employee's job. It is 
not possible for an employee who is dissatisfied with his / her work to provide a 
satisfactory level of service to his / her customer in the hotel business where 
simultaneous production and consumption are available. To ensure customer 
satisfaction, employees must also be satisfied with their work and workplaces (Akıncı, 
2002). It can be said that satisfied employees are more inclined to be friendly, 
enthusiastic, attentive and empathetic to customers, so happy employees’ behavior plays 
an important role in shaping the perceptions of customers. In addition, the positive 
relationship between employee satisfaction and customer service perceptions suggests 
that employees with higher levels of job satisfaction can provide excellent service. 
Satisfied employees are expected to be more inclined to share these positive feelings 
with customers due to the emotional contagion effect, which explains how satisfied 
employees spread their satisfaction to other people around them (Jeon and Choi, 2012). 
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 “Total quality management” considers the employees as internal customers based 
on the idea that an organization that does not take into consideration the needs of 
employees cannot meet the customer expectations and that it is necessary to satisfy the 
employees in order to achieve customer satisfaction first. While the satisfaction of the 
internal customers is important for the healthy functioning of the process and the 
motivation of the employees, the satisfaction of the external customers is necessary for 
the existence of the organization (Uryan, 2002). 

Studies on job satisfaction in the tourism sector started to gain importance in the 
1980s and most of the studies conducted for hotel employees focused on the factors 
affecting employee satisfaction and the factors affecting the satisfaction of these factors. 
(Davras and Gülmez 2013:169). Kaya (2007), Davras and Gülmez (2013), İbiş and 
Batman (2017) conducted research on the factors affecting the satisfaction of the 
employees in hotel operations in different regions. Studies by Davras and Gülmez 
(2013) and Ibis and Batman (2017) revealed similar results. They stated that the 
satisfaction factors of the employees consist of eight dimensions ; colleagues, 
management style, additional facilities, nature of the work, promotion, wage, reward 
and communication. In a study Kaya (2007), the factors affecting job satisfaction of 
employees were identified as communication and integrity, promotion, supervisors, 
nature of work (non-physical factors), nature of work (physical factors), wage and 
additional facilities, freedom, management. While there is a production-oriented 
marketing approach in the early stages of the industry, today the competitive 
environment is focused on the customer. Increasing competition and decreasing 
product/service differences have led to the focus of attention on the customer and the 
emergence of concepts such as customer centrality and customer satisfaction (Demirel 
et al., 2011). Customer satisfaction is a psychological concept that expresses the feeling 
or satisfaction of getting what the customer expects or expects from a product or 
service. Customers with different expectations in the same hotel cannot be expected to 
be equally satisfied with the service purchased. Therefore, customer satisfaction is not 
regarded as a universal value (Pizam and Ellis, 1999). Customer satisfaction is the 
response of the client as a result of all the cognitive and emotional phases that a 
customer passes through after the use of a product or service (Oliver, 1997). In another 
definition, customer satisfaction is defined as a psychological concept that occurs as a 
result of the overlap of the customer's service with the expectation of a product or 
service (Kotler et al., 1996). Oliver, (1997) defined customer satisfaction as the 
satisfaction of a product or service as a property or as a satisfaction judgment for itself 
as a whole, indicating that at least two factors are required to bring about customer 
satisfaction. One is the output obtained by the use of the product or service and the other 
is a reference point that can be compared with this result. This reference point can be 
the perception of satisfaction or satisfaction of people around them from the previous 
use of the product or service (Oliver, 1997). Taking these factors into consideration, 
customer satisfaction can be defined as the “judgement” (Szwarc, 2005) based on 
customers’ comparison of certain products or services they have purchased with those 
offered by the competitors, about which they hear and see. The value given to the 
concept of customer satisfaction has started to increase with the ever-changing 
environmental conditions and increasing competition. In addition, it is relatively risk-
free for enterprises to retain and retain their existing customers and to enter new 
markets and gain new customers. Today, where information and technologies can easily 
be imitated, customer satisfaction as a factor that cannot be easily imitated is seen as an 
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important feature that makes a difference between businesses operating in the same 
sector or companies doing the same job in different sectors (Öz, 2011). 

If the customer is satisfied, it will enable potential customers to prefer the 
business, otherwise it will not prefer the business again, and it will make the business 
advertisement negatively by transferring the negative situation to others. Therefore, 
businesses will have the opportunity to get people to promote themselves for free at the 
same time by providing satisfaction (Szwarc, 2005). In addition, businesses who are 
interested in whether their customers are satisfied and strive to increase their customer 
satisfaction levels will sell more products or services and provide more profits (Oliver, 
1997). 

Literature review 
In the literature review, it was observed that the effect of employee satisfaction on 

customer satisfaction was taken into consideration in different sectors such as 
education, bank, stationery and hotel business. The studies and results are given below 
briefly. Testa et al.(1998) examined whether employee satisfaction and customer 
satisfaction were related structures in the ship industry.  Participants were asked to 
assess the company's vision and objectives, salary, social rights, working schedule, 
management style of the manager and the satisfaction level of various business-related 
factors, including the ship. Among these factors, the factors such as the company's 
vision and objectives, employee welfare and professional development anxiety are the 
most important contributors to job satisfaction and ultimately to customer satisfaction. 
As a result, it was empirically confirmed that these were related structures in the ship 
industry and that employee satisfaction directly affects customer satisfaction. 

In order to determine employee and customer satisfaction factors in the bank 
sector and to examine the effects of employee satisfaction on customer satisfaction, the 
study found that employees ' satisfaction from wage-reward-promotion, organizational 
practices-working environment and ergonomic conditions was associated with customer 
satisfaction. In addition, the increase in the satisfaction levels of employees regarding 
learning/education, commitment and social/solidarity factors did not affect the overall 
level of satisfaction of the customers to a statistically significant extent (Naktiyok and 
Küçük, 2003).  In a graduate study conducted over the employees and customers of a 
stationery company, it was determined that there was a significant relationship between 
internal customer satisfaction and external customer satisfaction and that there was an 
increase in external customer satisfaction level as the level of internal customer 
satisfaction increased (Karadeniz, 2013). Christina and Gürsoy (2009) found that there 
is a direct relationship between customer satisfaction and employee satisfaction in five 
destinations, three and four star hotel employees and their customers. 

Customer satisfaction and employee satisfaction are considered as two 
determinant factors in raising financial performance and employee satisfaction has been 
found to be effective on customer satisfaction (Demirel et al., 2011). In a study 
conducted in one of Korea's leading private education companies, it was investigated 
whether the relationship between employee satisfaction and customer satisfaction is 
double-sided or single-sided based on bilateral data. The results show that employee 
satisfaction leads to customer satisfaction, but customer satisfaction does not affect 
employee satisfaction, and therefore the relationship between employee satisfaction and 
customer satisfaction is unilateral rather than bilateral (Jeon and Choi 2012). Spinelli 
and Canavos, (2000) concluded that there was a positive relationship between employee 
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satisfaction and customer satisfaction. In another study, the relationship between 
employee satisfaction and customer satisfaction was examined, there was a significant 
relationship between the two variables. In addition, it was determined that employee 
satisfaction had a positive effect on customer satisfaction (Ulamış, 2004). In the study, 
the relationship between employee satisfaction and customer satisfaction in five and 
four star hotels in the kingdom of Bahrain, the findings were determined that employee 
satisfaction is one of the important determinants of employee satisfaction because of the 
unforgettable experience that employees will face with employee satisfaction if they 
exceed their expectations (Atteia, 2016).   

Methodology 
The survey method was used as a data collection tool. In the first part of the 

questionnaire, there are six questions related to demographic characteristics, while in 
the second part of the questionnaire there are sixteen judgements that measure employee 
evaluations for the impact of the business atmosphere on customer satisfaction. These 
judgments were rated as “Strongly agree ”=5 and “Strongly Disagree”=1 with a Likert 
type scale of 5.these judgments were rated as "Strongly Disagree" = 5 and "strongly  
Disagree" = 1. The second part of the survey, which is used in the survey, was created 
by examining the previous studies on the subject (Kong et al., 2009; Magablih and Al 
Shiab, 2009; Gallardo et al., 2010; Davras and Gülmez, 2013; Cruz et al., 2014; Akova 
et al., 2015; Azic, 2017; Kong et al., 2018) and the suitability of the survey in terms of 
content and comprehensibility was controlled by taking the opinion of the expert. 
Cronbach's Alpha coefficient for the internal consistency of the sixteen item scale was 
calculated as 0.911. The study population consisted of 419 staff working in international 
chain hotels in the regions of Atlanta, Savannah and Hilton Head Island between 2017 
(September, October, November, December) and 2018 (January). Statistical analysis 
was carried out with the help of SPSS package program. The variables were described 
by frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation statistics. In addition, 
since the analysis met the conditions for parametric test assumptions (normal 
distribution, homogeneity of variances, number of individuals in each group etc.), t test 
was performed if there were two independent groups, and variance analysis were 
performed in the case of three independent groups. Tukey test was used for the 
comparison of binary groups as a result of variance analysis. 

Findings 
Table 1 presents the frequency and percentage distributions of the individual 

characteristics of a total of 419 participants. Accordingly, it was determined that 40.3% 
of the participants were women and 59.7% were men. Of the participants, 13.6% belong 
to the age group 24 and below, 30.5% to 25-34, 35.3% to 35-44 and 20.5% to 45 and 
over. When the distribution of the participants according to their marital status is 
examined, it is seen that 52.7% is single and 47.3% is married. The distribution of the 
participants according to their educational status revealed that 46.3% were Bachelor's, 
40.6% high school, 6.4% graduate, 5.0% undergraduate and 1.7% had other levels of 
Education. 37.5% of the participants have stated that they work in the departments of F 
& B, 22.4% front office, 11.7% housekeeping, 7.9% technical services, 4.8% human 
resources, 4.8% accounting, 5% marketing and sales, and 5.7% other (spa, security etc.) 
departments.  On the other hand, 17.2% of the participants stated that they were 
managers and 82.8% of them were employed as employees. It is observed that many of 
the participants were concentrated between the ages of 25-44 and that the majority were 
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single and university-level education and the number of employees in the food and 
drink department was higher. This distribution of the individual characteristics of the 
participants reflects the characteristics of the hotel industry. Especially labour intensive 
manpower is highly needed. We can say that the reason for the intensive employment of 
young and middle age groups is due to the need for labour force. In addition, the 
majority of employees are graduates of the University, which is an important part of the 
employment of those who have been educated in tourism as well as higher education 
levels. Another striking point is that employment is concentrated in the food and drink 
section, for the area allocated to food and beverage services in the hotel industry is both 
wide and varied features and alternative services are also offered. Therefore, employees 
in food and drink departments have different characteristics in terms of both quality and 
quantity. 

Table I: Distribution of Participants by Individual Characteristics 
Variable Group n % 
Gender Female 169 40,3 

Male 250 59,7 
Age 24 - 57 13,6 

25-34 128 30,5 
35-44 148 35,3 
45+ 86 20,5 

Marital Status Single 221 52,7 
Married 198 47,3 

Education High School 170 40,6 
Bachelor's 194 46,3 
Undergraduate 21 5,0 
Graduate 27 6,4 
Other 7 1,7 

Department Front office 94 22,4 
Food and Beverage 157 37,5 
Housekeeping 49 11,7 
Human Resources 20 4,8 
Maintenance 33 7,9 
Accounting 20 4,8 
Sales and marketing 22 5,3 
Other (spa, sec., etc.) 24 5,7 

Position Manager 72 17,2 
Employee 347 82,8 

Total 419 100,0 
The descriptive statistics for determining the personnel assessments for the impact 

of the business atmosphere on customer satisfaction in hotel enterprises are presented in 
Table 2. The sixteen-point scale was rated as a 5-point Likert type and was rated as 
“strongly agree”=5 and “strong disagree”=1. The negative items “my relationship with 
management does not affect customer satisfaction” and “My working environment does 
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not affect customer satisfaction " are reversed-coded. When the statistics were analysed 
in Table 2, it was found that the mean value of all items was close to or higher than 4. It 
is seen that “My working conditions affect customer satisfaction” ( =4,56) is the most 
positive view for the impact of the business atmosphere on customer satisfaction in 
hotel enterprises and 67.8% of the participants stated positive views with the of 
“strongly agree” and 23.6% of the participants  with “agree”. Employee is the most 
important value of the hotel business. They are the hotel staff who offer the business 
values to the customer and make them feel valued. In this regard, the working 
conditions of hotel employees should be regularly monitored and improved. Improving 
the working conditions will increase the efficiency of the employee as well as the 
employee's job satisfaction by ensuring that the employee is valued.  

On the other hand, participants expressed a higher level of positive feedback to 
“my adequate social rights affect customer satisfaction” ( =4,53), and “my 
communication with employees affect customer satisfaction”. It is also the 
responsibility of the hotel management to think about the aspects of the employees and 
to make improvements in this regard. It is an important issue for employees to have and 
maintain social rights. Because the protection of the future and the working conditions 
in the present work will make you psychologically comfortable. It is impossible to 
expect a productive job from an employee who is not psychologically comfortable. For 
this reason, the social life quality of employees should be continuously improved and 
they should be felt by the governments they are an important part of the organizational 
structure. This result shows that manpower is an important factor in hotel businesses. In 
addition, each hotel Department employee is a customer of each other, and achieving 
the targeted service quality depends on the success of the communication between 
departments and employees. It is seen that the relations with management and the 
employees of the working environment play an important role in the questions asked in 
the two questions that are coded as a distractor and reverse coded. The views of the 
participants on these items are explained in the on-going sentences.  

For the items “My relationship with management does not affect customer 
satisfaction” ( =2,43), it is seen that 16.9% of the participants stated “strongly disagree 
’and 49.4% “disagree”. The realization of the relationship between the manager and 
employees with a collaborative and collaborative management approach leads to an 
increase in employee satisfaction. Giving importance to the ideas of the employee 
causes the employee to take ownership of the job and positively affect the satisfaction 
of the job. For the item “My working environment does not affect customer 
satisfaction” ( =2,42),  20.5% of the participants stated “strongly disagree” and 44.6% 
“disagree”.  The opinions of the staff that are considered to be less effective (less 
negative) for the effect of business atmosphere on customer satisfaction in hotel 
enterprises are the items “My physical facilities affect customer satisfaction” ( =3,95), 
“Demonstrating tolerance to management mistakes affects customer satisfaction” (
=4,00), and “My fear of losing job affects customer satisfaction” My fear of losing job 
affects customer satisfaction” ( =4,02 ). It is seen that Physical conditions, 
management's tolerance to employee errors, and fear of losing jobs are less effective on 
the satisfaction of hotel employees, that is, it is less important for employees than other 
issues. In fact, we can say that the item of improvement of working conditions 
expresses the general expectations of employees. Many wishes and desires reveal that 
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there is a latent expectation of employees under this thought. Another thought might be 
that social, economic, and physical conditions are well thought out in the enterprises 
that give importance to their employees.  

In addition, hotel staff showed less positive views than others for the items 
“Appreciating by customers affects customer satisfaction” ( =4,08), “Appreciating by 
the management affects customer satisfaction” ( =4,11), “Attaching importance to my 
ideas by hotel management affects customer satisfaction” ( =4,11) and “Management's 
ethical behaviour against me affects customer satisfaction” ( =4,13). 

Table II: opinions of employees on the impact of business atmosphere on customer satisfaction in 
Hotel Enterprises 
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Χ  SS % % % % % 

My adequate social rights affect customer satisfaction 0,7 2,6 6,2 23,4 67,1 4,53 0,79 

My working conditions affect customer satisfaction 0,2 2,6 5,7 23,6 67,8 4,56 0,74 

My communication with employees affects customer 
satisfaction 

0,2 2,9 7,6 28,4 60,9 4,47 0,78 

Management being fair to me affects customer 
satisfaction 

0,2 4,5 9,8 35,6 49,9 4,30 0,84 

The wage I get affects customer satisfaction 1,9 3,6 9,8 38,7 46,1 4,23 0,91 

Customer attitudes towards me affect customer 
satisfaction 

0,7 4,3 10,5 46,8 37,7 4,16 0,83 

Management's ethical behaviour against me affects 
customer satisfaction 

1,2 3,8 11,0 48,7 35,3 4,13 0,84 

My relationship with management does not affect 
customer satisfaction 

16,9 49,4 14,6 11,9 7,2 2,43 1,12 

My physical facilities affect customer satisfaction 3,1 7,7 14,3 39,9 35,0 3,95 0,80 

My working environment does not affect customer 
satisfaction 

20,5 44,6 13,4 14,8 6,7 2,42 1,16 

Appreciating by customers affects customer 
satisfaction 

0,2 5,5 14,3 45,6 34,4 4,08 0,85 

Appreciating by the management affects customer 
satisfaction 

0,7 5,5 15,5 38,2 40,1 4,11 0,91 

My fear of losing job affects customer satisfaction 0,7 4,5 14,8 55,4 24,6 4,02 1,01 

Demonstrating tolerance to management mistakes 
affects customer satisfaction 

1,4 9,5 12,4 41,8 34,8 4,00 0,99 
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Attaching importance to my ideas by hotel 
management affects customer satisfaction 

1,2 6,9 13,1 37,7 41,1 4,11 0,96 

Being considered important by the teammates affects 
customer satisfaction 

1,4 5,0 12,2 37,2 44,2 4,18 0,93 

Table 3 presents the results of t-test and variance analysis for the comparison of 
personnel opinions with respect to individual characteristics for the effect of employee 
satisfaction on customer satisfaction in hotel enterprises. According to this, the 
participants ' opinions were determined to differ significantly from the gender and the 
working position (p>0.05), while the age, marital status, educational status and the 
working department were determined to differ significantly (p<0.05). According to this 
situation, the participants under the age of 24 years and under ( =3,81) declared that 
the employee satisfaction effect was not high in customer satisfaction. First of all, it is 
not possible to say that the people under the age of 24 have a lot of work experience. 
Hotel management is based on experience and experience. You have to satisfy 
unlimited customer wishes and desires with limited resources. As the staff experience 
increases, the ability to understand and interpret the issues will develop. In addition, 
according to the marital status of the employee satisfaction effect, the average values of 
the marital status of the married ( =4,23) compared to the singles ( =4,03) were found 
to be more positive. We can say that married individuals approach the events more 
optimistic and warm. In other words, we can say that the awareness and sensitivities of 
married individuals are better. 

Another remarkable point in the study is that those with bachelor's ( = 4,21) 
education have the most positive opinion and those with a graduate ( =3,80) level have 
the most negative opinion. As the level of education increases, the expectations of 
individuals change. Therefore, those with high levels of education will have higher 
levels of awareness at the point of analysing and evaluating the events. It is also 
observed in the study that there will be variations in the opinions and expectations of 
individuals as they reach higher levels of Education. We can say that there is a linear 
ratio between the opinions of individuals in each training group and the educational 
level. Whether or not Hotel enterprises are aware of this situation is an important issue. 

In addition, when the arithmetic mean values of employees are examined 
according to the department they work for the effect of employee satisfaction on 
customer satisfaction, “human resources” ( =4,40) employees have expressed their 
views in the most positive “housekeeping services” ( =3,83) and employees have 
expressed their views in the most negative way. It is natural for human resources 
department to provide a positive opinion at the highest value due to the fact that they 
provide personnel to the hotel enterprises and they are a department that follows the 
development and other operations of these employees. As part of the duty field, it is in 
close contact with the staff and the department that knows them best. Therefore, the fact 
that employee satisfaction expresses customer satisfaction is important in terms of the 
reliability and results of this research. Housekeeping employees are generally a 
department that does business based on both body and machine power. This department 
is concerned with the detailed details of the cleaning and is responsible for many 
departments of the hotel business. In general, it is known that the level of education of 
the employees in this department is lower than the level of education of other 
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department employees. In this section, cleaning-based jobs are done in general, even 
after a certain level of education without a high level of Education individuals can work 
in this department. In this respect, it is not surprising that the expectations and opinions 
of the employees of this department regarding the business atmosphere are low. 

Table III: Comparison of Participant Opinions According to Socio-Demographic Characteristics 
Variable Group Χ  SS t/F p 
Gender Female 4,11 0,58 0,259 0,796 

Male 4,13 0,60 
Age 24 - 3,81b 0,70 6,478 0,000* 

25-34 4,15a 0,50 
35-44 4,19a 0,55 
45+ 4,16a 0,65 

Marital Status Single 4,03 0,64 3,536 0,000* 

Married 4,23 0,51 
Education High School 4,09b 0,69 3,593 0,007* 

Bachelor's 4,21a 0,48 
Undergraduate 4,08b 0,53 
Graduate 3,80c 0,64 
Other 3,84c 0,28 

Department Front office 4,20b 0,54 3,594 0,001* 
Food and Beverage 4,14b 0,56 
Housekeeping 3,83c 0,65 
Human Resources 4,40a 0,49 
Maintenance 3,99c 0,75 
Accounting 4,26b 0,41 
Sales and 
marketing 

4,27b 0,58 

Other (spa, sec., 
etc.) 

3,96c 0,59 

Position Manager 4,11 0,56 0,220 0,826 
Employee 4,12 0,60 

*p<0,01 a,b,c: different letters indicate differences between groups. 

Conclusions and Implications 
In this study, in which the effect of employee satisfaction on customer satisfaction 

is evaluated with employee opinions, it is seen that the most effective factors affecting 
customer satisfaction are social rights, working conditions and communication with 
employees. It was determined that physical facilities, management tolerance and fear of 
losing job were least effective in customer satisfaction. 

While there is no significant difference in terms of gender and working position 
variables in comparing the effect of employee satisfaction on customer satisfaction 
according to socio-demographic characteristics, there were significant differences in 
terms of age, marital status, educational status and department of study department. 
Employees under the age of twenty-five are to other age groups; if they are single, they 
think that employee satisfaction is less effective than customer. While employees of the 
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department who have the opinion that the effect of employee satisfaction on customer 
satisfaction is higher, being human resources, it was the housekeeping staff who had the 
opinion that they were least effective. 

The limitations of this study are that the study is conducted with a limited number 
of samples in a limited area of the hotel. In this respect, it would be useful to work with 
larger sample groups. 
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Abstract 
Depending on the economic developments, the relationship between stock market 

performance and economic growth is a matter of interest to researchers in the 
developing countries. But when the literature is examined, there isn’t a consensus about 
this relationship in the literature by reason of the fact that the subject differ from 
country to country. The purpose of the study is to determine the relationship between 
economic growth and stock market performance for Turkey. In the study first of all, the 
relationship between economic growth and stock market performance will be 
introduced and the study will continue with literature review. Finally, the study will be 
ended with empirical analysis which includes 2000-2017 period. A significant 
relationship could not be determined in the related period according to the result of 
Granger Causality Test. 
Keywords: Economic Growth, Stock Market Perfomance, Granger Causality Test. 
Received 29 September 2018; Received in revised from 9 December 2018; Accepted 10 
December 2018 

1. GİRİŞ 
Hisse senedine yatırım yapanların temel amacı hisse senetlerinden elde edecekleri 

getirileri maksimize etmektir. Hisse senedi getirileri firmaya özgü üretim, finansman ve 
kârlılık vb. mikro nitelikteki gelişmelerinden etkilenir. Bununla beraber hisse senedi 
getirileri temel makroekonomik göstergelerden de etkilenebilir. Bu açıdan hisse senedi 
getirilerini etkileyen temel makroekonomik değişkenlere ilişkin gelişmelerin takip 
edilmesi yatırımcıların getirilerini maksimize etmelerine yardımcı olacaktır (Gan ve 
Diğ., 2006, 89). Bu nedenle makroekonomik değişkenler ve borsa performansı 
arasındaki dinamik ilişkilerin araştırılmasına yönelik ampirik çalışmalar akademik 
yazında gün geçtikçe artmaktadır. İlgili çalışmalarda makroekonomik değişkenler 
olarak genellikle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), para arzı, faiz oranı, döviz kuru, 
enflasyon vb. değişkenler kullanılmaktadır. 

Makro ekonomik değişkenler ve borsa performansı ilişkisini inceleyen 
çalışmaların yöntem ve zaman aralığı bakımından birbirinden farklı olması, ampirik 
çalışmalara ait sonuçların da farklılık göstermesine neden olmaktadır. Çalışmaların 
sonuçlarına göre gelişmiş ekonomiler için makro ekonomik değişkenleri kullanarak 
borsa performansının tahmin edilebilirliğine dair kanıtların çok olmasının yanı sıra, 
gelişmekte olan piyasalar için bu durum oldukça sınırlıdır (Patra ve Poshakwale, 2006, 
993).  

2. EKONOMİK BÜYÜME VE BORSA PERFORMANSI ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

Ekonomik büyüme, bir ülkede belirli bir zaman dilimi içerisinde üretilen mal ve 
hizmet miktarının piyasa değeri ile artışını göstermektedir. Ekonomik büyüme mal ve 
hizmet miktarının üretimindeki artışı göstermesi bakımından niceliksel bir olgudur. Bu 
olgunun belirleyici faktörleri de sermaye, işgücü, doğal kaynaklar, teknoloji ve 
verimliliktir. Büyüme için mal ve hizmet üretiminin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan 
sermaye yatırımları önemli rol oynamaktadır. Sermaye yatırımlarında ihtiyaç duyulan 
fonlar ise finansal piyasalardan da karşılanabilmektir (Han ve Kaya, 2009, 263).  
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Finansal piyasalar, tasarruf sahiplerinin fon fazlalığı ile sermaye için ihtiyaç 
duyulan fon açıklarının karşılanabileceği ekonomik bir fonksiyon üstlenmektedir. 
Finansal piyasa ile fon ihtiyacı olanlar borç senedi yerine hisse senedi ile ortaklık hakkı 
vererek kâr payı vermek üzere yatırımları için kaynak sağlamaktadırlar. Böylece ihtiyaç 
duyulan fonun sağlanmasıyla yatırım yapılarak üretim sağlanacak ve ekonomik 
büyümeye katkıda bulunulacaktır. Fakat burada finansal piyasalarda tasarruflarını 
kullanmak isteyenler piyasadan bekleyişlerine göre katılım yapmaktadırlar. Aynı 
zamanda katılacakları piyasa performansının durumu ve hisse senedi fiyatı ile fiyatı 
etkileyecek enformasyonlar önemli rol oynamaktadır (Şıklar, 2009, 115).   

Etkin piyasa hipotezi menkul kıymet fiyatlarının tüm mevcut bilgileri içerdiğini 
ileri sürmektedir. Buna göre, fiyatlar sadece doğru haberlere tepki verecektir. Örneğin 
açıklanan GSYİH’daki en son üç aylık büyüme oranı piyasa beklentileri ile aynı ise 
hisse senedi fiyatları bu bilgiye tepki vermemelidir. Sadece beklenmeyen bir haber 
gerçek haber olarak algılanacak ve hisse senedi fiyatları üzerine bir etkisi olması 
beklenecektir (Funke ve Matsuda, 2002, 4). 

Reel ekonomik faaliyet seviyesi (endüstriyel üretim olarak da alınabilir) beklenen 
gelecek nakit akımları üzerine etkisi yoluyla hisse senedi fiyatları ile pozitif ilişkiye 
sahiptir (Erdem, Arslan ve Erdem, 2005, 988). Hisse senedi piyasası yerel kaynakları 
harekete geçirerek ve onları verimli yatırımlara kanalize ederek ekonomide önemli bir 
rol oynamaktadır. Bu durum hisse senedi piyasasının ekonomi ile anlamlı bir ilişkiye 
sahip olması gerektiğini belirtmektedir. İlişki genelde iki şekilde görülebilir. Birinci 
bakış açısı, hisse senedi piyasasını ülkede ekonomik faaliyetin ön göstergesi olarak 
görürken, ikincisi hisse senedi piyasasının özellikle toplam tüketim ve yatırım yoluyla 
toplam talep üzerindeki mümkün etkisi üzerine odaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle, 
hisse senedi piyasasındaki değişimlerin tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), endüstriyel üretim endeksi vb. gibi makro ekonomik 
değişkenlerde dalgalanmalara neden olup olmadığı veya bu değişkenlerin hisse senedi 
piyasasında değişimlere neden olup olmadığı incelenmek için ilgi çekici bir konudur. 
Birinci durum hisse senedi piyasasının ekonomik faaliyetlerin öncüsü olduğunu 
gösterirken, diğer durum hisse senedi piyasasının ekonomik faaliyetlerden etkilendiğini 
göstermektedir (Husain ve Mahmood, 2001, 107).    

Hisse senedi fiyatları ve makroekonomik faaliyetler arasındaki koentegrasyon, 
üretimdeki devamlı artışlar yoluyla hisse senedi piyasasında oynaklığa neden olacaktır 
ve bu da günümüz hisse senedi fiyatlarında büyük artışlarla sonuçlanacaktır. Halbuki, 
eğer üretim faaliyeti geçici yenilikler ile karakterize edilirse veya hisse senedi fiyatları 
ve üretim arasında koentegrasyon dengesinin olmaması durumunda mevcut üretim 
yenilikleri hisse senedi fiyatları üzerinde daha küçük bir etkiye sahip olacaktır. Bu da 
hisse senedi fiyatlarında daha düşük volatiliteye yol açacaktır. Pratikte, makroekonomik 
yenilikler hem devamlı hem de geçici unsurlara sahiptir. Diğer bir değişle, hisse senedi 
fiyatının üretim yeniliklerine tepkisi şokun beklenen devamlılığına bağlı olmaktadır. 
Örneğin, eğer bir işletme son çeyrekte zayıf bir kazanç ilan ederse ve bu durumun 
devamlı olacağı beklenirse hisse senedi fiyatları sürekli düşecektir. Eğer kazançlar 
geçici ise hisse senedi fiyatlarında daha düşük bir değişim olacaktır. Bu nedenle, 
oynaklık ekonomideki geçici ve kalıcı şokların kompozisyonunun bir fonksiyonu olur 
ve eğer koentegrasyon mevcut ise oynaklık daha büyük olarak ortaya çıkar (Nasseh ve 
Strauss, 2000, 231).  
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3. LİTERATÜR TARAMASI 
Sadeghi (1992) Avusturalya hisse senedi getirileri ile makroekonomik değişkenler 

arasındaki ilişkiyi 1980-1991 dönemi için incelemiştir. Ampirik araştırma sonuçlarına 
göre hisse senedi getirilerinin cari işlem açığı, döviz kuru ve reel GSYİH’nın büyüme 
oranındaki beklenmedik gelişmeler ile arasındaki ilişkinin pozitif olduğu ve enflasyon 
oranı ve faiz oranına ilişkin beklenmedik gelişmeler ile ise negatif ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir. 

Atje ve Jovanovic (1993) borsadaki gelişmeler ve ekonomik büyüme ilişkisini 
1980 sonrası dönem için araştırmışlardır. Çalışma sonucunda borsadaki gelişmelerin 
ekonomik büyüme üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Zhao (1999) Çin ekonomisi için hisse senedi getirileri ile enflasyon ve üretim 
seviyesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonuçlarına göre hisse senedi getirileri 
ile beklenmeyen üretim artışı arasında anlamlı pozitif bir ilişki vardır. Ancak hisse 
senedi getirileri ile beklenen üretim artışı arasında ise anlamlı negatif bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.   

Nasseh ve Strauss (2000) çalışmaları ile Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, 
İsviçre ve İngiltere’de hisse senedi getirileri ile yerel ve uluslararası makroekonomik 
değişkenler arasında güçlü bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Hisse senedi 
getirilerindeki uzun dönemli hareketleri açıklamak için endüstriyel üretim ve imalat 
siparişlerinin önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber Almanya’daki 
kısa dönem faiz oranları, hisse senedi fiyatları ve endüstriyel üretim anlamlı bir şekilde 
diğer 5 ülkedeki hisse senedi fiyatlarını etkilemektedir. Avrupa’da hisse senedi fiyatları 
ve makroekonomik faaliyetler arasında uzun dönemli bir koentegrasyon ilişkisi 
bulunmaktadır. Bu durumda hisse senedi fiyatları; üretim, faiz oranları, iş beklentileri 
(imalat siparişleri) ve tüketici fiyat endeksi gibi makroekonomik faktörlerden 
etkilenmektedir. Avrupa’da ticaret ve ortak para birimi yoluyla ülkelerin birbirleri ile 
ilişkili olmaları nedeniyle hisse senedi piyasaları daha yakın ilişki içerisindedir. Ancak 
İngiltere’nin diğer ülke ekonomileri ile güçlü bir ilişkisi olmaması nedeniyle; hisse 
senedi fiyatları ile endüstriyel üretim, faiz oranları ve fiyat hareketleri arasında güçlü bir 
uzun dönem ilişki bulunmaktadır. Buradan hareketle daha fazla ekonomik 
entegrasyonun olduğu durumlarda finansal piyasalar da daha çok birlikte hareket 
edeceklerdir. 

Gürsoy ve Müslümov (2000) yaptıkları çalışmada 1981-1994 yılları arasında 20 
ülkeden elde ettikleri hisse senedi pazarlarının gelişmişlik düzeyleri ile ekonomik 
büyümeler arasındaki nedenselliği ele almışlardır. Bu çalışma sonucunda; borsaların 
gelişmişlik düzeyleri ile ekonomik büyüme arasında geri besleme (çift yönlü) ilişkisi 
tespit edilmiştir. Ülkeler için ayrı ayrı yapılan analizlerde kesin olmamakla birlikte 
ülkelerin borsaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin gelişmekte olan ülkelerde 
daha güçlü olduğu izlenimi edinilmiştir.  

Hondroyiannis ve Papapetrou (2001) çalışmalarında Yunanistan borsası için hisse 
senedi getirileri ile endüstriyel üretim gibi ekonomik faaliyetler, faiz oranı ve döviz 
kuru, yabancı hisse senedi piyasasının performansı, petrol fiyatları arasındaki dinamik 
ilişkileri araştırmışlardır. Etki-tepki analizi sonuçlarına göre tüm makroekonomik 
değişkenler hisse senedi fiyat hareketlerini açıklamada önemlidir. Endüstriyel 
üretimdeki büyüme hisse senedi getirisindeki reel bir şoka negatif olarak karşılık 
vermektedir. Başka bir ifade ile reel hisse senedi getirilerindeki bir artış daha yüksek bir 
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endüstriyel üretim seviyesine yol açmayacaktır. Reel hisse senedi getirileri faiz 
oranındaki şoklara negatif olarak karşılık verirken; yerel paranın değerindeki düşüş ise 
daha yüksek reel hisse senedi getirisine neden olmaktadır. Pozitif bir petrol fiyat şoku 
reel hisse senedi getirilerini düşürmektedir. 

Arestis, Demetriades ve Luintel (2001) 5 gelişmiş ülkeye ilişkin veriler ile 
borsadaki gelişmeler ve ekonomik büyüme ilişkisini araştırmışlardır. Çalışma 
sonuçlarına göre bankacılık sektörü ve borsadaki gelişmeler ekonomik büyümeyi 
desteklemektedir.  

Wongbangpo ve Sharma (2002) çalışmalarında makroekonomik değişkenlerin 
hisse senedi getirisi ile ilişkisini araştırmışlardır. Makroekonomik değişkenler olarak 
gayri safi milli hasıla, tüketici fiyat endeksi, para arzı, faiz oranı ve döviz kuru 
değişkenlerinin kullanıldığı çalışmada Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve 
Tayland’dan oluşan 5 Asya ülkesi incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre uzun 
dönemde hisse senedi getirilerinin üretimdeki büyüme ile arasında pozitif bir ilişki 
olduğu ve toplam fiyat seviyesi ile arasında negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Müslümov ve Aras (2002) çalışmalarında 22 OECD ülkesinin zaman serisi 
verilerini ele alarak bir inceleme yapmışlardır. Bu çalışma verilerine göre sermaye 
piyasasının gelişmesinin ekonomik büyümenin Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir. 
Yine bu araştırma sonuçlarına göre ekonomik büyümeden sermaye piyasasının 
gelişmesine doğru tek yönlü ve geri beslemeli başka bir ifade ile çift yönlü nedensellik 
ilişkisi verilerle desteklenememiştir.  

Kim (2003) Amerika’da Ocak 1974 - Aralık 1998 dönemine ait aylık verilerin 
kullanıldığı çalışmaları ile hisse senedi getirisi ile endüstriyel üretim, reel döviz kuru, 
faiz oranı ve enflasyon arasındaki uzun dönem denge ilişkisini araştırmıştır. Ampirik 
çalışma sonuçlarına göre S&P 500 hisse senedi endeksi ile endüstriyel üretim arasında 
pozitif; reel döviz kuru, faiz oranı ve enflasyon ile arasında ise negatif ilişki vardır.  

Beck ve Levine (2004) borsanın ve bankaların ekonomik büyüme üzerine etkisini 
araştırmışlardır. Çalışmada 1976-1998 dönemini kapsayan panel data verileri 
kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre borsa ve bankalardaki gelişme ekonomik 
büyümeyi pozitif olarak etkilemektedir. 

Adjasi ve Biekpe (2006) çalışmaları ile 14 Afrika ülkesi verilerini kullanarak 
dinamik panel veri modelleme ile borsalardaki gelişmelerin ekonomik büyümeye 
etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda borsadaki gelişmeler ve ekonomik büyüme 
arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca borsadaki gelişmelerin ekonomik 
büyüme üzerindeki pozitif etkisinin üst-orta gelir düzeyindeki ülke ekonomileri 
sınıflandırmasında yer alan ülkeler için anlamlı olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.  

Demir, Öztürk ve Albeni (2007) çalışmalarında 1995-2005 döneminde Türkiye’de 
bankacılık sistemi ve hisse senedi piyasası ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ele 
almışlardır. Çalışma da VAR modelleri kullanılarak elde edilen sonuçlara göre; uzun 
dönemde finansal piyasalar ve büyüme arasında tek taraflı doğrusal nedensellik 
bulunduğu tespiti yapılmıştır. Yine çalışma kapsamında Error-correction modelleri ile 
uzun dönemde, banka ve hisse senedi yolu ile finans temin etmenin ekonomik 
büyümeyi artırabileceğini ancak etkisinin küçük olduğu ve hisse senedi piyasasının 
ekonomik büyümeye katkısının bankacılık sektörüne oranla daha küçük olduğu 
tespitleri yapılmıştır.  
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Naceur ve Ghazouani (2007) çalışmaları ile finansal sistemdeki ve bankacılık 
sektöründeki gelişmelerin ekonomik büyümeye olan etkisini araştırmışlardır. 11 MENA 
(Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ülkesi verileri ile yapılan ampirik çalışma ile bankacılık ve 
borsadaki gelişmeler ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Enisan ve Olufisayo (2009) borsadaki gelişmeler ile ekonomik büyüme ilişkisini 7 
Sahra-6 Afrika ülkesi için araştırmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre Mısır ve Güney 
Afrika için borsadaki gelişim ekonomik büyüme ile eş-bütünleşiktir. Borsadaki 
gelişmelerin ekonomik büyüme üzerine uzun dönemde ve anlamlı pozitif bir etkisi 
bulunmaktadır. Vektör Hata Düzeltme Modeline bağlı olarak yapılan Granger 
Nedensellik testine göre borsadaki gelişmeler Mısır ve Güney Afrika’daki ekonomik 
büyümenin Granger nedenidir. 

Cooray (2010) çalışmasında borsa performansının ekonomik büyümeye etkisini 
incelemiştir. 35 gelişmekte olan ülkeye ait verilerle yapılan ampirik araştırma 
sonucunda borsa performansının uzun dönemli ekonomik büyümeyi belirlemede önemli 
bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaya (2014) çalışmasında menkul kıymet piyasalarının ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisi 21 ülke verisi ele alınarak (10’u gelişmiş ülke ve 11’de gelişmekte 
olan ülkedir) incelenmiştir. Zaman aralığı olarakta 1997-2012 seçilmiştir. Çalışmada 
panel eşbütünleşme analizi yapılmış olup menkul kıymet piyasası ile ekonomik büyüme 
arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.  

Şentürk, Özkan ve Akbaş (2014)  yaptıkları çalışmada 1998’in ikinci çeyreğinden 
2014 yılının ikinci çeyreğine kadar geçen süredeki borsa getirileri ile ekonomik büyüme 
arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada amaca yönelik olarak Toda-
Yamamoto ve frekans dağılımı nedensellik testleri uygulanmıştır. Bu bağlamda; borsa 
getirisi kısa dönemde ekonomik büyümenin ve ekonomik büyüme de orta dönemde 
borsa getirisinin nedeni olarak tespit edilmiştir.   

4. METODOLOJİ 
Bu araştırmanın amacı; Türkiye için ekonomik büyüme ile borsa performansı 

arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaçla borsa performansı değişkeni olarak 
borsadaki tüm hisse senetlerini kapsayan endeks verisi (PERFORMANS) ve ekonomik 
büyüme göstergesi olarak da gayri safi yurt içi hasıla (GDP) kullanılmıştır. Çalışmada 
Türkiye’nin 2000 - 2017 dönemini kapsayan çeyrek yıllık veriler kullanılmıştır. 2000 
yılının ilk üç çeyrek dönemi ve 2017 yılının son çeyrek dönemi analizlere dahil 
edilememiştir. Toplamda 68 gözlem sayısı türetilmiştir. Araştırmada Granger 
nedensellik testi ve Levin, Lin ve Chu (LLC) (2002), Im, Pesaran ve Shin (1997), Fisher 
Philips ve Perron (PP-Fisher ADF) birim kök testleri kullanılmıştır. 
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5. BULGULAR 
Tablo 1. Birim Kök Testleri 

             Cross-  

Method Statistic Prob.** Sections Obs 

Levin, Lin & Chu t* 
 

0.92705 0.8231 2 134 

Im, Pesaran and Shin W-stat  
 

0.03383 0.5135 2 134 

ADF - Fisher Chi-square 
 

5.63947 0.2277 2 134 

PP - Fisher Chi-square 
 

8.24173 0.0831 2 134 

          Bir zaman serisinin istatistiksel analizi yapılmadan önce, o seriyi yaratan sürecin 
zaman içerisinde sabit olup olmadığının yani serinin durağan olup olmadığının 
araştırılması gerekmektedir. Durağan olmayan seriler ile ekonometrik analizler 
yapıldığında yanıltıcı sonuçlarla karşılaşılmaktadır (Tatoğlu, 2013, 199).  

Tablo 1’de serilerin durağan olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde 
tüm birim kök test sonuçlarında serilerin durağan olmadığını göstermektedir. Başka bir 
ifade ile serilerde genel birim kök vardır.  

Tablo 2. Birinci Fark Alınmış Birim Kök Testleri 

 
 

    
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Levin, Lin & Chu t -8.00603 0.0000 2  129 

Im, Pesaran and Shin W-stat  -9.95233 0.0000 2  129 

ADF - Fisher Chi-square 75.4040 0.0000 2  129 

PP - Fisher Chi-square  67.6560 0.0000 2  132 

     
     Tablo 2’de serilerin durağan olmamasından dolayı birinci farklar cinsinden 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde tüm kök test sonuçları da 
serilerin durağan hale geldiği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak değişkenlerin ekonometrik 
analizler yapmak için uygun olduğu söylenebilir. 
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Tablo 3. VAR Modeli 
   
 GDP PERFORMANS 
   

              GDP(-1)  1.016451 -166.3581 
  (0.11360)  (221.727) 
 [ 8.94755] [-0.75028] 

GDP(-2) -0.278507 -16.44982 
  (0.11336)  (221.259) 
 [-2.45682] [-0.07435] 

PERFORMANCE(-1)  0.000191  1.039217 
  (6.6E-05)  (0.12806) 
 [ 2.91130] [ 8.11527] 

PERFORMANCE(-2) -0.000182 -0.040801 
  (6.7E-05)  (0.13110) 
 [-2.70339] [-0.31123] 

C  0.750480  2406.452 
  (0.80229)  (1565.91) 
 [ 0.93543] [ 1.53678] 
   
   

R-squared  0.702432  0.955953 
Adj. R-squared  0.682920  0.953065 
F-statistic  35.99882  330.9734 

   
Tablo 4. Granger Nedensellik Testi 

 Tablo 3 ve 4’te VAR modeli kurularak, Granger nedensellik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise veriler arasındaki etkileşimin yönü tespit edilmiştir. 
Granger nedensellik test sonuçlarına göre, gayri safi yurt içi hasıla (GDP) ile borsadaki 
tüm hisse senetlerini kapsayan endeks verisi (PERFORMANS) arasında nedensellik 
ilişkisi söz konusu değildir. Başka bir ifade ile ekonomik büyüme ile borsa performansı 
arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

6. SONUÇ 
Bu çalışmada Türkiye açısından ekonomik büyüme ile borsa performansı 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Borsa performansı değişkeni olarak borsadaki tüm hisse 

           Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.   

          PERFORMANCE does not Granger Cause GDP 68 4.43528 0.0159  

 GDP does not Granger Cause PERFORMANCE     68  0.79518 0.4561  
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senetlerini kapsayan endeks verisi ve ekonomik büyüme göstergesi olarak da gayri safi 
yurt içi hasıla kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’nin 2000 - 2017 dönemini kapsayan 
çeyrek yıllık veriler kullanılmıştır. Araştırmada Granger nedensellik testi ve birim kök 
testlerinden yararlanılmıştır. 

Gerçekleştirilen Granger nedensellik test sonuçlarında, gayri safi yurt içi hasıla ile 
borsadaki tüm hisse senetlerini kapsayan endeks verisi arasında nedensellik ilişkisi 
yoktur. Başka bir ifade ile ekonomik büyüme ile borsa performansı arasında anlamlı bir 
ilişki söz konusu değildir. 

Ekonomik büyüme ile borsa performansı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 
beklemek, Etkin Piyasalar Hipotezinin Türkiye için geçerli olduğunu kabul etmek 
anlamına gelmektedir. Bu hipotezin temel varsayımlarından biri de yatırımcıların 
rasyonel olduğu ve irrasyonel bazı yatırımcılar olsa bile arbitraj mekanizmasının bu 
etkileri yok edeceğidir. Tüm bunlar finansal derinliği olan, borsayı anlık para kazanma 
alanı değil, uzun vadeli yatırım alanı olarak görebilen gelişmiş ülkelerde büyük ölçüde 
geçerli olsa bile, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde geçerli olmamaktadır. 
Türkiye’de yatırımcı davranışlarını açıklamada klasik finans teorileri yetersiz kalmakta 
ve davranışsal finans teorisinin iddiası doğrulanmaktadır. 

Büyüme kişi başına düşen milli geliri artıracaktır. Bu gelir artışının bir kısmı 
tüketime bir kısmı ise yatırıma gidecektir. Borsa da bir yatırım türü olduğundan artan 
gelirin bir kısmının buraya kanalize edileceğini beklemek mümkündür. Fakat 
Türkiye’de yatırım tercihinde hisse senedi piyasaları son sıralarda yer almaktadır. 
Yatırımcılar daha çok popüler olan ve risksiz gördükleri vadeli mevduat, döviz ve altın 
vb. yatırımına yönelmektedirler. 

Diğer yandan bir hisse senedine yatırım yapmak için öncelikle global analiz, ülke 
ekonomisi analizi yapılmalı ardından sektör ve şirket için incelemede bulunulmalıdır. 
Fakat Türkiye’de bu hiyerarşi önemsenmeyip sadece şirket üzerine temel ve teknik 
analiz yapılıp hisse senedi seçilmektedir. Bu da sadece rasyonel sayabileceğimiz ve bu 
analizleri yapabilecek eğitimi olan yatırımcılarla sınırlı bir varsayımdır. Bireysel 
yatırımcıların psikolojik faktörlerden, önyargılardan ve diğer yatırımcılardan 
etkilendiği, sürü davranışı gösterdiği gerçeğini de göz önünde bulundurursak, 
Türkiye’de büyüme ve borsa performansı arasında anlamlı bir ilişki olmaması beklenen 
bir sonuçtur. 

Hisse senedi fiyatları sınırlı sayıda rasyonel ve çok sayıda irrasyonel yatırımcının 
aynı anda ve aynı platformda arz ve taleplerine göre belirlenmektedir. Şirketin reel 
performansı ile arz ve talebe göre belirlenen borsa performansı arasındaki bağlantısızlık, 
büyüme ve borsa performansı arasındaki nedenselliği kopartmıştır. 

Borsa performansı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen bu 
araştırmanın bir takım kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle elde edilen bulgular Türkiye 
açısından yorumlanmalıdır. 2000-2017 verilerinin kullanılması ise çalışmanın diğer 
kısıtıdır. Gelecek çalışmalarda farklı değişkenler ilave edilerek ve gelişmekte olan diğer 
ülkelerin verileri de analizlere dahil edilerek farklı araştırmalar gerçekleştirilebilir. 
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Extensive Summary 

Introduction   
Depending on economic developments in developing countries, the relationship 

between stock market performance and economic growth is of interest to researchers. 
However, when the literature is examined, there isn’t a consensus about this relationship 
because the results concerning with mentioned subject vary from country to country. 
The purpose of this research is to identify the relationship between stock market 
performance and economic growth in Turkey.  

Data and Method 
The index data (PERFORMANCE), which includes all the shares in the stock 

exchange, as market performance and gross domestic product (GDP) as economic 
growth indicator have been used.  

In this study quarterly data including 2000-2017 period of Turkey has been used. 
First three quarters of year 2010 and last quarter of 2017 have not been included. In 
total, 68 observations have been derived. Granger causality test, Levin, Lin and Chu 
(LLC) (2002), Im, Pesaran and Shin (1997), Fisher Philips and Perron (PP-Fisher ADF) 
has been used as unit root tests. 

Findings and Discussions  
According to the Granger causality test results, that there isn’t a causality 

relationship between gross domestic product and index data, which includes all the 
shares in the stock market. In other words, there isn’t a significant relationship between 
economic growth and stock market performance. To expect a significant relationship 
between stock market performance and economic growth means to accept that Efficient 
Markets Hypothesis is valid for Turkey. One of the basic assumptions of this hypothesis 
is that investors are rational but even if there are same irrational investors arbitrage 
mechanism will eliminate these effects. Even all these assumptions are valid for 
developed countries which have financial depth. Turkey is not among these countries. 
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In Turkey classical finance theories inadequate to explain investors’ behavior and the 
argument of behavioral finance theories is confirmed. 

Growth will increase national income per capita. Some of increases in revenue 
will go to consumption and some will be utilized as investment. Since the stock market 
is a form of investment, it is possible to expect that some of the increased revenue will 
be channeled to the stock market. But stock market is not an instrument of choice 
among the investors in Turkey. Instead they tend to invest in less risky instruments such 
as time deposits, foreign currency and gold. 

On the other hand, in order to invest in a stock, first of all, investor has to analyze 
the global markets, analyze the country's economy and finally analyze the sector and the 
company to be invested. But in Turkey, this line of thinking is often neglected and 
investors fundamentally choose to solely analyze the company and the respective stock. 
This process is also limited to a small number of investors that can be deemed rational 
and capable of conducting such analyses. Considering the fact that individual investors 
are affected by the psychological factors, by prejudices and other investors, having a 
non significant relationship between stock market performance and growth is expected. 
Stock prices are determined by the demand and supply of many rational and irrational 
actors together operating in the same platform. The lack of relationship between the 
actual performance and the stock market performance that depends on the supply of and 
demand to the stock impaired the causality between economic growth and stock market 
performance. 

 
 
 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation: 
Korucuk, S., Turpçu, E., Akyurt, H. (2018). Bütünleşik Dematel ve Gia Yöntemleri İle Seyahat 
Acentalarında Lojistik Performans Unsurlarının Ölçülmesi Ve En İdeal Seyahat Acentası Seçimi: Giresun 
İli Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 820-842. 

 

İşletme Araştırmaları Dergisi 
Journal of Business Research-Turk 

10/4 (2018) 820-842 

Araştırma Makalesi 

Bütünleşik Dematel ve GİA Yöntemleri İle Seyahat Acentalarında 
Lojistik Performans Unsurlarının Ölçülmesi ve En İdeal Seyahat 

Acentası Seçimi: Giresun İli Örneği 
Measurement of Logistics Performance Elements in Travel Agencies with 

Integrated Dematel and GIA Methods and Selection of The Most Ideal 
Travel Agency: Case of Giresun Province 

Selçuk KORUCUK 
Giresun Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Giresun, Türkiye 

orcid.org/0000-0003-2471-1950 
selcuk.korucuk@giresun.edu.tr 

Eray TURPCU  
Giresun Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Giresun, Türkiye 

orcid.org/0000-0003-2732-6222 
eray.turpcu@giresun.edu.tr 

Hakan AKYURT 
Giresun Üniversitesi 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Giresun, Türkiye 

orcid.org/0000-0002-6522-684X 
hakan.akyurt@giresun.edu.tr 

Özet 
Seyahat acentalarında lojistik performans faktörlerinin değerlendirilmesi ve bu 

değerlendirmelere göre gerekli düzeltmelerin ve iyileştirmelerin yapılması önem arz 
eden bir konu olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada, Giresun ili’ndeki seyahat 
acentalarında lojistik performans faktörleri değerlendirilmiş ve en ideal seyahat acentası 
seçimi yapılmıştır. Bu amaçla lojistik performans unsurlarının belirleyicisi olan 
kriterlerin ağırlıkları DEMATEL yöntemi ile tespit edilmiştir. Daha sonra, GİA 
yöntemiyle en ideal seyahat acentası seçimi yapılarak sıralanmıştır. Yapılan 
değerlendirme sonucunda, lojistik performans unsurlarından en önemlisinin “Seyahat 
Hizmet Kalitesi” olduğu, GİA (Gri İlişkisel Analiz)  yöntemi ile elde edilen sonuçta ise 
en ideal seyahat acentasının “Firma D” olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans,  Seyahat Acentası, DEMATEL, GİA. 
Gönderme Tarihi 4 Haziran 2018; Revizyon Tarihi 5 Aralık 2018; Kabul Tarihi 10 
Aralık 2018 

DOI: 10.20491/isarder.2018.551

https://orcid.org/0000-0003-2471-1950
mailto:selcuk.korucuk@giresun.edu.tr
mailto:eray.turpcu@giresun.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-6522-684X
mailto:hakan.akyurt@giresun.edu.tr


 
 

S. Korucuk – E. Turpçu - H. Akyurt 10/4 (2018) 820-842 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

821 

Abstract 
Evaluation of logistics performance factors in travel agencies and making 

necessary corrections and improvements are considered to be an important issue. In 
this study, travel agencies logistics performance factors were evaluated in Giresun 
province and the most ideal travel agency was selected.  For this purpose, the weights 
of the criteria which are the determinants of the logistic performance were determined 
by DEMATEL method.  Then, the most appropriate travel agency was selected by the 
GRA method and sorted. As a result of the evaluation, it was found that “Travel Service 
Quality edil was the most important logistics factor and itesi Firm D lojistik was the 
most ideal travel agency obtained by GIA (Gray Relational Analysis) method. 
 
Keywords: Logistics Performance, Travel Agency, DEMATEL, GIA. 
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GİRİŞ 
Turizmde meydana gelen değişimler sonucunda, turistlerin tatil planlarını 

yaparken veya satın alma davranışı içerisine girdiklerinde, seyahat acentalarının önemli 
bir rol üstlendiği görülmektedir. Bunun nedeni; güven, bilgi edinme, zaman tasarrufu, 
kredi imkânları ve maliyetlerde indirim sağlanması gibi turistler için en önemli 
konuların çözülmesinde yardımcı olunmasındaki seyahat acentalarının rolüdür. Seyahat 
acentaları, turistlerin evlerinin önünden alınıp tatillerini geçirecekleri turizm noktalarına 
varıncaya kadar ki tüm işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Bununla birlikte, ulusal ya da 
uluslararası alanda çalışan acentalar turistler için tatil rotaları düzenlemekte, tatillerini 
geçirdikleri yerlerde geziler, turlar düzenlemekte ve tatil süresi boyunca konukları ile 
ilgilenmektedirler. Bu şartların sağlanması, seyahat acentaları ile seyahat eden ve 
tatillerini geçiren turist sayısında çok ciddi artışlar yaşanmasını ve dolayısıyla seyahat 
acentası sayısının artmasını sağlamıştır. 

Turistlerin seyahat acentası seçimi önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmakla 
birlikte, seyahat acentalarının kendi özelliklerinin de etkili bir unsur olduğu gerçektir. 
Turistlerin acenta seçiminde seyahat acentalarının vermiş oldukları hizmetler ve 
acentaların özellikleri etkili olmaktadır. Birçok farklı hizmeti bir arada veren seyahat 
acentalarının temel işlevlerinden biri de taşımacılıktır. Seyahat acentaları insan 
taşımacılığında gerek turlar gerek transferler gerekse de bilet satışları ile taşımacılık 
işini yapmaktadırlar. Bu durum seyahat acentalarının lojistik kavramı ile ilişkili 
olduğunu ve temelde turizm sektöründe lojistik işlevini gerçekleştirdiğini 
göstermektedir. Lojistik, temel olarak askeri alanda araç-gereç ve birliklerin 
organizasyonunu tanımlamak için kullanılan bir kavram olsa da, bir plan veya 
operasyonun detaylı olarak örgütlenmesi ve uygulanmasını kapsamaktadır. Lojistiğin 
ana amacı, tüketicilere kısa sürede ulaşmak, en iyi kaynak kullanımını sağlamak ve 
diğer işletmeler karşısında rekabet üstünlüğü elde etmektir (Çancı ve Erdal 2003: 35). 
Turizmde lojistik özellikle kara, hava ve deniz yolu taşımacılığı ile ifade edilmektir. Bu 
taşımacılık sisteminde, insan taşımacılığı da turizm açısından lojistik sektörü içinde 
kabul edilmekte ve turizm sektöründe bu durumu özellikle seyahat acentaları aracılığı 
ile gerçekleştirmektedir.  

Bu çalışma ile turizm sektöründe lojistik işlevini yürüten seyahat acentalarının 
lojistik performans unsurlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Belirlenen bu unsurlar 
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ile seyahat acentalarının lojistik performansı ölçülerek, performans faktörlerinin önem 
dereceleri sıralanarak, en ideal seyahat acentası kriterleri ortaya konacaktır. Seyahat 
acentalarının performansının belirlenmesi için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
yöntemi olan Dematel ve Gri Sistem Teorisi kapsamında geliştirilen GİA yöntemleri 
kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarında, Giresun’daki seyahat acentalarının lojistik 
performans unsurlarında kullanılacak kriterlerin değerlendirilmesi için çok kriterli karar 
modeli oluşturulmuştur. Giresun ili seyahat acentaları üzerinde yapılan araştırma ile 
seyahat acentalarının lojistik performansının durumu ortaya konmuştur. Elde edilen 
veriler ışığında en uygun seyahat acentası seçiminde etkili unsurlar ortaya çıkarılmış ve 
Giresun ilinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının sektörde daha iyi hizmet 
verebilmeleri için önerilerde bulunulmuştur. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Kavram Olarak Lojistik 
İşletme açısından lojistik, siparişlerin maliyetleri dikkat edilerek optimal şekilde 

sağlanması, günlük ve gelecekteki kârlılığı en üst seviyeye çıkaracak malzemenin, 
parçaların ve envanterin işletme içinde ve pazarlama kanallarında tedarik, taşınma ve 
depolanma süreçlerini stratejik olarak yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır (Bowersox, 
1997: 182). Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde lojistik kavramı, “tüketicilerin 
belirli ücret karşılığında ihtiyaçlarını gidermek amaçlı olarak ürünlerin ihracatçı ülkeden 
ithalatçı ülkeye teslimini sağlayan faaliyetleri ve enformasyon unsurları” anlamına 
gelmektedir (Canıtez ve Tümer, 2005: 153). 

Gerçekleştirdiği işler bakımından tarihin ilk dönemlerine kadar uzayan bir 
geçmişi olan lojistik kavramı, literatürde 1960’lı yıllardan sonra görülmeye 
başlanmıştır. Ulaştırma sektöründeki maliyetlerin artması ile birlikte daha da önem 
kazanan bu kavram, işletmelerin ticari işlerinde kullanılmıştır. Daha az maliyetler ile 
lojistik faaliyetlerini gerçekleştirme çabasına yönelen işletmeler, taşıma, depolama ve 
dağıtımın işlevlerine özen göstermeye başlamıştır.  Tüketicilerin istek ve 
ihtiyaçlarındaki değişiklikler ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte lojistik faaliyet türleri 
de değişim göstermiştir. Sipariş ve dağıtım hizmetleri, ayrıştırma, proje taşımacılığı, 
üretim denetimi, geri dönüşüm, kalite kontrol, teknik destek, eğitim ve danışmanlık, 
pazar araştırması, marka desteği, satış ve tanıtım organizasyonu, araç temini, işyeri 
kiralama gibi uygulamalar lojistik kavramının içinde yer almaktadır (Bayraktutan ve 
Özbilgin, 2015: 96). 

Özellikle lojistik maliyetlerinin artması ve işletmelerin maliyetleri düşürmek 
istemeleri nedeniyle, bu konuda çalışmalar yapılması zorunlu hale gelmiştir. İşletme 
lojistik maliyetleri genel olarak aşağıda belirtilen maliyetlerden oluşmaktadır (Lambert 
vd., 1998: 17): 

- Taşıma maliyeti, 
- Depolama maliyeti, 
- Envanter maliyeti,  
- Sipariş işleme maliyeti, 
- Tedarik, elleçleme, dağıtım ve elden çıkarma giderleri, 
- Müşteri hizmetleri giderleri. 
Genel olarak işletmelerin özelliklerine ve çalışmakta oldukları sektörlere göre 

lojistik maliyetleri farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak işletmeler açısından lojistik 
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maliyetleri detaylı olarak ele alındığında, taşımacılık oranının %45, depolama oranının 
%26, sipariş işleme oranının %20 ve envanter maliyetleri oranının %9 olduğu ortaya 
çıkmaktadır (Bezirci ve Dündar, 2011: 298). Bu oranlar ele alındığında, maliyetlerin 
azaltılmasında lojistik faaliyetlerinin dikkatli ve sistemli bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle son yıllarda işletmeler, lojistik faaliyetlerine özenle 
yaklaşmaktadır ve maliyetlerini azaltacak yöntemler bulmaya çalışmaktadır. 

Lojistiğin uygulama alanının geniş olması ve maliyetlerinin işletmeler açısından 
önemli olması nedeniyle, dikkat edilmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Konunun 
öneminden dolayı, işletme, mühendislik, muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, 
yöneylem gibi çok farklı uzmanlık alanlarında çalışan araştırmacıların lojistik ile ilgili 
detaylı araştırmalar yapmasını sağlamıştır. Bu çalışmalarda, fiziksel dağıtım, iş lojistiği, 
malzeme yönetimi, satın alma ve tedarik, ürün akışı, pazarlama lojistiği, arz tedarik 
zinciri yönetimi gibi dağıtım ve lojistiği kapsayan kavramlar ortaya çıkmıştır (Rushton 
vd., 2000: 4).  

Lojistik Perfomans Ölçümü 
Lojistikte performans ölçümünün temel amacı, işletmenin amaçlarına ulaşmada 

uygulanan yöntemlerin etkinliğinin ve verimliliğinin ortaya çıkarılmasıdır. Kullanılan 
performans ölçüleri, uygun performans ölçüm sisteminin seçilmesini ve uygulanmasını 
ifade etmektedir. Performans ölçüm sistemi, verimlilik ve etkinlik hareketlerini ölçen 
bir metrikler bütünü olarak adlandırılabilir. Kısaca performans ölçüm sistemi, işletme 
amaçlarına ulaşmak ve işletme fonksiyonlarını geliştirmek, takip etmek ve yol 
göstermek için ortaya konulan işlemlerdir. Etkin bir şekilde yapılandırılmış ve 
şekillendirilmiş performans ölçüm sistemlerinin uygulanması ile taktiksel, stratejik ve 
operasyonel seviyelerde işletme amaçlarına ve hedeflerine ulaşmada etkin bir yönetim 
sistemi oluşacaktır. Lojistik faaliyetlerinin güvenli, hızlı ve uygun fiyatlı olması önem 
arz eder ve aynı zamanda kaliteli bir hizmet anlayışı içerisinde yürütülmesi gerekir. 
Çünkü, etkin ve hızlı lojistik hizmetleri, üreticilerin pazarlara hızlı girişine ve ürün 
maliyetlerini azaltmaya imkân verecektir.  

Ülkelerin dış dünya ile ticaret yapmasını kolaylaştıran lojistik, işletmelere rekabet 
gücü de kazandırmaktadır (Bayraktutan ve Özbilgin, 2015: 98). 

İşletme maliyetlerinin azaltılması ve verimliliklerinin üst düzeye çıkarılmasında 
yardımcı unsurlardan biri de lojistik performansıdır. Lojistik performansının 
belirlenmesinde işletme için en uygun performans ölçütlerinin seçilmesi ve uygulanması 
gerekir. Bu durum işletmenin amaçlarına ulaşmasında önem arz etmektedir. Performans 
ölçümünün doğru bir şekilde seçilmesi, uygulama ve değerlendirme aşamalarında 
işletmelere önemli avantajlar sağlayacaktır. Performans ölçütlerinin ana amacı, müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamada işletmelerin ne derece başarılı olduğunu ölçmektedir. Ayrıca, 
yapılan ölçümlerle işletmenin ürün ve hammadde giriş-çıkışında da yardımcı olmaktadır 
(Landers vd., 2008: 4). 

Literatürde yapılan çalışmalarda işletmelerin performanslarının ölçülmesinin 
önemi açık bir şekilde ifade edilmektedir. Lojistik performans ölçümleri ile ilgili çeşitli 
çalışmalar bulunmaktadır. Performans ölçümünde kullanılan yöntemlerden biri, 
çalışmada da uygulanılan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemidir. İşletmelerin 
performans ölçümlerinde birbiriyle çelişen subjektif ve objektif çok sayıda 
değerlendirme kriteri kullanılması nedeniyle özellikle son yıllarda ÇKKV tekniklerinin 
kullanıldığı çalışma sayısı artmıştır. ÇKKV yöntemleri çalışmayı yapan araştırmacıların 
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yargılarını dikkate alması bakımından subjektif olarak görülmekle birlikte, 
matematiksel algoritma kullanması nedeniyle de objektif analiz yöntemleri olarak 
değerlendirilmektedir. İşletmelerin günümüzde çok fonksiyonlu olmasından dolayı 
işletmeler arasında performans kıyaslaması yapılmasında ÇKKV yöntemlerinin 
kullanılmasının uygulamada basit olacağı ve etkili sonuçlara ulaşılacağı 
düşünülmektedir (Çakır ve Perçin, 2013: 450).  

Seyahat Acentaları ve Lojistik 
Lojistik kavramı içerisinde turizm sektörüne pek değinilmemiş olsa da, turizm 

sektörü yapısı gereği lojistik faaliyetlerini iki yönlü olarak kullanmaktadır. Bir yönü ile 
turist istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün satın alımında lojistik önem arz 
etmektedir. Turist memnuniyeti açısından ürün ve hizmetlerin zamanında ihtiyaçlara 
cevap vermesi gerekmektedir. Diğer yönü ile lojistik hizmetleri kara, hava, demir ve 
deniz yolu ile yapılan faaliyetler olarak düşünüldüğünde, turizm sektörünün özellikle 
yolcu taşımacılığında tüm bu ulaşım araçlarını kullandığı gerçeği göz ardı edilemez. 
Aracı kurum olan seyahat acentalarının turistlere sunduğu bu hizmetler lojistik 
kavramının konusu içinde yer almaktadır. Turizm sektöründe ürünlerin lojistiği kadar 
turistlerin lojistiği de önemli konulardan biridir.  

Seyahat acentaları turistik mal ve hizmet satmak isteyen işletmelerin ürünlerini ve 
de hizmetlerini işletmeler adına komisyon karşılığında satmaya çalışan, turistlerin 
seyahatleri ile ilgili hizmetleri paketler dahilinde sunan, tur organizasyonları 
düzenleyen, turistlere bilgi veren, ulaşım koşulları sağlayan, araç kiralayan ve seyahat 
sigortası gibi hizmetleri sunan işletmelerdir (Çolakoğlu ve Çolakoğlu, 2007: 11). 
Globalleşen ve kendini sürekli yenilemek zorunda olan turizm sektöründe, seyahat 
acentaları birçok faaliyeti gerçekleştirmektedir. Tur düzenlemek, transfer hizmeti 
vermek, rezervasyon ve bilgilendirme yapmak, kongre ve konferans organizasyonları 
gerçekleştirmek, araç kiralamak, bilet satışı yapmak, otel tanıtımı yapmak gibi birçok 
farklı hizmeti turistlere sunmaktadır (Zengin, 2004: 51). Belirtilen bu hizmetlerin 
birçoğu da lojistik sektöründe gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, seyahat 
acentaları milyonlarca turisti havayolu ve karayolu ile turistik destinasyonlara ulaştırma 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün 
(UNWTO) 2018 turizm raporunda, 2017 yılı içerisinde dünya genelinde turizme katılan 
turist sayısı 1,3 milyar kişi ve turizm geliri de 1,343 milyar dolar olarak belirtilmektedir 
(UNWTO, 2018). Dünya genelinde turizmin payı düşünüldüğünde, seyahat 
acentalarının bu sistem içerisinde önemli rol oynadığı söylenebilir. Turizm alanında 
lojistik faaliyetler yürütmede etkin görevi olan bu işletmelerin lojistik performans 
durumları da önem arz etmektedir. 

 Seyahat acentalarının rol aldığı lojistik faaliyetleri kara, hava ve deniz olmak 
üzere üç kısımda ele almak mümkündür. Bu faaliyetler içerisinde seyahat acentalarının 
rolü günümüzde giderek artmaktadır. Turistler satın alma davranışlarını güvendikleri 
seyahat acentaları ile yapmakta ve dolayısıyla seyahat acentaları lojistik faaliyetlerine 
doğrudan katılmaktadır. Deniz taşımacılığında turizm sektörü özellikle kruvaziyer 
gemiler ile bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kruvaziyer turizmi, ana amacı gemide 
olan yolcuların konaklaması ve daha önceden oluşturulmuş belirli rotalar ile turistik 
destinasyonlarda tatillerini geçirmek amacıyla deniz yolculuğu için bilet satın alınması 
olarak ifade edilmektedir (Wild ve Dearing, 2000: 319). Uluslararası Kruvaziyer Hatları 
Birliği (CLIA) 2017 Kruvaziyer Sektörü raporuna göre, dünya kruvaziyer turizmi yolcu 
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sayısı 25,8 milyon kişidir (CLIA, 2018: 7). Bu durum deniz lojistiğinin turizm ve dünya 
pazarında ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde göstermektedir.  

 Seyahat acentalarının lojistik işlevi, turistlerin ilk yola çıktıkları yerden başlayıp, 
tatilleri süresince ve tatillerinin bitimine yani geliş destinasyonlarına kadar 
sürebilmektedir. Turist isteklerine göre farklılık gösteren bu işlevler, seyahat 
acentalarının lojistik performanslarına göre değişebilmektedir. Seyahat acentalarının 
lojistik performanslarının niteliğinden işletmenin kendisinin etkilenebileceği gibi tatilini 
yapacak olan turistler ve konaklama tesisleri de olumlu ya da olumsuz olarak 
etkilenebilmektedir. İşletmelerin genel maliyetlerine ve turistlerin satın alma fiyatlarına 
doğrudan etkisi bulunan lojistik faaliyetleri, turizm sektöründe sadece taşıma hizmetleri 
şeklinde nitelendirilememektedir. Turistlerin tatillerini yapacakları destinasyonlara gidiş 
ve dönüş yolculukları ve tatilleri süresince gerçekleştirecekleri transferler güvenli, 
konforlu ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmelidir. Aksi durumda turistik talebi doğrudan 
etkilemekle birlikte, gelir azalmasına ve gelecek dönemlerde olumsuz etkilere yol 
açabilecektir. Bu nedenle seyahat acentalarının lojistik performans kritelerinin 
belirlenmesini içeren ideal lojistik faaliyetlerinin hangi unsurlardan oluştuğunun tespiti 
önem arz etmektedir. Çalışmanın araştırma bölümünde seyahat acentalarının lojistik 
performansı ile ilgili kriterlerin belirlenmesi yapılarak, araştırma sonuçları ortaya 
konmaktadır.  

 Yapılan literatür taramasında lojistik performans faktörlerinin önem 
derecelerinin belirlenmesi ve en ideal seyahat acentası seçimine ilişkin başka bir 
çalışma tespit edilmemiştir. Bu olgu, çalışmanın önemini artıran bir unsur olarak 
düşünülmektedir.  Ayrıca lojistik performans faktörleri ile en ideal seyahat acentası 
seçimi konusunda DEMATEL-GİA bütünleşik yaklaşımlarının kullanıldığı bir 
çalışmaya da rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Giresun’da seyahat acentalarında lojistik performans unsurlarının belirlenmesinde 

Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi olan Dematel’den yararlanılmış ve kriter 
ağırlıkları Dematel ile belirlenmiştir. Belirlenen kriter ağırlıkları kullanılarak GİA 
yöntemi ile en ideal seyahat acentası seçimi yapılmıştır. 

Dematel Yöntemi 
 DEMATEL yöntemi Cenevre BattelleMemorial Enstitüsü tarafından ortaya 

konulan çok kriterli karar verme yaklaşımıdır (Wu vd., 2010, 5220). Wu ve Tsai, (2011) 
ise yöntemi; karışık problem kümesindeki unsurların birbirleri arasındaki karşılıklı 
ilişkilerini tespit etmek  ve tespit edilen bu ilişkiler kapsamında birbirleri üzerindeki 
etkiyi önceliklendirmek için yapısal bir model geliştirmeye yönelik çalışmalar olarak 
ifade etmişlerdir.  

 Wu ve Tsai (2011) ve Erdal (2017),  DEMATEL yönteminin adımlarını aşağıda 
vermiştir. 

Adım 1: Direkt İlişki Matrisinin Oluşturulması ve Ortalama Direkt İlişki 
Matrisinin Elde Edilmesi 
 Direkt ilişki matrisi; kriterler arasındaki ikili karşılaştırmalar yapılarak karar 
verici/uzman grup tarafından belirlenir. Bu çalışmada literatürde yaygın olarak 



 
 

S. Korucuk – E. Turpçu - H. Akyurt 10/4 (2018) 820-842 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

826 

kullanılan Dey vd. (2012)'in karşılaştırma ölçeğinden istifade edildiğinden Dey vd. 
(2012)'in ölçeği Tablo 1'de sunulmuştur (Dey vd., 2012, 3560-3562). 

Tablo 1. DEMATEL Metodu İçin Karşılaştırma Skalası 
Sayısal Değer Sözel İfade 
0 Etkisiz 
1 Düşük Etkili 
2 Orta Etkili 
3 Yüksek Etkili 
4 Çok Yüksek Etkili 

 

Bu adımda uzmanlardan Tablo 1’deki ölçeğe göre; “Hangi kriter hangi kriteri ne 
düzeyde etkiliyor?” sorusuna cevap vermesi istenerek her bir uzmanın 
değerlendirmelerine göre k adet  nxn boyutlu direkt ilşki matrisi oluşturulur. Direkt 
ilişki matrisi simetrik değildir ve köşegen elemanları 0’dır. Bu matrisin her (i,j) elamanı 
kriter i’den kriter j’ye olan direk ilişkiyi gösterir. 

Elde edilen k adet direkt ilişki matrisinin Denklem (1) kullanılarak ortalaması 
alınır ve ortalama direkt ilişki matrisi (X) oluşturulur. Bu aynı zamanda grup kararıdır. 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 =
1
𝑘𝑘
�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑘𝑘

𝑛𝑛=1

 (1) 

 
 

𝑋𝑋 = �

0 𝑥𝑥11 … 𝑥𝑥1𝑛𝑛
𝑥𝑥21 0 … 𝑥𝑥2𝑛𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑥𝑛𝑛1 𝑥𝑥𝑛𝑛2 … 0

�  

 
 
Adım 2: Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisinin Oluşturulması 
 Denklem (2) ve (3) kullanılarak normalleştirilmiş direkt ilişki matrisi (C) 
oluşturulur. 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 elemanları yerine 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  elemanları yazılır. (X) matrisin satır ve sütün 
toplamları içinden en büyüğü belirlenerek ortalama direkt ilişki matrisi bu değere 
bölünür. 

𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘𝑠𝑠 �𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘𝑠𝑠�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘𝑠𝑠�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

� (2) 

𝐶𝐶 =
𝑋𝑋
𝑠𝑠

 (3) 

 
 (X) matrisinin satır toplamları, satırdaki her bir kriterin diğerleri üzerindeki 
toplam etkisini gösterdiğinden Denklem (2)’de yazılan ifadelerden ilki diğerleri 
üzerinde en fazla etkisi olan kriterin toplam etkisini gösterecektir. Benzer şekilde her i 
sütununun toplamı i kriterinin üzerindeki toplam etkiyi göstermektedir. Bu değerlerden 
maksimuma sahip olan ise en fazla etkiyi gösterendir. İki değerden en büyük olanı seçip 
her elemanı bu değere böldüğümüzde de (C) matrisi elde edilir ve bu matrisin 
elemanları 0-1 arasında bir değer alır.  
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Adım 3: Toplam İlişki Matrisinin Oluşturulması 
Toplam ilişki matrisinin (F) oluşturulabilmesi için Denklem (4) ve (5) kullanılır. 

Bu denklemlerde I nxn boyutundaki birim matrisi, (C)’ler ise giderek azalan dolaylı 
etkileri ifade eder. 

lim
𝑘𝑘→∞

𝑐𝑐 + 𝑐𝑐2 + 𝑐𝑐3+. . . +𝑐𝑐𝑘𝑘 (4) 
𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 + 𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶3+. . . +𝐶𝐶𝑘𝑘 = 𝐶𝐶(𝐼𝐼 − 𝐶𝐶)−1 (5) 

 
Adım 4: Etkilen ve Etkileyen (Gönderici ve Alıcı) Kriter GruplarınınBelirlenmesi 

Bir önceki adımda elde edilen (F) matrisinden yola çıkarak; bu matrisin i’inci 
satırının toplamı (𝐷𝐷𝑖𝑖), i kriteri tarafından diğer kriterlere gönderilen etkilerin (doğrudan 
ve dolaylı) toplamını gösterir. Sütun toplamı (𝑅𝑅𝑖𝑖) ise aynı kriter için diğer kriterlerden 
gelen etkilerin toplamını ifade eder.  

Her kriter için satır ve sütun toplamlarıyla elde edilen(𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖) değeri gönderilen 
ve alınan toplam etki değerini;(𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑖𝑖)  değeri ise i faktörünün bütüne yaptığı net 
etkiyi göstermektedir. Bu değerin pozitif olması i kriterinin “net etkileyen” , negatif 
olması ise “net etkilenen" olduğunu ifade eder. Daha açık bir ifadeyle;  (𝐷𝐷𝑖𝑖) gönderilen 
etkileri,   (𝑅𝑅𝑖𝑖) alınan etkileri; (𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖) merkezi rol derecesini ve son olarak da (𝐷𝐷𝑖𝑖 −
𝑅𝑅𝑖𝑖)  etki derecesini ifade eder.  

(𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖) değerleri kriterlerin ne kadar önem derecelerine sahip olduğunu 
gösterirken, (𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑖𝑖) değerleri kriterleri gönderici ve alıcı gruplar olarak ikiye ayırır. 
Genel olarak (𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑖𝑖)  değerlerinden negatif olanlar alıcı (etkilenen) grubu, pozitif 
olanlar ise gönderici (etkileyen) grubu oluşturur.  

Adım 5: Eşik Değerin Hesaplanması ve Etki Diyagramının Çizilmesi 
Eşik değerin karar vericiler (veya uzmanlar) tarafından doğrudan belirlenmesi 

klasik ve yaygın bir yaklaşımdır. Ancak bazı karar problemleri için görüşlerine 
başvurulan karar verici sayısının çok olması nedeniyle eşik değerin tespiti 
zorlaşabilmektedir. Eşik değerin elde edilmesi için bir diğer yaygın kullanım bu 
çalışmada da kullanıldığı şekilde durulaştırılmış toplam ilişki matrisinin aritmetik 
ortalamasının alınmasıdır. Belirlenen eşik değeri elde edilmiş olan diyagramın 
karmaşıklığını engellemek için gereklidir. Kullanılacak eşik değerinin büyük veya 
küçüklüğü kriterlerin birbirleri üzerindeki etkileşiminin boyutuna tesir edebilmekte ve 
çözümün karmaşıklığı ve basitliğini sağlayabilmektedir. 

Etki diyagramı, yatay ekseni (𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖), düşey ekseni (𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑖𝑖) olan bir koordinat 
düzleminde [(𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖), (𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑖𝑖)] noktalarının gösterilmesiyle elde edilir.   

 
Adım 6: Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 
 Denklem (15) ve (16) kullanılarak öncelikler belirlenir. 

wi =�[(𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖) ]2 + [(𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑖𝑖) ]2 (6)  

Wi =
𝑤𝑤𝑖𝑖

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 (7)  
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3.2. GİA Yöntemi 
Deng (1989) tarafından geliştirilen Gri Sistem Teorisi kapsamında geliştirilen 

GİA,  gri sayılar ve gri değişkenlerle temsil edilen bilinmeyen bilgiyi içeren bir sistem 
olarak tanımlanmaktadır (Chou ve Tsai, 2009:201). Baş (2010), çalışmasında GİA’yı 
derecelendirme ve sıralama amaçlarına yönelik olarak kullanılan bir karar verme tekniği 
olduğunu söylemiş ve karmaşık hesaplamalar ve formüllere ihtiyaç duymaması ile net 
hesaplama süreçlerinden oluşan yöntemin son yıllarda farklı alanlarda kullanılmaya 
başladığını ifade etmiştir. 

GİA uygulama adımları aşağıda verilmiştir (Zhai vd., 2009: 7074): 

1. Alternatiflerin (i=1,..,m) ve kriterlerin (j=1,..,n) Belirlenmesi.  

                                                      (8) 

2. Karşılaştırılabilir Serilerin En Düşük (Minimum) veya En Büyük (Maksimum) 

Değerlerine Dayalı Olarak Referans Serilerin Oluşturulması   

                                                      (9) 

3. Değerlerin Birim Etkisinden Arındırılmasına Olanak Sağlayan Normalleştirme 

İşleminin Gerçekleştirilmesi 

 Bu süreç, aşağıda belirtildiği gibi üç şekilde olabilir:  

  Daha düşük daha iyi:
       

                                       (10) 

  Daha yüksek daha iyi:
      

                             (11)                                

  İdeal değere daha iyi:  
     

                   (12) 

 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑘𝑘) ve 𝑥𝑥𝑖𝑖0(𝑘𝑘) sırasıyla normalleştirme sonrası ve önceki değeri 

gösterirken min 𝑥𝑥𝑖𝑖0(𝑘𝑘) ve max 𝑥𝑥𝑖𝑖0(𝑘𝑘) da k’nıncı cevaplayıcının sırasıyla normalleştirme 

öncesi en düşük ve en büyük değerlerini göstermektedir.  

4. Referans Seriler İle Alternatif Seriler Arasındaki Benzerliğin Bir Göstergesi 

Olarak Gri İlişkisel Katsayı Değerlerinin Hesaplanması  

                                                              (13) 
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5. Referans Serilere Benzerliklerine Göre Alternatiflerin Sıralanmasında 

Kullanılmak Üzere Gri İlişkisel Derece Değerlerinin Hesaplanması 

 Bu hesaplama aşaması, kriterlerin eşit (14) ve farklı (15) derecede öneme sahip 

olması durumlarına göre aşağıdaki denklemler yardımıyla hesaplanmaktadır:  

                                                                   (14) 

                                                          
 (15) 

 
 
 

 
 

Şekil 1: Bütünleşik Dematel-GİA Uygulama Adımları 

 
4. UYGULAMA 
Çalışmada Giresun ili’nde faaliyet gösteren seyahat acentalarının lojistik 

performans unsurlarında kullanılacak kriterlerin değerlendirilmesi için çok kriterli karar 
modeli oluşturulmuştur. Şekil 1’de verilen modelin adımları uygulanmıştır. Modele 
göre öncelikle uzman görüşleri ile literatür taramasından faydalanılarak seyahat 
acentalarındaki lojistik performans unsurlarına ilişkin kriterler belirlenmiştir. Belirlenen 
kriterler eşit öneme sahip olmadığından kriterlerin ağırlıklandırılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu kapsamda Dematel yöntemi ile seyahat acentalarındaki lojistik 
performans unsurları ağırlıklandırılmıştır. Kriterler belirlenirken uzman görüşleri, 
literatür taraması, akademisyenler, Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ile seyahat 
acentası yöneticilerinden faydalanılarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur (Chov vd., 
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1994;  Cabanis, 1995; Lai vd., 2002 ; Melnyk vd., 2004; Bayraktutan ve Özbilgin, 2015; 
Gergin ve Baki, 2015 ) 
 

Tablo 2. Karar Kriterleri 

Ana Kriterler 

Destinasyon Güvenliği (K1) 

Taşıma Maliyetleri ve Güvenliği (K2) 

Seyahat Talebi ve İzlenebilirliği (K3) 

Bilgi ve İşletim Altyapısı (K4) 

Seyahat Gecikme Süresi (K5) 

Gümrük İşlemleri (İşlem Kolaylığı ve hızı, Şeffaflık vb.) 
(K6) 

Taşıma Kolaylığı (K7) 

Seyahat Süresi (K8) 

Ticaret Altyapısı (K9) 

Seyahat Hizmet Kalitesi (K10) 

 
 

Seyahat Acentalarında En İdeal Firma Seçimi 
 
 
 
 

   
 
 

 
           K1             K2                K3                K4               K5         K6        K7              K8             K9         K10 
 
 
 
 
 
 
    Firma A              Firma B               Firma C              Firma D              Firma E 

 
Şekil 2. Hiyerarşik Yapı 

 
Kriterlerin Ağırlıklandırılması 
Dematel yönteminden faydalanılan bu aşamada kriterlerin değerlendirilmesi için 

karar matrisi oluşturulmuştur. Konunun paydaşları olan akademisyenlere (4), işletme 
yöneticilerine (9), Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine (4) toplamda 17 anket 
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sunulmuştur. Görüşlere ilişkin tablolar Ekler kısmında sunulmuştur. Bu doğrultuda 
kriterlerin ağırlıklandırılmasına yönelik olarak Dematel ile ağırlıklar belirlenmiş ve 
Tablo 3’te yer alan kriter ağırlıkları elde edilmiştir. 

Tablo 3. Kriter Ağırlıkları Tablosu 

  K1 K2 K3 K4  K5 K6 K7 K8 K9  K10 

Ağırlık 0,109 0,099 0,097 0,104 0,098 0,091 0,085 0,090 0,093 0,134 
 

Tablo 3’e göre seyahat acentalarında lojistik performans unsurları için en önemli 
kriterlerin sırası ile “Seyahat Hizmet Kalitesi”, “Destinasyon Güvenliği“ ve “Bilgi ve 
İletişim Altyapısı” olduğu saptanmıştır. Öte yandan en az öneme sahip kiriterlerin ise 
sırasıyla “Taşıma Kolaylığı”, “Seyahat Süresi”, ”Gümrük İşlemleri”, “Ticaret 
Altyapısı”, “Seyahat Talebi ve İzlenebilirliği”, “ Seyahat Gecikme Süresi” ve “Taşıma 
Maliyetleri ve Güvenliği” olduğu tespit edilmiştir.  

Alternatiflerin Sıralanması 
Bu bölümde en ideal seyahat acantesi seçimi için GİA tekniğinden 

yararlanılmıştır. Dematel yöntemi ile elde edilen kriterlerin ağırlıkları kullanılarak GİA 
tekniği ile seyahat acentelerinin yani alternatiflerin sıralaması yapılmıştır. Daha önceden 
belirlenen karar kriterleri çerçevesinde her bir alternatifin değerlendirilmesi GİA anketi 
ile yapılmıştır. Değerlendirme esnasında katılımcılardan her bir alternatife 1-5 (1-en 
kötü, 5 en iyi) arasında puan vermeleri istenmiştir. Bu kapsamda karar matrisi 
oluşturulmuş ve sonrasında karar matrisi normalleştirilmiştir. Görüşlere ilişkin tablolar 
Ekler kısmında sunulmuştur. Öncelikli olarak ölçüt önem düzeylerine göre alternatifler 
sıralanmış ve Tablo 4. de sunulmuştur. 

Tablo 4. Ölçüt Önem Düzyelerine Göre Gri İlişki Dereceleri ve Sıralama 
 Firma A Firma B Firma C Firma D Firma E 
Γ0i 0,533 0,600 0,633 0,733 0,416 
Sıralama  4 3 2 1 5 

Tablo 4’e göre ölçüt önem düzeylerine göre en ideal seyahat acentası seçimi firma 
sıralamasında   “Firma D” en iyi alternatif olmuştur. Öte yandan diğer firmalar için ise 
sıralama C>B> A> E şeklinde gerçekleşmiştir. 

Öte yandan Dematel yöntemi ile belirlenen ağırlıklar ile yapılan seyahat 
acentalarında en ideal firma seçimi için ise sıralama aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 5. Dematel Ağırlıkları İle Gri İlişki Dereceleri ve Sıralama 
 Firma A Firma B Firma C Firma D Firma E 
Γ0i 0,520 0,683 0,643 0,757 0,413 
Sıralama  4 2 3 1 5 

Tablo 5’e göre en ideal seyahat acentası seçimi firma sıralamasında Dematel ile 
belirlenen ağırlıklar göz önüne alındığında en iyi alternatifin “Firma D” seçeneği olduğu 
tespit edilmiştir. Diğer taraftan Dematel yöntemine göre sıralama B>C>A>E şeklinde 
gerçekleşmiştir. 

Tablo 4 ve Tablo 5’te belirtilen her iki sıralamada “Firma D” seçeneği en iyi 
alternatif olmuştur. “Firma A” ve “Firma E” ise her iki uygulamada son sırayı alan diğer 
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alternatiflerdir. Ölçüt önem düzeyleri ve Dematel Ağırlıklandırılması ile yapılan her iki 
sıralamada benzer sonuçlara ulaşılmış bu olgu da analizlerin güvenilirliğini artırmıştır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Lojistik performans faktörleri, her sektörde önemli olan ve rekabet avantajı 

sağlayan unsurlar olmakla birlikte firmalara müşteri memnuniyeti sağlayan ve müşteri 
devamlılığı getiren anahtar bileşenlerdir. Bu bileşenler turizm alanında faaliyet gösteren 
seyahat acentaları için de önemli bir çerçeve çizmekte ve sürdürülebilir rekabet ve 
verimliliği sağlamada kritik rol oynayan unsurlar olarak düşünülmektedir. 

Çalışmada, ÇKKV yöntemlerinden DEMATEL ve GİA yöntemlerinden 
yararlanılarak, lojistik performans faktörleri önceliklendirilmiş ve belirlenen ağırlıklar 
kullanılarak en ideal seyahat acentası seçimi yapılmıştır. Bu değerlendirmede lojistik 
performans unsurları “Seyahat Hizmet Kalitesi”, “Destinasyon Güvenliği“ , “Bilgi ve 
İletişim Altyapısı” , “Taşıma Kolaylığı”, “Seyahat Süresi”, ”Gümrük İşlemleri”, 
“Ticaret Altyapısı”, “Seyahat Talebi ve İzlenebilirliği”, “ Seyahat Gecikme Süresi” ve 
“Taşıma Maliyetleri ve Güvenliği” olmak üzere toplam on kriter dikkate alınarak 
yapılmıştır. Daha sonra kriterlerdeki ağırlıklar kullanılarak Giresun İli için en ideal 
seyahat acentası seçimi yapılmış ve sıralanmıştır.  

Bu çerçevede seyahat acentalarında en önemli lojistik performans kriterlerinin 
“Seyahat Hizmet Kalitesi”, “Destinasyon Güvenliği“ ve “Bilgi ve İletişim Altyapısı” 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçların; Hanaoka ve  Kunadhamraks (2009), Fugute vd., 
(2010) ve Hsiao vd., (2010) çalışmaları ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Öte yandan en az 
öneme sahip olan diğer kriterlerin ise , “Taşıma Kolaylığı”, “Seyahat Süresi”, ”Gümrük 
İşlemleri”, “Ticaret Altyapısı”, “Seyahat Talebi ve İzlenebilirliği”, “Seyahat Gecikme 
Süresi” ve “Taşıma Maliyetleri ve Güvenliği “ olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen 
sonuçların Korpela ve Tuominen (1996), Fawcett ve Cooper (1998), Lai vd., (2002), 
Liu ve Lyons, (2011) ve  Lee ve  Lam (2012) çalışmaları ile benzeştiği ancak Schramm-
Klein ve  Morschett (2006), ve Wang (2015) çalışmaları ile benzeşmediği saptanmıştır.  

İlerleyen aşamada GİA yöntemi ile en ideal seyahat acentası seçimi yapılmıştır. 
GİA yöntemi sonuçlarına göre; DEMATEL yöntemi ile belirlenen ağırlıklar 
kullanılarak “Firma D” alternatifinin en ideal seyahat acentası olduğu tespit edilmiştir.  

İlgili literatür tarandığında seyahat acentalarında lojistik performans faktörlerinin 
Dematel yöntemiyle önceliklendirilmesi ve bütünleşik Dematel-GİA yöntemleri ile en 
ideal seyahat acentası seçimiyle ilgili herhangi bir çalışmanın olmaması literatüre katkı 
sağlaması bakımından önemli bir unsur olmak birlikte çalışmayı diğer çalışmalardan 
farklı kılan etkenler olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan çalışma, seyahat 
acentalarının çeşitli açılardan değerlendirilmesine / karşılaştırılmasına örnek teşkil 
edecek yapıdadır. 

Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere kriterler açısından bakıldığında, 
seyahat acentalarında lojistik performans faktörlerini artırmaya yönelik düzeltici ve 
düzenleyici iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli iyileştirmelerin ivedi bir 
şekilde gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve tatmini açısından önem arz etmekle 
birlikte firmalar için maliyeti azaltan aynı zamanda firma kârlılığını artıran bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Diğer taraftan seyahat acentaları gerçekleştirdiği etkinliklerde (rezervasyon ve 
bilgilendirme yapmak, kongre ve konferans organizasyonları gerçekleştirmek, araç 
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kiralamak, bilet satışı yapmak, otel tanıtımı yapmak vb.) lojistik faaliyetlerden sürekli 
olarak yararlanmakta ancak lojistik faaliyetlerin önemini firma düzeyinde yeterince 
idrak edememektedir. Aslında seyahat acentalarının yapmış olduğu iş ve işlemlerin 
çoğu lojistik performans unsurlarına göre şekillenmekte, bu unsurlara yeterince önem 
verilmediğinden verimlik ve etkinlik noktasında düşük çıktılar alınmaktadır. Bu 
kapsamda seyahat acentası yöneticileri ve çalışanları lojistik ve lojistik performans 
unsurlarına daha fazla odaklanmalı, konunun önemi ve uygulanabilirliği üzerine daha 
fazla çaba sarf etmelidir.  

Küresel ve yerel boyutta rekabet şansını yakalamanın temel göstergelerinden biri 
olan lojistik performans faktörlerinin seyahat acentalarında etkinlik kazanmasında 
eğitim de önemli bir bileşendir. Gerek devlet destekleri gerekse özel sektör 
yönlendirmeleri ile seyahat acentası çalışanlarına daha çok lojistik ve lojistik 
performansın önemi hakkında eğitimler verilmeli ve verilen eğitimlerin çıktı düzeyleri 
incelenmelidir.  

Bu çalışmada konunun tarafları olduğu düşünülen uzmanlar ile görüşülmüş; ancak 
zaman kısıtı nedeniyle bu sayı artırılamamıştır. Öte yandan bu çalışmada ele alınan 
problem başka alanlara da uygulanabilir. Ayrıca söz konusu çalışma gelecekte diğer çok 
kriterli karar verme ve / veya parametrik veya parametrik olmayan diğer yöntemler ile 
bulanık mantık ilave edilerek geliştirilebilir ve sonuçlar kıyasalanarak tartışılabilir. 
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EKLER 
EK 1. Kriterlerin Ağırlıklandırılmasında Direkt İlişki Matrisi 

 
Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

K1 0 3 4 3 4 3 3 3 1 3 
K2 4 0 3 1 2 1 3 2 2 3 
K3 3 3 0 2 3 2 3 3 2 4 
K4 3 4 3 0 3 4 2 3 3 4 
K5 3 4 2 3 0 3 3 3 2 4 
K6 3 3 2 3 2 0 2 1 2 4 
K7 2 2 1 3 2 2 0 2 3 3 
K8 4 2 2 3 1 1 4 0 1 3 
K9 4 1 3 2 2 2 3 2 0 4 
K10 3 2 2 2 3 2 1 3 1 0 

 
 

EK 2. Kriterlerin Ağırlıklandırılmasında Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi 
 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
K1 0 0,094 0,125 0,094 0,125 0,094 0,094 0,094 0,031 0,094 

K2 0,12
5 

0 0,094 0,031 0,063 0,031 0,094 0,063 0,063 0,094 

K3 0,09
4 

0,094 0 0,063 0,094 0,063 0,094 0,094 0,063 0,125 

K4 0,09
4 

0,125 0,094 0 0,094 0,125 0,063 0,094 0,094 0,125 

K5 0,09
4 

0,125 0,063 0,094 0 0,094 0,094 0,094 0,063 0,125 

K6 0,09
4 

0,094 0,063 0,094 0,063 0 0,063 0,031 0,063 0,125 

K7 0,06
3 

0,063 0,031 0,094 0,063 0,063 0 0,063 0,094 0,094 

K8 0,12
5 

0,063 0,063 0,094 0,031 0,031 0,125 0 0,031 0,094 

K9 0,12
5 

0,031 0,094 0,063 0,063 0,063 0,094 0,063 0 0,125 

K10 0,09
4 

0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,031 0,094 0,031 0 

  
 

EK 3. GRİ İişkisel Analiz Karar Matrisi 
 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
A1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
A2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
A3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
A4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
A5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
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EK 4. Ölçüt Önem Düzeyine Göre Gri İlişki Dereceleri ve Sıralama 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Γ0i Sıralama  

A1 0,333 0,333 0,333 0,333 1 1 0,333 0,333 1 0,333 0,533 4 

A2 1 0,333 0,500 0,333 1 0,500 1 1 1 0,333 0,600 3 

A3 0,500 1 0,500 0,333 0,333 0,333 1 0,333 1 1 0,633 2 

A4 1 1 1 1 0,333 0,333 0,333 0,333 1 1 0,733 1 

A5 0,333 0,333 0,333 0,333 1 0,500 0,333 0,333 0,333 0,333 0,416 5 

 
 

EK 5. Dematel Ağırlıklarına Göre Gri İlişki Dereceleri ve Sıralama 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 Γ0i Sıralama  

A1 0,036 0,033 0,031 0,035 0,098 0,091 0,028 0,030 0,093 0,045 0,520 4 

A2 0,109 0,033 0,049 0,035 0,098 0,046 0,085 0,090 0,093 0,045 0,683 2 

A3 0,055 0,099 0,049 0,035 0,033 0,030 0,085 0,030 0,093 0,134 0,643 3 

A4 0,109 0,099 0,097 0,104 0,033 0,030 0,028 0,030 0,093 0,134 0,757 1 

A5 0,036 0,033 0,031 0,0,35 0,098 0,046 0,028 0,030 0,031 0,045 0,413 5 
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Extensive Summary 

Introduction 
As a result of the changes in tourism, it is seen that travel agencies have an 

important role when tourists are making holiday plans or entering into buying behavior. 
This is because; It is the role of travel agencies in helping to solve the most important 
issues for tourists such as trust, knowledge acquisition, time saving, credit facilities and 
reduction of costs. 

Although the choice of travel agencies is an important concept, it is the fact that 
travel agencies are also an effective element of their own qualities. The services 
provided by travel agencies and the features of the agencies are effective in selecting 
agents for tourists. 

In this study, it is aimed to determine the logistic performance elements of the 
travel agencies that carry out the logistics function in the tourism sector. By measuring 
the logistic performance of travel agencies and ranking the importance of performance 
factors, the criteria of the most ideal travel agency will be determined. In order to 
determine the performance of the travel agencies, GRA methods developed under the 
Multi System Critical Decision Making (MCDM) method and the Gray System Theory 
were used. In the results of the study, a multi-criteria decision model was set up to 
evaluate the criteria to be used in the logistic performance aspects of travel agencies in 
Giresun. Research on travel agencies in Giresun province revealed the status of the 
logistics performance of travel agencies. According to the data obtained, effective 
elements were determined in selecting the most appropriate travel agency and 
recommendations were made to provide better service in the sector of travel agencies 
operating in Giresun province.  

In the literature review, it was not detected that the importance of the logistic 
performance factors and the selection of the most ideal travel agency were determined. 

https://orcid.org/0000-0003-2471-1950
mailto:selcuk.korucuk@giresun.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-6522-684X
mailto:eray.turpcu@giresun.edu.tr
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This phenomenon is considered as a factor increasing the importance of the study. In 
addition, there is no study in which DEMATEL-GRA integrated approaches are used in 
choosing the most ideal travel agency with the logistic performance factors. Therefore, 
this study is expected to contribute to the literature.  

Method 
In order to determine the logistic performance elements of travel agencies in 

Giresun, Dematel, which is a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method, was 
used and the criterion weights were determined with Dematel. The most suitable travel 
agency has been selected by the GRA method.  

Dematel Method 
The DEMATEL method is the multi-criteria decision making approach introduced 

by the Geneva Battelle Memorial Institute (Wu et al., 2010, 5220). In order to determine 
the relationship between the elements of a mixed set of problems, Wu and Tsai (2011) 
expressed the method as studies to develop a structural model in order to prioritize the 
impact on each other within the context of these relationships.  

Wu and Tsai (2011) and Erdal (2017) gave the following steps of the DEMATEL 
method. 

Step 1: Creating the Direct Relationship Matrix and Obtaining the Average Direct 
Relationship Matrix 

Direct relationship matrix; pairwise comparisons between the criteria are 
determined by the decision maker/expert group. 

Step 2: Creating Normalized Direct Relationship Matrix 

Using Equation (1) and (2), a normalized direct relationship matrix (C) is 
created. 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 elements are written instead of 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 elements. (X) the sum of the rows and 
columns of the matrix is determined by the largest, and the average direct relationship 
matrix is divided into this value. 

                                𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥�𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 �                                 (1) 

                                                                                  𝐶𝐶 = 𝑋𝑋
𝑠𝑠
                                           (2) 

Step 3: Create The Total Relationship Matrix 

Equations (3) and (4) are used to form the total relationship matrix (F). In these 
equations I nxn size matrix, while decreasing indirect effects. 

lim
𝑘𝑘→∞

𝑐𝑐 + 𝑐𝑐2 + 𝑐𝑐3+. . . +𝑐𝑐𝑘𝑘                  ((3) 
𝐹𝐹 = 𝐶𝐶 + 𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶3+. . . +𝐶𝐶𝑘𝑘 = 𝐶𝐶(𝐼𝐼 − 𝐶𝐶)−1                  ((4) 

 Step 4: Determination of Affected and Affecting (Sender and Recipient) Criteria 
Groups 
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In the previous step, based on the (F) matrix, the sum of the i’th row of this 
matrix  (𝐷𝐷𝑖𝑖), represents the total of the effects (direct and indirect) that are sent to other 
criteria by the i criterion. The sum of columns 𝑅𝑅𝑖𝑖 refers to the sum of the effects from 
other criteria for the same criterion. 

Step 5: Calculation of Threshold Value and Drawing of Impact Diagram 

The direct determination of the threshold value by decision makers (or experts) 
is a classical and widespread approach. 

Step 6: Determination of Criterion Weights 

Priorities are determined using equations (5) and (6).  

wi =�[(𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖) ]2 + [(𝐷𝐷𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑖𝑖) ]2     ((5)  

Wi =
𝑤𝑤𝑖𝑖

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

     ((6)  

GRA Method 

Developed under the Gray System Theory developed by Deng (1989), GRA is 
defined as a system that contains unknown information represented by gray numbers 
and gray variables (Chou and Tsai, 2009: 201). 

The GRA implementation steps are given below (Zhai et al., 2009: 7074). 

1. Determination of alternatives (i = 1, .., m) and criteria (j = 1, .., n). 

                                                      (7) 

2. Creating Reference series based on the lowest (minimum) or maximum 
(maximum) values of comparable series 

                                                       (8) 

3. Performing Normalization, Which Allows The Removal Of Values From The 
Unit Effect. 

This process can be in three ways as described below: 

Lower is better: :
       

                                                           (9) 

Higher is better: :
      

                                                     (10)                                

The ideal value is better:  :  
     

                   (11) 

(n))χ..,(3),......χ(2),χ(1),(χχ iiiii =
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4. Calculation Of Grey Relational Coefficient Values As An Indicator Of 
Similarity Between Reference Series And Alternative Series 

                                                              (12) 

5. Calculation Of Grey Relational Degree Values For Sorting Alternatives 
According To Similarity To Reference Series 

This calculation phase is calculated with the following equations depending on 
where the criteria are equal (13) and different (14):  

                                                                                             (13)

                                                                                      
 (14) 

Implementation 
In this study, a multi-criteria decision model has been developed to evaluate the 

criteria to be used in the logistics performance elements of travel agencies operating in 
the province of Giresun. First of all, the criteria regarding the logistics performance 
elements in travel agencies have been determined by using expert opinion and literature 
survey. Since the specified criteria are not of equal importance, it is necessary to weigh 
the criteria. 

Weighting Criteria 
At this stage, which is used in the Dematel method, a decision matrix was created 

for the evaluation of the criteria. A total of 17 questionnaires were presented to 
academicians (4), business executives (9), Chamber of Commerce and Industry officials 
(4). According to dematel results, “travel service quality”, “destination security“ and 
“information and communication infrastructure” are the most important criteria for 
logistics performance. On the other hand, it was determined that the least important 
criteria were “Ease of Transportation”, “travel time”, ”customs procedures”, “Trade 
Infrastructure”, “Travel demand and traceability”, “Travel Delay Time” and 
“Transportation Costs and Safety” respectively.  

Sorting Alternatives 
The GRA technique was used to select the most ideal travel agency. The weight 

of the criteria obtained by the Dematel method was used to determine the travel 
agencies, in other words, the alternatives. According to GRA method, the selection of 
the ideal travel agency was the best alternative is “Company D” in the company 
rankings. On the other hand, for other companies, the ranking was C>B> A> E.  

On the other hand, the most ideal company selection in travel agencies with the 
weights determined by the dematel method was also made in the ranking. According to 
the ranking the choice of the ideal travel agency according to the weights determined by 

maxoi

maxmin
i0 )k(

))k(),k((
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Dematel in the company ranking, the best alternative “Company D” option was 
determined.  

The “company D” option has been the best alternative in both the rankings 
mentioned above. In both applications, “Company A” and “Company E” are the other 
alternatives. The results of the two rankings were obtained by measuring the importance 
levels and the Dematel weight, which increased the reliability of the analyses. 

Conclusıon and Recommendatıons 
In this study, logistic performance factors were prioritized by using DEMATEL 

and GRA methods, which MCDM methods, and the most suitable travel agency was 
selected by using the determined weights. In this evaluation, Logistics Performance 
elements were taken into account in total 10 criteria including “Travel Service quality”, 
“Destination security“, “Information and communication infrastructure”, “Ease of 
Transportation”, “travel time”, ”customs procedures”, “trade infrastructure”, “travel 
demand and traceability”, “ Travel Delay Time” and “transportation costs and security”. 
Then, using the weights in the criteria, the ideal travel agency for the province of 
Giresun has been selected and ranked.  

In the following stage, the most ideal travel agency was chosen by GRA method. 
According to the results of the GRA method, it was determined that the “Company D” 
alternative was the most ideal travel agency using the weights determined by the 
DEMATEL method. 

When the relevant literature is reviewed, prioritization of the logistic performance 
factors in travel agencies by the Dematel method and the absence of any study related to 
the selection of the most suitable travel agency by the integrated Dematel-GRA 
methods are important factors in terms of contributing to the literature. In this regard, 
the study is an example of the evaluation / comparison of travel agencies from various 
angles. 
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Abstract 

Happiness management is a common practice in large and very large-sized 
enterprises according to literature. The present study aimed to investigate and raise 
awareness about happiness management practices in food and drink enterprises, which 
have an important place among micro, small, and medium-sized enterprises (SMEs). 
The study is a qualitative study based on both primary and secondary sources. After a 
review of the related literature, interview method was used to obtain data from primary 
sources and face-to-face interviews were conducted with10 managers; the interviews 
lasted between 35 and 90 minutes. During the interviews, audio recordings and written 
notes were made. As a result of the study, it was found out that managers have a 
positive attitude towards making themselves, their close ones, friends, employees, and 
customers happy. It was also found out that some of the enterprises organized social 
activities and gave financial aid and aid in kind. The most important finding of the study 
is that the happiness level of the employees was found to be the lowest of all, while that 
of the customers was found to be the highest. In the present study, it was proposed that 
SMFBEs should increase the number of happiness management practices, and that 
emotional states of individuals should be given importance to, and recommendations 
were made.  
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1. Introduction  

For thousands of years, many philosophers and psychiatrists, from Aristotle to 
Alfred Adler, have tried to find out how many different emotions there are. A good 
majority of scientists seem to agree that the number of emotions we have is between 
four and ten. The Wheel of Emotions, designed by psychologist Plutchik is quite 
remarkable; the primary colors symbolize eight primary emotions, and surrounding 
them are the various cycles representing other types of emotions (Conley, 2013, pp. 28, 
32). 

In recent years, in business world there has been an apparently increasing 
interest in the concept of happiness, which is one of the primary emotions. Several 
successful enterprises in the world stand as examples of how businesses can be 
reorganized in order to sustain happiness while increasing profits at the same time 
(Conley, 2017, p. 19). 

 

Table 1. Plutchik’s Wheel of Emotions 

 
Source: (Taken From Plutchik, 2001, p. 349. The Scientific Research Honor Society). 
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200 years ago, Thomas Jefferson mentioned the pursuit of happiness in the 
Declaration of Independence. Rabbi Hyman Schachtel, in 1954, published his book, 
Real Enjoyment of Living (Conley, 2010). Warner Wilson wrote the first PhD 
dissertation ever on happiness and subjective well-being in 1960 and it was proposed in 
his dissertation that the most advantageous people are the happiest people (Akduman 
and Yüksekbilgili, 2015, p. 15). In 1972, the king of Bhutan on one of his visits abroad, 
after his ascension to the throne at the age of 17, declared, “Gross National Happiness is 
more important than Gross Domestic Product” (Conley, 2010). Bhutan, in this regard, 
has set an example for other countries. By 2010, the number of countries promoting 
research and implementations to increase happiness levels of their citizens had reached 
40 (Conley, 2010). The United Nations (UN) first started publishing the World 
Happiness report, a global survey of happiness levels, in 2012 (Helliwell, Layard, and 
Sachs, 2016, p. 3). According to World Happiness Report 2018, which comprises 156 
countries between 2015-2017, Finland is the world’s happiest country, whereas Burundi 
is the world’s unhappiest country. As for Turkey, it ranked as the 74th in the 2018 
report, while it ranked as the 78th   in the previous report (Helliwell, Layard, and Sachs, 
2018, pp. 20-23). Today, various happiness, subjective well-being, and life satisfaction 
scales intended to estimate individual and public happiness levels are used. These scales 
are as follows: Oxford Happiness Inventory, Cantril Ladder, The General Health 
Questionnaire (GHQ), World Values Survey (WVS), Satisfaction With Life Scale 
(SWLS), Eurobarometer Survey, General Social Survey, British Household Panel 
Survey, TUIK, Life Satisfaction Survey, German Socio Economic Panel Study 
(GSOEP), Russian Longitudinal Monitoring Survey, Swiss Household Panel, 
International Social Survey Programme, Gallup World Poll, Latinobarometer, European 
Social Survey, and European Values Survey (Gül, 2017, p. 29-32). Governments, 
corporations, consulting institutions, and scientists continue to improve their works and 
implementations according to the data obtained from those scales and surveys.    

 “In the literature, the term ‘happiness’ is sometimes used synonymously with 
subjective well-being. Most authors, however, avoid the use of the term ‘happiness’ 
because of its varied popular meanings. For example, happiness may refer to the global 
experience of well-being, to the current feeling of joy, or to the experience of much 
positive affect over time. In contrast, the terms used in this field now possess more 
specific meanings. Subjective well-being refers to the global experience of positive 
reactions to one’s life and includes all of the lower-order components such as life 
satisfaction and hedonic level. Life satisfaction refers to a conscious global judgment of 
one’s life. Hedonic level or balance refers to the pleasantness minus unpleasantness of 
one’s emotional life” (Diener, 2009, p. 29). In the field of psychology, life satisfaction 
and happiness are taken as separate concepts; however, in the economics literature the 
two concepts are used interchangeably (Gül, 2017, p. 42).  

Veenhoven (2000, p. 4) states that the concepts of ‘happiness’, ‘life quality’, and 
‘well-being’ represent different meanings but sometimes they are used as umbrella 
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terms to refer to all three states, and at other times they are used to express contentment. 
He classifies these concepts as ‘inner’ and ‘outer’ qualities, and as ‘chances’ and 
‘results’; inner qualities are ‘life ability of the individual’ and ‘appreciation of life’, and 
outer qualities are ‘livability of the environment’ and ‘external utility of life’.   

Happiness is a state of feeling that should be managed. It has become a necessity 
that happiness should be managed in order for it to occur and to be sustained (Göktaş, 
2016, p. 560). Today’s world order has brought along issues such as that people of 
different generations have to work together, it is much harder to manage new 
generations, and it is easier to access information while it is more difficult to achieve 
success. Thus, happiness management, which is one of the innovative implementations 
in the business world, continues to be relevant and important. Businesses and big 
corporations are making great efforts to make a difference and to rank among the best 
organizations by hiring happiness managers. Micro, small, and medium-sized (SMEs) 
enterprises should also give priority to similar practices. Effective happiness 
management practices might be easier and more sustainable in SMEs. Also, it might be 
easier for small-sized enterprises to establish fair working hours and payment systems, 
employee-friendly workplaces where everybody respects and supports each other, and a 
family environment in the workplace.   

The present study is the first study in Turkey which focuses on happiness 
management in SMEs level food and drink enterprises. Within this framework, firstly 
the concepts of happiness at work, and happiness and management were discussed and a 
review of literature on Happiness Management in Micro, Small, and Medium-sized 
Food and Drink enterprises (SMFBEs) was conducted. Secondly, the research design of 
the study was presented, which was followed by a presentation and discussion of 
research findings. Finally, the results of the study were summarized, and 
recommendations were made. All in all, the present study proposes that it is possible 
that businesses which implement happiness management effectively will be more 
successful in terms of achieving their goals such as growth, profit increase, survival, 
and so on.  

2. Happiness at Work  

New applications of happiness at work such as positive experience and forms of 
happiness have emerged within the last twenty years. The common issues regarding 
happiness at work are positive attitudes and positive feelings, moods, emotions, and 
functions. Happiness at work can be considered in three levels based on organizational 
research on happiness: transient level, person level, and unit level (Table 1) (Fisher, 
2010, p. 385). 
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Table 1. Happiness-Related Constructs in The Workplace 

Transient Level Person Level Unit Level 

State job satisfaction 
Momentary affect 
Flow state 
Momentary mood at work 
State engagement  
Task enjoyment 
Emotion at work 
State intrinsic motivation 

Job satisfaction 
Dispositional affect 
Affective organizational 
commitment 
Job involvement 
Typical mood at work 
Engagement 
Thriving 
Vigor 
Flourishing 
Affective well-being at work 

Morale/collective job 
satisfaction 
Group affective tone 
Group mood 
Unit-level engagement 
Group task satisfaction 

Source: (Fisher, 2010, p. 385). 

Happiness at work has recently been receiving more attention because it is an 
important issue for more and more people all over the world who are looking for ways 
to get more satisfaction out of their jobs; for people trying to choose a career, new 
graduates looking for a job, those who are already employed, and those working in 
small or big enterprises (Nazlı, 2015, p. 2). Having happy employees is a critical factor 
in ensuring qualified employees; however, this fact is most of the time overlooked by 
many employers. Happiness at work comes with many benefits; the most important of 
all is that happy employees earn 30% more money than other employees (Diener and 
Biswas-Diener, 2008, p. 73). Also, happiness at work leads to being more creative. 
Happy employees come up with better and new ideas about goods and services 
according to changing conditions; they, in the meantime, propose new procedures that 
would create new opportunities for themselves; they are more creative, more committed 
to work, and it becomes easier for them to handle hardships at work and they are more 
willing to be part of the organization, which all together makes them more effective for 
the businesses in achieving their goals (Diener and Biswas-Diener, 2008, pp. 74, 75). 
Gallup company conducts research with its 1.4 million employees and 50 thousand 
teams. The results of their research have shown that the commitment of employees has a 
critical importance. Another important finding is that enterprises in which there is a 
high level of job commitment perform way better than other enterprises. In a happy 
work environment absence decreases by 36%, employee turnover by 24%, and quality 
problems by 41%, while customer satisfaction increases by 10%, productivity by 21%, 
and profitability by 22% (Mergen, 2017). Several studies have shown that happy 
individuals are successful not only regarding their work performance, but also regarding 
other areas of their lives such as marriage, friendship, and health (Lyubomirsky, King, 
Diener, 2005, p. 803).   

Several studies have been conducted worldwide on happiness-related concepts 
such as subjective well-being, life satisfaction, happiness at work, etc. Some of the 
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studies in the literature are as follows: happiness management-CHO ‘Chief Happiness 
Officer’ (Guojuan, Shuling, and Junli, 2010; Bhatnagar, Singhi, and Gupta,  2012; 
Aygül, 2013, p. 18; Dündar, 2013; Akduman and Yüksekbilgili, 2015; Göktaş, 2016; 
Kamel, Martins, Pessanha, and Andrade, 2017), subjective well-being (Diener and 
Biswas-Diener, 2008; Diener, 2009; Cihangir Çankaya, 2008), life satisfaction (Sop, 
2014; Beşel, Yardımcıoğlu, and Gürdal, 2015; Sapmaz and Doğan, 2017), happiness at 
work (Fisher, 2010; Sloan, 2012; Sharifzadeh and Almaraz, 2014; Nazlı, 2015; 
Karasakaloğlu, 2016; Alparslan, 2016; Keeman, Näswall, Malinen, and Kuntz, 2017), 
happiness economics (Şeker, 2009; Gül, 2017), the relationship between happiness and 
stress (Schiffrin and Nelson, 2010), income and happiness (Çirkin and Göksel, 2012; 
Köksal and Şahin, 2015), personal happiness values (Selim, 2008), and the effect of 
education on happiness (Cuñado and de Gracia, 2012).  

In Turkey, there is considerable research about happiness on both societal and 
organizational levels. To illustrate, Turkish Statistical Institute (TSI) has been 
conducting the Life Satisfaction Survey (LSS) since 2003. This survey, which is 
annually conducted through face-to-face interviews among households, is the first study 
on happiness in Turkey (Akduman and Yüksekbilgili, 2015, p. 25). Beşel et al. (2015) 
conducted a study based on TSI data and found that the overall happiness levels of 
Turkish people showed a decrease between 2003 and 2014, that the extent of the belief 
that happiness depends on one’s job decreased, that the satisfaction from income 
increased, that the biggest problems for government and private sector employees were 
the income level and income differences among employees, and that working conditions 
and administrative issues were among the most important problems.   

Çirkin and Göksel (2012, p. 388), in their study which was conducted among 
622 participants in Turkey, found that women were more positively influenced by 
happiness and life satisfaction than men. The same study revealed that aging and the 
increase in the number of children one has affected life satisfaction and happiness levels 
negatively, and that the effect of income variable on happiness level was not statistically 
significant. Again, in the same study, it was found that the variables of the increase in 
the levels of satisfaction from working environment, income, and public services, the 
increase in educational level, participation in religious or any other pleasurable activity, 
the increase in the amount of charitable donations, and income had statistically 
significant positive effects on life satisfaction. It was determined that happiness levels 
and job satisfaction were not influenced positively when the income level of an 
individual was close to or even more than the satisfactory income level. However, 
people do not care much about their absolute income levels; they care more about their 
relative income levels when compared to other people’s income levels. Then, what 
seems to have a significant effect on happiness is not a high level of income, but a fair 
level of income.  

Eleren and Sadykova (2016), in their study titled as, “Girişimcilik Eğilimi İle 
Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma” (The 
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Correlation between Entrepreneurship and Perception of Happiness: A Survey on 
University Students), concluded that there is a positive and significant correlation 
between happiness and the dimensions of innovativeness, human relations, need for 
independence, and creativity but no correlation between happiness and the dimension of 
risk taking.    

3. Happiness and Management 

Western philosophers have been interested in the concept of happiness since the 
Golden Age of Greek philosophy. Aristotle defined happiness as “the highest good” and 
kept the concept always in his focus. Aristotle considered happiness as the 
ultimate/sufficient value and saw the state of happiness as the ultimate state of not 
wanting anything else (Diener, 2009, p. 26). Nietzsche defined happiness as “speaking 
as if you were singing; walking as if you were dancing (Uysal Eres, 2016, p. 175) 
Sharifzadeh and Almaraz (2014, p. 21), in their study, “Happiness and Productivity in 
the Workplace”, conducted among 850 student employees, proposed the most 
comprehensive definition for happiness: “Happiness is being satisfied with all aspects of 
your life. It includes economical, physical, emotional, and other elements. One does not 
have to be rich to be happy, but financial stability is a key. It would be very difficult to 
be happy if you constantly have to worry about where your next meal is coming from. 
Likewise, the other aspects of your life need not to be perfect, but rather satisfactory”. 
Conley (2013, pp. 219, 223, 227), on the other hand, explains happiness by following 
formulas, highlighting the suggestion that the denominator has a great impact on the 
numerator and that one should increase the numerator and decrease the denominator in 
order to be happy.   

 

Happiness =
Wanting What You Have
Having What You Want

 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑜𝑜𝑜𝑜 

 

Happiness =  
Fidelity

Satisfaction
 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑜𝑜𝑜𝑜  

Practice Gratitude
Pursue Gratification

 

Source: (Conley, 2013, pp. 219, 223, 227). 

 

Conceptions of happiness in individualistic and collective societies are different. 
People who grow up in individualistic societies see happiness as their own success 
(Markus and Kitayama, p. 1991), while those who grow up in collectivist societies 
become happy when they achieve harmony within the society (Akın and Satıcı, p. 66). 
Factors such as different generations working together and people of different cultures 
working together require that the issues to be considered in happiness management 
should be carefully identified.    
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Happiness management is one of the newest concepts among management 
practices (Guojuan et al. 2010, p. 1733). Happiness is a state of emotion that should be 
managed, and it can only be achieved and sustained when managed. The three elements 
to be managed in order to create happiness are “mind, decision, and opinion”, while the 
three enemies to destroy happiness are “doubt, suspicion, and prejudice” (Dündar, 2013, 
p. 3). Starting to implement happiness management in order to prevent doubt, suspicion, 
and prejudice so as to give priority to mind, decision, and opinion will provide 
significant advantages for enterprises regardless of their size, number of employees, and 
financial turnover (Akduman and Yüksekbilgili, 2015).  

Another condition to achieve success in happiness management is to identify the 
causes of unhappiness accurately and timely and to take the necessary measurements. 
There is not one single drawback that is unimportant as far as the happiness of the 
individual is concerned. In order to be proactive about primary issues such as negative 
behaviors causing unhappiness, mobbing, unexpected events, accidents, and life events, 
sustainable practices might be developed by creating a detailed happiness plan.  

4. Happiness Management in Micro, Small, and Medium Sized Food and 
Drink Enterprises 

SMEs in Turkey are classified as follows:  micro businesses are businesses 
which annually employ less than 10 people and whose annual net sales profit or 
financial balance sheet is less than 1 million Turkish Liras; small-sized businesses are 
those with less than 50 people and whose annual net sales profit or financial balance 
sheet is less than 8 million Turkish Liras; and medium-sized businesses are businesses 
with less than 250 people and whose annual net sales profit or financial balance sheet is 
less than 40 million Turkish Liras (Turkish Official Gazette, 2012). 

The size classification of enterprises varies according to the size and level of 
development of economies of countries (Akmut, 1984, p. 4). In Turkey, it was first 
suggested that the fundamental qualities of small enterprises be defined in the 4th 5-Year 
Progress Plan and in 1979 small enterprises were classified in three sub-categories as 
small industrial enterprises, merchants and craftsmen, and handicrafts (Akmut, 1984, p. 
1). 

Starting from the 1980’s, as a result of globalization and technological 
advancements, the internationalization of enterprises have gained speed and the number 
of new enterprises has increased. The number of innovative practices has increased 
every other day and fast-growing and resilient, and adaptable SMEs have gained 
importance. It is a significant indicator that 99,9% of the enterprises in Turkey are 
SMEs. As SMEs have gained a place in the market, domestic capital-enterprises such as 
‘Anatolian Tigers’ have started to flourish (Pişkinsüt, 2015, p. 97). Today, SMEs are the 
most important instruments of development, functioning as one of the building blocks 
of Turkish economy. Turkey, with its experience in private sector and with the 
organizational structure it has developed, has a more advantageous SME culture 
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compared to its global competitors within the same geography. It is seen that Turkish 
state pays special attention to the development of SMEs. SMEs serve a quite critical 
function in utilizing limited resources more efficiently. As far as the support given to 
SMEs and the continuing practices are concerned, it is essential that priorities be 
identified accurately in order to obtain more positive results and ensure integrity 
(Coşkun, 2010, p. 861). One of the important priorities other than providing support for 
SMEs should be having the ability to implement modern management techniques so 
that SMEs will be able to survive, increase their productivity, have competitive 
advantage, and grow. Therefore, it is important that SMEs prioritize the concept of 
happiness, which has recently been emphasized both by countries and by large-sized 
organizations.   

A high employee turnover rate in organizations is an obstacle in effective career 
planning.  Employees need an effective team of management for their personal career 
planning and expect that managers provide career opportunities for them. Achieving 
social and psychological satisfaction and having happy employees is possible through a 
well-planned career pathing.  When such expectations of employees are not lived up to, 
organizational commitment levels of employees decrease, and they alienate themselves 
from their job and workplace (İnce, 2015, p. 39). 

Considering happiness management in food and drink enterprises, which have 
an important place among SMEs, the involved parties are managers, their immediate 
social circle, customers, and employees. It is of utmost importance that happiness 
management be implemented in an agreeable way for all parties. Otherwise, it might be 
unavoidable for enterprises to face problems about profitability, growth, 
competitiveness, and survival. 

5. Research Method 

According to Turkish Commercial Law No. 6762 and notifications issued by 
Turkish Ministries, there are three types of business entities operating in Turkey: 
Natural Person, Juridical Person, and Unincorporated Business entities. In the decree 
No. 26589, “Decree Regarding the Distinction between Tradesmen and Craftsmen, and 
Merchants and Industrialists”, published in Turkish Official Gazette on 21.07.2207, a 
distinction was made between tradesmen and craftsmen, and merchants and 
industrialists. With the decree, it was determined that tradesmen and craftsmen would 
be registered in the tradesmen and craftsmen registry, and merchants and industrialists 
in the trade registry (TOBB website, 2018). For the present study, the two registry 
offices in Muğla province were contacted to get information about the number of 
enterprises and it was found out that according to the records of Muğla Menteşe 
Chamber of Commerce and Industry, there were 117 active food and drink enterprises. 
According to the reports of Muğla Chamber of Food and Drink Manufacturers and 
Sellers, it was found out there were 489 food and drink enterprises operating. The total 
number of enterprises is 606.  The research population is composed of SME level food 
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and drink enterprises in Turkey. The research sample was determined to be enterprises 
operating in Menteşe, the central district of Muğla.  

In the study, the purposeful sampling method was used. According to Gürbüz 
and Şahin (2017, p. 132), purposeful sampling is a sampling method in which the 
researcher identifies and selects informants that possess certain characteristics most 
likely to illuminate the research problem based on his/her personal experience and 
observations. Within this framework, 6 micro, 3 small-sized, and 1 medium-sized 
enterprises were contacted. The number of enterprises that could not be contacted was 
4. All 4 of those enterprises are micro-sized enterprises. The reason for that is that the 
owners of those enterprises actually work for at least 15 hours a day. Those enterprises 
were chosen because they were not affiliated with any national or international chain 
businesses, and it was assumed that those enterprises had enough knowledge and 
experience as to how to survive and how to reach their growth target, and so on. 
Moreover, it was assumed that each company owner/manager was sufficiently 
independent and free.  

The field research was conducted between 11.07.2018 and 30.07.2018 through 
face-to-face interviews. Prior to the interviews, the participants were informed briefly 
about the aim and expected benefits of the study, and how the results would be reported 
and published. The interviews lasted between 35 to 90 minutes, the average of which 
was 57 minutes. Appointments were made with each company and the place and time of 
the interviews were arranged according to the convenience of the managers.  The flow 
of the interviews was not interrupted, and the researcher received answers for all the 
interview questions.  

The study is a quantitative study which is based on primary and secondary data 
sources. In quantitative research, the aim is to do an in-depth and detailed analysis of 
the research subject. In order to collect data from primary data sources, the interview 
method was used (Yıldırım and Şimşek, 2013, p. 63; Bilim, 2007, p. 38) to interview 10 
managers; the interviews were audio-recorded and additionally notes were made during 
the interviews (Bal, 2016, p. 162). The secondary data for the study were obtained from 
an in-depth analysis of published documents (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu and 
Yıldırım, 2012, p. 77). 

Following the review of the related literature (Yamashita, Bardo and Liu, 2016, 
p. 267; Cuñado and de Gracia, 2012; Fisher, 2010, p. 385; Diener, 2009; Diener and 
Biswas-Diener, 2008) and doing various research on the subject, the interview was 
designed as a semi-structured interview comprising of open-ended questions. The open-
ended questions included 4 question items about the demographic characteristics of the 
participants, 2 question items about the managerial positions of the participants, 2 
question items about the size of the enterprises, and 3 question items about happiness 
management. Prior to the study, the interview questions were piloted, and the reliability 
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and validity of the questions were determined by three quantitative research experts. 
The final version of the interview questions was as follows:  

1. Would you mind telling your age please? 
2. What is your marital status? 
3. How many people are there in your family? 
4. What is your educational level? 
5. What is your job title regarding your position in the company? 
6. How long have you been working in this position? 
7. How many employees are there in your company?  

[ ] 1-9        [ ] 10-49       [ ] 50-249  
8. What is your company’s annual profit in Turkish Liras?  

[ ] less than 1 million     [ ] 1-8 million        [ ] between 8-40 millions 
9. What is your state of happiness? 

[1] Very Unhappy [2] Unhappy  [3] Neither Happy nor Unhappy  [4] Happy [5] 
Very Happy 

10. Are people in your close circle, your friends, your employees, and customers 
happy? 

11. What do you do to make your close ones, friends, employees, and customers 
happy? 

The audio-records of the interviews were transcribed and filed as interview 
protocols. Descriptive content analysis was done to the obtained interview protocols and 
the responses of the participants were coded and interpreted according to themes as they 
emerged in the protocols. The aim of such analyses is to report the obtained data based 
on categorizations and interpretations (Yıldırım and Şimşek, 2013, p. 256). The 
obtained data were kept anonymous so as not to violate any ethical principles and not to 
pose any harm to the enterprises participated in the study. Interviews make it possible 
for the researcher not only to identify experiences, opinions, attitudes, motives, 
perceptions, interpretations, and reactions but also to have insight beyond what is seen 
(Yıldırım and Şimşek, 2013, p. 148). In the present study, the interviews provided the 
researcher with a chance to analyse and discuss the opinions and experiences of the 
managers in a detailed and multi-dimensional way.  

6. The Findings of the Research 

Based on the data obtained from the participants, the findings of the research 
were categorized and discussed in three categories as the ‘participants’ demographic 
profiles’, ‘the current states of happiness’, and ‘the efforts for happiness’, respectively.  
The last two categories were divided into 5 sub-categories as the participant 
himself/herself, their close ones (spouse, children, parents, and close relatives), their 
friends, their employees, and their customers.  
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6.1. Findings Regarding the Participating Managers and Enterprises: 

Table 2: Information about the Participating Managers  

PE* Sex - Age Marital 
Status 

Number of 
Family 

Members 
Educational Level 

PE1 Female - 42 Single 1 Bachelor’s degree 
PE2 Male - 59 Married 3 Bachelor’s degree 
PE3 Male - 29 Married 3 Bachelor’s degree 
PE4 Male - 47 Married 4 High School 
PE5 Male - 44 Married 3 High School 
PE6 Female - 40 Married 4 Associate Degree 
PE7 Male - 34 Married 4 Elementary School 
PE8 Male - 40 Single 5 Bachelor’s Degree 
PE9 Male - 71 Married 4 University Drop-out 

PE10 Male - 40 Married 4 Bachelor’s Degree 

 *Participant Entrepreneurs  

As can be seen in Table 2, the participants were numbered as PE1, PE2, PE3..... 
PE12. 2 of the participants were female and 8 were male, and most of them were around 
40 years of age. The minimum age was 29 and the maximum age was 71, each of which 
was represented by one participant. As for the marital status of the managers, it was 
seen that only 2 of the managers were single and the remaining 8 managers were 
married with kids. It can be stated that almost all of the participants had satisfactory 
levels of education and life experience.  

Table 3: Information about the Participating Enterprises  

PE Status of the 
Manager 

Experience 
of the 

Manager 
(Years) 

Size of 
Business 

Type of Operation 

PE1 Owner-Manager 6 Micro Restaurant 
PE2 Owner-Manager 23 Micro Bakery 
PE3 Owner -Chef 7  Micro Fast Food 
PE4 Owner -Barista 8 Micro Café  
PE5 Owner -Manager 18 Micro Café 
PE6 Owner -Manager 6 Micro Restaurant 

PE7 
Copartner-Manager-

Chef 9 Small Restaurant 

PE8 Copartner-Manager 18 Small Café 
PE9 Copartner-Manager 42 Small Bar 

PE10 Copartner-General 
Manager 

20 Medium Bakery+ Café 
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When we examine Table 3 in terms of the status of managers, we see that all of 
the micro-sized enterprises were managed by the owners. On the other hand, between 2 
and 6 of the small and medium-sized enterprises were local chain enterprises. It was 
found out that the medium-sized company had 240 employees and the company is soon 
to become a large-sized one if 10 more employees are hired. For a company to grow (to 
be able to make a transition to a higher scale), the managers, investors, government 
officials, and scientists should be well-informed about critical growth factors 
(entrepreneurs/characteristics, the status of enterprises, external developments, and 
entrepreneurship orientations) (Yazıcı, Köseoğlu and Okumuş, 2016, pp. 996, 1013). 
Regarding the type of operations, cafés are in the first place, with restaurants in the 
second, and bakeries in the third place.  

6.2. Findings Regarding the Happiness of Managers, their Close Ones, 
Friends, Employees, and Customers:  

In the interviews the participants rated the happiness levels of themselves and 
people in their environment based on a 5-item scale ranging from [1] Very Unhappy to 
[5] very happy and the answers were analyzed based on the obtained numeric data.  

As can be seen in Table 4, only 1 of the participants (10%) rated his personal 
happiness as neither happy not unhappy and 3 participants (30%) reported that they 
were happy. It is observed that most of the participants (50%) were indecisive between 
happy and neither happy nor unhappy since, they stated, it changed from time to time. 
Only 1 of the participants stated that he was unhappy. The overall results of the theme 
in question showed that it was only the customers who were happy.  

5 participants (50%) thought that their close ones were happy, whereas 1 
participant reported that the state of emotion varied between very happy and happy. 2 
participants opted for neither happy nor unhappy, whereas 2 participants thought that 
they occasionally felt unhappy.  

The participants failed to clearly state opinions about the happiness levels of 
their friends. 5 participants (50%) rated their friends as happy, while the remaining half 
of the participants reported that the happiness levels of their friends would be closer to 
neither happy nor unhappy.  
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Table 4. The Happiness Levels of Managers and the People in their Environment 

PE 

Managers’ Opinions 

Pe
rs

on
al

 
H

ap
pi

ne
ss

 L
ev

el
 

H
ap

pi
ne

ss
 L

ev
el

s 
of

 C
lo

se
 O

ne
s 

H
ap

pi
ne

ss
 L

ev
el

s 
of

 F
ri

en
ds

 

H
ap

pi
ne

ss
 L

ev
el

s 
of

 E
m

pl
oy

ee
s 

H
ap

pi
ne

ss
 L

ev
el

s 
of

 C
us

to
m

er
s 

PE1 4 3 4 4 4 
PE2 3 2-3 4 4 5 
PE3 4-5 4 4 3 4 
PE4 3-4 2-3 3 3 4 
PE5 3-4 4 2-3 2-3 3 
PE6 3-4 4 3-4 2 4 
PE7 3-4 4-5 4 4 4-5 
PE8 3-4 3 3 3 3 
PE9 4 4 4 4 4 

PE10 4 4 3 3 4 
Average 3,79 3,46 3,42 3,18 4,00 

Finally, the obtained results regarding the happiness levels of customers were 
found to be relatively more positive. 8 of the participants (80%) rated customers as 
happy or very happy and 2 of the participants rated them as neither happy nor unhappy. 
Considering the average scores (4,00), it is thought that customers were happy.  

6.3.Findings Regarding the Efforts the Managers Make for the Happiness 
of Themselves, Their Close Ones, Friends, Employees, and Customers: 

The final question in the semi-structured interviews conducted among the 10 
managers within the population of the study was used to determine the efforts made to 
be happy and to make people happy. The findings of the interviews revealed that all of 
the managers had very busy work schedules. The statements of the managers regarding 
the efforts they made for their own happiness and for the happiness of those in their 
family and work circles are given below:  

The statements regarding the efforts the managers make for their own happiness 
are; “We go to the seaside with my employees at the weekends” (PE1). “I try to do 
things that I enjoy. I like working. I forget about all my cares when I’m working” (PE2). 
“I go fishing. I spend time with friends” (PE3). “I don’t do much for myself, but it 
makes me happy to empathize with the people in my environment” (PE4). “Playing 
football, fishing, and helping others are the things that make me happy. In recent years, 
I can’t spare much time for myself” (PE5). “I go on holidays. I go for walks on my own. 
I spend time with my family. I go to the cinema on my own” (PE6). “I used to own a 
smaller business and I was happier. As the business grew, so did the problems. We 
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receive complaints, they write fines and I get unhappy. I have a hard time trying to 
make myself happy” (PE7). “I try to get away from work once a week. I become happy 
when I focus on work” (PE8). “I’ve been working since my childhood, but I haven’t 
been able to learn how to earn money. I wouldn’t be successful if I had learned it. I’m 
interested in arts, sports, cultural and social activities, and my job” (PE9). “My source 
of happiness is getting home. Helping others contributes to my moral and material 
happiness. I’m interested in music; I play the keyboard. I drive as a hobby and it makes 
me happy” (PE10).  

 The statements regarding the efforts the managers make for the happiness of 
their close ones are; “I call my mother every day to make her happy. I don’t burden my 
parents with my problems” (PE1). “I try to spare more time for my family” (PE2). “I 
call my close ones, I visit them, and it is enough. I share my problems at work with my 
wife but not with my parents” (PE3). “I always call my close ones. I try to make them 
happy. I keep my problems to myself” (PE4).  “I can’t get to see my close ones very 
often. I don’t share my problems with my wife much” (PE5). “I visit them. I visit my 
family very often” (PE6). “I can’t spare enough time for my children. I don’t want to 
project my problems on my parents at all, but my wife feels it when I have problems” 
(PE7). “I treat them in a sincere and friendly way; I make jokes and so on” (PE8). 
“Our relationship is based on mutual respect and love” (PE9). “I know it makes my 
family happy when I spare time for them since I have a busy work schedule; therefore, I 
do my best to spend time with them. We are on good terms with all our close ones” 
(PE10).   

The statements regarding the efforts the managers make for the happiness of 
their friends; “I can’t say that I make a lot of efforts to make my friends happy. I spend 
time with very close ones more often. We can talk about anything” (PE1). “To make my 
friends happy, I contact them through social media. I often visit my friends living in this 
city; I ask and check how they are doing” (PE2). “My friends trust me. We borrow and 
lend money between friends. I’m very trust-worthy. I’m a man of my words. My friends 
know that I wouldn’t lie to them. I have two friends tops” (PE3). “It wouldn’t be lying if 
I say I have no friends. I’m still in touch with my friends from my hometown. I couldn’t 
make any friends here. Friendship is friendship no matter how close. I’m a reliable 
person” (PE4). “I can’t spend much time with my friends” (PE5). I get along well with 
my friends. Sometimes my customers become my friends, and my friends become my 
customers, too” (PE6). “I neglect my friends. I would like to spend more time with 
them” (PE7). “I’m with them when they have problems” (PE8). “I love my friends from 
depth of my heart. Think about the nature of your love. You cannot limit it, nor can you 
prevent it. It is such a holly feeling that nothing compares to it. Take a look at what Aşık 
Veysel says:  

Listen to my advice, my heart 
Don’t you go where you are not invited 
When your love is not returned 
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Don’t you get yourself vainly committed…” (PE9). “Although I work a lot and I 
have a busy schedule, I have a large group of friends and we get together often” 
(PE10).  

 
 The statements regarding the efforts the managers make for the happiness of 

their employees; “I have always paid salaries on time. I’m good-humored. I want to 
give them extra pays, other than their salaries but I can’t make it happen. I organize 
birthday parties for my employees” (PE1). “I’m always careful about paying fair 
salaries. I always make sure to check my conscience. I take interest in their familial 
problems. I prefer working with women more. I provide financial support for employees 
pursuing their education. I often have friendly conversations with my employees” 
(PE2). “I pay salaries on time. I help those who are in need. I have even paid the traffic 
tickets of my employees several times” (PE3). “I pay their salaries. I schedule their 
time off according to their convenience. I like making employees happy” (PE4). “I pay 
their salaries on time. They take their leave. I help them in unexpected situations” 
(PE5). I arrange and schedule their working hours. I pay salaries on time. I prefer 
working with women. It is not easy to have happy employees in small-sized enterprises. 
We are closed for business on Sundays. During religious holidays, we are closed for 
two or three days and we all have a chance to enjoy our holidays. Having unhappy 
employees is frustrating” (PE6). “I don’t treat them like a boss would. I don’t want my 
employees having their eyes on other jobs. I want to pay their salaries on time. I can’t 
find good enough chefs and I have a hard time training them. I try to overcome the 
problems by doing the job myself. It would be great if I could support my employees as 
much as I desired” (PE7). “I inform them about work ethics. I create professional 
development opportunities for the willing employees. On special days, we have 
breakfast with the employees and we sometimes go out for lunch or dinner” (PE8). “We 
set the rules together and those rules are for everybody to obey, including me. Our 
employees represent us” (PE9). “Employees are happy as long as their salaries are 
satisfactory, their social rights are given, and they are in good terms with their co-
workers. The first criterion is income. What they question most is how much the people 
they every day work with earn and that is the reason why employees feel unhappy. In 
service sector, when employees change often it has a negative effect on customers. One 
of our employees doesn’t smile but does his job very well; I don’t think that employee is 
unhappy. Every year we organize one special evening for our employees. On religious 
holidays, we prepare gift boxes for employees; we give them presents and express our 
greetings. We have once chosen the waiter of the month, but it created problems and we 
gave it up. We share the tips among the personnel, and I believe that will have better 
and more positive returns regarding service quality” (PE10).   

 
The statements regarding the efforts the managers make for the happiness of 

their customers; “It is very important that I am present at work. Once I had to take sick-
leave for a couple of days and all my customers were worried. I never compromise on 
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the quality of supplies. We care very much about hygiene and sanitation. We all treat 
our customers in a friendly way. We take criticisms seriously. We ask customers about 
their preferences and make changes on the menu accordingly. 60% of our customers 
are regulars and it is them who keep us in business” (PE1). “I have chit-chat with 
customers. I pay them compliments. We have built very good relationships with 
customers” (PE2). Our products are of good quality. We provide fast and friendly 
service to our customers. It is difficult to handle people, but I have a discreet 
relationship with customers. During the first 2 years of the business, there were days 
when I worked for 18-19 hours a day. I am working 8 to 10 hours a day now” (PE3). 
“We prioritize the speed of service. I see my customers not like they are customers but 
like they are guests at my home” (PE4). “We try to provide good service. I care about 
the decoration of the café. I try to maintain a good dialogue with customers. 70% of our 
customers are regulars” (PE5). “We give importance to timing in service. Some 
customers are very demanding, and they have imposing manners. I keep a smiling face 
when dealing with customers” (PE6). “I don’t see customers as money; I care more 
about whether or not they are satisfied. We try to offer good quality products and a 
good service” (PE7). “We care about customer opinions. Our personnel are also our 
internal customers; we care about their opinions, too. We don’t prioritize costs while 
choosing products. I ensure good relationships between customers and personnel. 
Hygiene and sanitation are of utmost importance for us” (PE8). “We have very good 
relationships. Our old customers always drop by while they are passing through Muğla. 
We have opened a new branch; they said no customer would come here when we first 
opened it, but our business is very good right now. Wherever we go, our friends will 
come” (PE9). “The personnel who know about the individual needs and requests of 
customers make them more satisfied; therefore, we care about such details. The quality 
of the physical spaces in which we provide services is very important for us. The quality 
of supplies and the quality of service are very important” (PE10).  

7. Results and Recommendations 

The variables that affect happiness at work can be listed as follows; salary, 
working environment, human resources management policies, social relationships, 
positive perception, socio-demographic variables, productivity, performance, 
contribution to work, personality traits, and hierarchical relationships between managers 
and employees (Akduman and Yüksekbilgili, 2015, p. 86). Individuals feel happier 
when they are given opportunities to act autonomously, to make free preferences, to 
have options to choose from, to actualize their potentials, to be assigned tasks or duties 
by which they will feel self-sufficient, to have convenient working environments, and to 
establish relationships that are based on respect, trust and care so that they could  have a 
sense of belonging (Cihangir Çankaya, 2008, p. 34). Happiness management would 
function as a glue motivating and retaining the highly qualified employees of the future. 
The future will belong not to those who are very intelligent or very wealthy, but to small 
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and large-sized organizations who achieve happiness, are willing to pursue happiness, 
create happiness, and devote themselves to sustaining happiness (Nazlı, 2015, p. 115). 

This study focused on the availability and sustainability of happiness 
management in micro, small, and medium-sized food and drink enterprises. The results 
of the study showed that the enterprises in question had limited number of practices 
which fell into the scope of happiness management. It was found out that some of the 
enterprises organized certain social activities and gave employees financial aid and aid 
in kind on religious holidays. However, it should be noted that the happiness levels of 
employees were found to be the lowest, whereas the happiness levels of customers were 
found to be the highest. The managers seemed to be willing to increase the number of 
happiness management practices in their enterprises. It might be proposed that 
happiness management will contribute to the profitability and service quality of the 
enterprises, providing them with competitive advantages. Based on the results of the 
present study, the recommendations for managers are as follows:  

There are studies in the literature which suggest that there are almost 800 
different emotions, but the emotions that most studies seem to agree on are fear, anger, 
sadness, disgust, surprise, and joy. An interesting fact is that the number of negative 
emotions is twice as big as the number of positive ones (Conley, 2013, p. 32) and when 
we consider the primary emotions, we see that this rate is five times bigger. Therefore, 
the most critical approach to providing happiness should be estimating the factors 
causing unhappiness and determining and eliminating the causes of unhappiness.  

The most common unfavorable mental states that individuals experience are 
guilt, narcissism, and psycho-mania (Russell, 1932, p. 20), and therefore, it will make it 
easier for managers to ensure happiness if they take actions and precautions so as to 
deal with such negativities on the part of employees, customers, and themselves.  

Workaholic employees have negative experiences since they do everything three 
times faster and more hastily than normal (Yüksekbilgili and Akduman, 2016, p. 106). 
That is why enterprises should take measurements for such workaholic employees.  

Jealousy leads to negative and destructive consequences in business life, as well 
as in private life. Happy organizations will be possible when managers; (1) are aware of 
workplace jealousy rather than ignoring it, (2) establish a sound organizational culture 
encouraging cooperation, team spirit, and justice, (3) organize open communication 
meetings, providing organizational stability and a positive organizational culture 
(Günerergin, Güneri Çangarlı, Uçel and Atabay, 2018, p. 289).  

Food and drink enterprises in strategic cooperation prioritize profitability for 
their success (Taner and Akdağ, 2013), but prioritizing happiness management in 
strategic cooperations might provide various advantages.  

Businesses should be flexible enough in terms of internationalization and able to 
adapt to planned and unplanned international conditions, to economic, social, and 
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cultural necessities according to the environment and business dynamics, and to the 
industrial conditions of the market (İplik, 2010, p. 56). Happiness management should 
be added as a primary issue to the list of factors effective in ensuring such adaptation. 

Creating values, inimitability, irreplaceability, and rarity are the general 
attributes of fundamental competencies (Zencir, Çiçek and Öney, 2014, p. 339). Since 
the concept of happiness comprises of abstract properties, it should be considered a 
fundamental competence which can be put into practice in various ways for each food 
and drink enterprise.  

The reasons why small and medium-sized tourism enterprises implement 
innovations are, respectively; to improve service quality, to increase customer 
satisfaction, to reduce costs, to have competitive advantages, to open to new markets 
(Topsakal, Çelik and Yüzbaşıoğlu, 2018, p. 748). The obstacles to innovation practices, 
on the other hand, are, respectively; costs, economic conditions in the country, political 
uncertainties, bureaucratic formalities, and customer demands (Topsakal et al. 2018, p. 
747). To overcome such obstacles to innovative practices and to achieve success, 
enterprises should take advantage of the mediating role of happiness management.  

“A truly satisfying happiness can be achieved when talents are satisfactorily 
utilized, and the world is accurately perceived” (Russell, 2017, p. 86). Business 
managers should give importance to talent management (Şahin, 2017, p. 51), and they 
should create time and resources for meritocratic practices, through which employees 
would have an accurate perception of the world.  

Optimism is an innate trait. Optimists are cheerful, happy, and popular under 
normal conditions. They are flexible enough to adapt to negative and difficult 
conditions. It would not be wrong to say that optimists are people who have a low risk 
of getting into clinical depression, have stronger immune systems, take better care of 
themselves, feel healthier, and live longer. The decisions of optimists make a difference 
since they are generally inventors, entrepreneurs, and political and military leaders 
(Kahneman, 2017, p. 295). Considering all the above-listed reasons, managers’ 
displaying their optimistic attitudes through happiness management might turn a 
workplace into a paradise.  

Freedom is possible through the values rooted in a person’s immaterial nature 
(Aral, 1992-1993, p. 238). If people stop enjoying others’ unhappiness and learn to go 
after their own happiness, freedom will instantly be actualized. This is not so hard to 
achieve, and it will be heaven on earth when such an approach is adopted (Russell, 
1928, p. 13) and such freedom will be lasting. What determines the strong and deep 
relation between freedom and happiness is values; considering the facts that only a free 
person can be happy and that a happy person is a free person (Aral, 1992-1993, p. 238), 
managers should eliminate the factors hindering the freedom of , first of all, themselves 
and then of their close ones, employees, and customers, and they should deliberately 
and willingly devote themselves to ensure freedom. SMFBEs should prioritize 
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happiness management practices as at least much as large and very large-sized 
enterprises. Various scales and surveys of happiness, subjective well-being, and life 
satisfaction should be used, and reformatory and innovative steps should be taken 
according to the obtained results.  

8. Limitations 

One of the limitations of the study is that the interview method was used, which 
means that the results cannot be generalized. However, it is possible that all the food 
and drink enterprises in Turkey can benefit from the present study taking it as an 
example. In the present study, the managers of food and drink enterprises operating in 
Menteşe, Muğla were interviewed. In future studies, managers from other SMEs might 
be interviewed, or other research methods might be used. Additionally, in order to be 
able to make comparisons with the present study and to have deeper insights about the 
research question, further research might be conducted on the managers of SME-level 
food and drink enterprises, and other business and social environments based on 
different samplings. 

It is necessary that the happiness and unhappiness levels of people from various 
social layers should be measured by using happiness, subjective well-being, and life 
satisfaction scales, which are becoming more and more widespread. The fact that the 
present study does not include such measurements is another limitation of the study.  
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Tedarik zinciri risk yönetimi (TZRY), tedarik zincirinin sürekliliği ve karlılığına 
yönelik tehditleri tanımlamak, izlemek, tespit etmek ve azaltmak için bir kuruluşun 
koordineli gayretleridir. Tedarik zinciri operasyonlarının genellikle dış kaynak 
sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilmesi ile tehditlerin daha az görünür olmasından 
dolayı riskleri tanımlamak daha zor hale gelmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada otomotiv 
yan sanayi sektöründeki bir firmada tedarik zinciri yönetimindeki riskleri 
önceliklendirmek ve analiz etmek için bütünleşik AHP ve TOPSIS yaklaşımı 
sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla dört aşamadan oluşan bütünleşik bir çözüm 
yaklaşımı uygulanmıştır. İlk aşamada, TZRY’nde belirlenen kriterlerin ağırlıklarını elde 
edebilmek için ikili karşılaştırma matrisleri ile uzmanların görüşleri toplanmıştır. Bu 
aşamada, analitik hiyerarşi prosesi (AHP) kesin ve bulanık ortamda risk önceliklerini 
tespit etmek için kullanılmıştır. İkinci aşamada, bulanık dilsel ifadeler tedarikçilerin risk 
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yönteminde kullanılarak tedarikçilerin risk puanları hesaplanmıştır. Dördüncü aşamada, 
elde edilen risk puanlarına göre tedarikçiler için çeşitli çıkarımlar belirlenmiştir. Son 
olarak, önerilen yaklaşımın etkinliğini göstermek için otomotiv yan sanayinde parça 
üreten bir firma üzerinde önerilen yaklaşımın uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Belirlenen altı risk kategorisi için Operasyonel Risk > Finansal Risk > Tedarik Riski > 
Bilgi Riski > Sosyal ve Çevresel Risk > Ürün Kurtarma Riski = Talep Riski sıralaması 
elde edilmiş, operasyonel risklerin en önemli kriter olduğu sonucuna varılmıştır. 
Sonuçlar ayrıca, kesin ve bulanık ortamda elde edilen risk önceliklerinin tedarikçilerin 
sıralamasında bir farklılık olmadığını göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Bulanık AHP, Otomotiv sektörü, Risk analizi, TOPSIS. 
Gönderme Tarihi 10 Temmuz 2018; Revizyon Tarihi 11 Aralık 2018; Kabul Tarihi 15 
Aralık 2018 

DOI: 10.20491/isarder.2018.553

http://www.orcid.org/0000-0002-6796-0052
mailto:ahmetcalik51@gmail.com


 
 

A. Çalık 10/4 (2018) 868-886 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

869 

Abstract 
Supply chain risk management (SCRM) is the coordinated effort of an 

organization to identify, monitor, detect and mitigate threats to the continuity and 
profitability of the supply chain. It has become more difficult to identify risks as supply 
chain operations are often carried out by outsourcers, as threats are less visible. 
Therefore, in this study, it is aimed to provide an integrated AHP and TOPSIS approach 
to prioritize and analyse the risks in supply chain management for a company in the 
automotive spare part industry. For this purpose, a four-step integrated solution 
approach is implemented. In the first step, in order to obtain the weights of the criteria 
determined in the SCRM, the opinions of the experts with the pairwise comparison 
matrices are collected. At this step, the analytical hierarchy process (AHP) is used to 
identify risk priorities in a crisp and fuzzy environment. In the second step, fuzzy 
linguistic expressions are used to rank suppliers' risk assessments according to 
specified criteria. In the third step, the risk scores of the suppliers are calculated using 
the determined risk level weights and risk assessments in the TOPSIS method. In the 
fourth step, various implications are determined for suppliers according to the risk 
scores obtained from suppliers. Finally, in order to demonstrate the effectiveness of the 
proposed approach, the approach proposed for a company producing parts in the 
automotive sub-industry has been implemented. For the identified six risk categories, 
Operational Risk > Financial Risk > Supply Risk > Information Risk> Social and 
Environmental Risk > Product Recovery Risk = Demand Risk ranking was obtained 
and it was concluded that operational risks were the most important criteria. The 
results also show that there is no difference in the suppliers' ranking of the risk 
priorities obtained in the crisp and fuzzy environment. 
Keywords: Automotive Sector, Fuzz AHP, Risk analysis, TOPSIS. 
Received 10 July 2018; Received in revised from 11 December 2018; Accepted 15 
December 2018 

1. Giriş  
Tedarik zinciri yönetimi (TZY) tedarikçiler, üreticiler, perakendeciler ve 

müşteriler arasındaki karşılıklı ilişkinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir 
süreçtir. Bu süreçte ürünler doğru miktarlarda, doğru yerden, doğru yere, doğru 
zamanda maliyetleri en aza indirecek ve tüm TZY hizmet düzeylerinin en iyilenmesini 
sağlayacak şekilde süreç boyunca üretilebilir ve dağıtılabilir. Tedarik zincirlerinin 
karmaşıklığı özelliklerine, dinamiğine, aktörler arasındaki ilişkilere ve iletişimin yanı 
sıra çevrenin özelliklerine bağlıdır. Artan ürün/hizmet karmaşıklığı ve tedarik zincirinde 
dış kaynak kullanımı ile birlikte tedarik zincirinde risk giderek artmakta ve TZY’nde 
risk yönetimi giderek önem kazanmaktadır. 

Risk her zaman tedarik zincirinin bir parçası olmuştur. Herhangi bir işletmenin 
dört duvarı içinde ve/veya dışında öngörülemeyen ancak işletmelerin faaliyetlerini 
etkilemesi muhtemel olaylar gerçekleşmektedir. Tedarik zinciri risk yönetimi (TZRY), 
şirketlerin, tedarik zinciri boyunca tedarik zincirindeki lojistik faaliyetler veya 
kaynakların neden olduğu belirsizliklerin üstesinden gelmek için risk unsuru barındıran 
olaylara karşı işbirliği yaptığı ve çözümler aradığı bir platformdur (Radivojević & 
Gajović, 2014). Şirketlerin gittikçe birbirine bağlı olduğu ve rekabetin daha fazla 
olduğu modern ekonomik bağlamda, tahmin edilmesi güç olan ve şirketin karı ve 
rekabetçiliği üzerinde olumsuz etkisi olabilecek risk faktörlerini değerlendirmek çok 
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önemlidir (Verbano & Venturini, 2011). Bu nedenle, işletmeler sadece üretim ve 
pazarlamada değil tedarik zinciri ağındaki faaliyetlerin tamamında risk yönetimine 
bütünleşmek yoluna gitmeye başlamışlardır.  

TZRY’nin amacı, tedarik zincirindeki faaliyetlerin işlemesi için riskli olayların 
olma olasılığını azaltmak ve risklere karşı hazır bir tavır takınmaktır. Tedarik zincirinde 
riskleri tanımlayıp analiz etmek ve oluşacak zarardan kurtarmak tedarik zinciri 
operasyonlarının tüm süreçlerini (üretim, depolama, taşıma, sigortalama, dağıtım, katma 
değerli işlemler, gümrükleme) zarardan korumak demektir (Öner, 2017). 

TZRY’nin aşağıdaki dört temel yapısı, yönetim kavramının ilgili kritik yönlerini 
belirlememizi sağlar: (1) tedarik zinciri için risk kaynaklarının değerlendirilmesi; (2) en 
ilgili risk sonuçlarının tanımlanması ile tedarik zincirinde risk kavramının tanımlaması; 
(3) tedarik zinciri stratejisinde risk unsurlarının izlenmesi ve (4) tedarik zincirindeki 
risklerin azaltılması (Jüttner, Peck, & Christopher, 2003). TZRY stratejileri, bir 
işletmenin potansiyel sorunları öngörmesine ve hem bu risklere hem de öngörülemeyen 
tedarik zinciri kesintilerine mümkün olduğunca hızlı ve verimli şekilde uyum 
sağlamasına yardımcı olur. 

Özellikle uluslararası faaliyet gösteren işletmeler TZRY konusunda ciddi 
yatırımlar ve çalışmalar yapmaktadırlar. Örneğin Dell firması envanterleri farklı taşıma 
seçeneklerini bulundurarak elde bulundurma maliyetlerini azaltırken aynı zamanda 
gecikme risklerinin de önüne geçmiş olmaktadır (Öner, 2017). Dell, Toyota, Motorola 
ve diğer önde gelen üreticiler tedarik zincirlerine yönelik riskleri belirleme konusunda 
ve potansiyel olarak olumsuz etkilerini gideren azaltma stratejileri oluşturmada çok 
başarılıdırlar (Chopra & Sodhi, 2004). Günümüzde işletmelerin bilgi sistemlerine ve 
insan kaynaklarına yatırım yapmasını gerektiren kapsamlı metodolojilere sürekli ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Yukarıdaki açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmada TZY’nde 
risklerin başarılı bir şekilde yönetilmesi sürecinde risklerin belirlenmesi ve analiz 
edilmesi için AHP ve TOPSIS yöntemlerine dayalı bütünleşik bir yaklaşım 
önerilmektedir. TZY’nde riskleri belirlemek için, Konya otomotiv yan sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren bir şirket incelenmiştir. Mevcut araştırmanın ilk amacı, 
TZY ile ilgili çeşitli riskleri tanımlamaktır. Bu çalışmanın ikinci amacı, TZRY’nde bir 
analiz yöntemi önermek ve TZRY için bir risk değerlendirme yaklaşımının 
geliştirilmesidir.  

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, sırasıyla, literatür araştırması, araştırmanın 
yöntemi ve adımları, sayısal uygulama ve elde edilen sonuçlar, sonuç kısmında ise 
araştırmanın genel bir gözden geçirilmesi ele alınılacaktır. 

2. Literatür Araştırması  
Tedarik zinciri ağında gerçekleştirilen işlemler tamamen öngörülebilir değildir ve 

genellikle önemli olabilecek potansiyel risklere maruz kalmaktadırlar. Yönetimsel bakış 
açısından risk, tipik ve normal aktiviteleri bozmak veya bir şeyin amaçlandığı gibi 
gerçekleşmesini önlemek için bir şeyin olabileceğine dair bir tehdittir (Waters, 2011). 
TZY’nde riskler, bilgi ve malzeme hareketini etkileyebilecek öngörülmeyen olaylardır 
ve ürünlerin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar olan akışı bozabilmektedir. 
Farklı uzmanlar ve araştırmacılar, TZY’nde riskleri ve kaynaklarını değerlendirmeyi 
denemişlerdir. Jüttner vd. (2003) arz ve talep arasındaki uyumsuzluk olasılığını tedarik 
zinciri riskleri olarak adlandırmışlardır. Bu riskler çevresel, organizasyonel veya tedarik 
zinciri ile ilgili değişkenler gibi çoklu kaynaklardan kaynaklanabilmektedir. TZRY, 
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potansiyel risk kaynaklarını tanımlamayı ve tedarik zincirindeki bu zafiyetleri etkisiz 
hale getirmek için uygun önlemleri almayı hedeflemektedir. Chopra & Sodhi (2004) 
potansiyel tedarik zinciri risklerini dokuz kategoriye ayırmıştır: (a) Bozulmalar, (b) 
Gecikmeler, (c) Sistemler, (d) Tahmin, (d) Fikri mülkiyet, (e) Tedarik, (f) Alacaklar, (g) 
Envanter ve (h) Kapasite. Her bir risk türüne karşı bu riskleri ve azaltma stratejisine 
yönlendiren olayları ve koşulları tespit etmişlerdir. TZRY stratejisi oluştururken 
belirtilen riskleri ele almak için, iki şeyin dikkate alınması gerekmektedir. Birincisi, 
tedarik zinciri riskinin kuruluş çapında anlaşılması gerekmektedir. Ardından, belirli 
şirketlerin koşullarına karşı riski azaltmak için yaklaşımları adapte etme metodolojisinin 
belirlenmesi takip edilmelidir. Gaudenzi & Borghesi (2006) tedarik zincirinin içinde 
veya dışında meydana gelebilecek tedarik zinciri bozulmalarını ele almışlardır. Bu 
çalışmada tedarik zinciri bozulmalarını beş farklı sınıfa ayırmışlardır: (1) talep tarafı; 
(2) tedarik tarafı; (3) düzenleyici, yasal ve bürokratik; (4) altyapı ve (5) felaket. 
Blackhurst, Scheibe, & Johnson (2008) tedarik zinciri riskleri arttığında bir tedarik 
zincirinde ortaya çıkabilecek, uzun teslimat süreleri, stoklar, müşteri talebini 
karşılamada yetersizlik ve maliyet artışı gibi çeşitli sorunların tedarik zincirinde 
bozulmalara neden olabileceğini belirtmişlerdir.  

Yu, Zeng, & Zhao (2009) tedarik zincirinde talepte bozulma meydana geldiğinde 
tek veya ikili kaynak kullanımının, bozulma olasılığının büyüklüğüne bağlı olarak etkili 
olabileceği sonucuna varmışlardır. Bochao (2010) tedarik zinciri risk kaynaklarına 
dayalı bir risk değerlendirme endeks sistemi kurmuş ve sınıflandırmıştır. Ardından AHP 
ve bulanık kapsamlı değerlendirme yöntemini kullanarak tedarik zincirindeki risk 
göstergelerini ölçmüşlerdir. Tang & Nurmaya Musa (2011) 14 yıllık dönemde TZRY ve 
ilgili çalışmaları incelemişler, riskleri tanımlamışlar ve sınıflandırmışlardır. Alıntı ve 
kaynak gösterme yönünden yaptıkları literatür incelemesine göre en önemli riskler üç 
alt başlıkta tanımlanmıştır; maddi, finansal ve bilgi akışı riski. Wang, Chan, & Diaz-
Rainey (2012) giyim sektörünün doğasında yer alan dalgalanmalar ve belirsizlikler için, 
yeşil faaliyetlerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirmede iki 
aşamalı bulanık AHP modelini önermişler ve önerilen modelin nasıl çalıştığını 
göstermek için sayısal bir örnek eklemişlerdir. Meena & Sarmah (2013) her bir tedarikçi 
için toplam maliyet minimizasyonunu farklı kapasite, başarısızlık olasılığı ve miktar 
indirimlerini göz önünde bulundurularak, tedarik bozulması riski altında birden fazla 
tedarikçi arasında bir üretici tarafından sipariş dağıtımı için karma tamsayılı doğrusal 
olmayan bir programlama modeli geliştirmişlerdir. Aggarwarl & Sharma (2013) tedarik 
zincirlerinde yer alan riskleri tanımlamanın ve değerlendirmenin çok amaçlı bir sorun 
olduğuna dikkat çekerek çok kriterli bir değerlendirme yöntemi önermişlerdir. Bu 
bağlamda, tedarik, süreç, talep, kontrol ve çevresel riskleri tanımlamış ve bu riskler 
arasındaki önem seviyelerini ve öncelik ilişkilerini belirlemek için bulanık AHP 
yaklaşımını önermişlerdir. S. K. Mangla, Kumar, & Barua (2015) yeşil tedarik zinciri 
uygulamalarının iş dünyasında etkin bir şekilde anlaşılması ve başarılı bir şekilde 
yönetilmesi amacıyla risklerin tanımlanması ve analiz edilmesini önermişlerdir. İki 
aşamalı bir araştırma yaklaşımı önerilmiş ve kullanılmıştır. İlk aşamada, yeşil tedarik 
zinciri ile ilişkili altı risk kategorisi ve yirmi beş spesifik risk tanımlanmıştır. İkinci 
aşamada, bulanık AHP, öncelikli konuların belirlenmesinde belirlenen riskleri analiz 
etmek için kullanılmıştır. S. Mangla, Kumar, & Barua (2016) risk analizi için fay ağacı 
analizi ve bulanık AHP ile bütünleşik bir yöntem önermişlerdir. Çalışmanın 
uygulanmasını göstermek için bir plastik üreticisi yeşil tedarik zinciri örneği 
sunulmuştur. Mital, Del Giudice, & Papa (2018) tedarik zinciri risk faktörlerini dört 
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ürün için başlatmışlar ve karar ağacı oluşturmuşlardır. Belirlenen karar verme 
kriterlerine dayanarak, AHP yöntemi riskin ölçülmesi için uygulanmış ve riskin tedarik 
zincirleri arasında değiştiğini göstermişlerdir.  

Literatür araştırması sonucunda, araştırmacıların genellikle TZY’nde risklerin 
önceliklendirilmesine odaklandıkları, bu amaç için AHP ve bulanık AHP yöntemlerine 
başvurdukları görülmüştür. Özellikle bütünleşik AHP ve TOPSIS yöntemlerine dayalı 
çalışmalar risk yönetiminde çok az çalışılmıştır. Ayrıca, tedarikçilerin risk 
değerlendirme sonuçlarına göre çıkarımlar yapan çalışmalara az rastlanmaktadır. Bu 
noktadan hareketle, TZY’nde risk değerlendirmesi için bütünleşik bir yaklaşım 
önerilerek, elde edilen değerlendirmelere göre alternatifler için çıkarımlarda 
bulunulmuştur.  

3. Yöntem  
Otomotiv yan sanayi sektöründe tedarik zincirinde risk değerlendirmesi için 

önerilen çözüm yaklaşımı, tedarikçiler için özel riskleri göz önünde bulundurarak 
aşağıdaki ana adımlardan oluşmaktadır:  

1. Tedarikçi risklerini kapsayan bir risk değerlendirme yaklaşımının geliştirilmesi 
2. Tedarikçi risklerini ölçmek için kriterlerin belirlenmesi ve kriter ağırlıklarının 

elde edilmesi 
3. Belirlenen kriterlere göre tedarikçilerin risk değerlendirmeleri için karar 

vericilerden bilgi toplanması 
4. Belirli riskler arasında tedarikçi performanslarını sıralanması ve risk 

düzeylerine göre çıkarımların yapılması  
Önerilen çözüm yaklaşımı dört adımdan oluşmaktadır: İlk adımda, tedarikçilerin 

risk seviyelerini tespit edebilmek için kullanılacak yöntemler belirlenmelidir. Bu 
çalışmada (bulanık) AHP ve TOPSIS yöntemleri ile bir değerlendirme yaklaşımı 
oluşturulmuştur. İkinci adımda, tedarikçilerin değerlendirilmesi için risk kriterleri 
belirlenmiş ve birbirleri arasındaki önem dereceleri (bulanık) AHP yöntemi ile elde 
edilmiştir. Üçüncü adımda, belirlenen risk kriterlerine göre risk değerlendirilmesi 
yapılmış ve risk puanlarının elde edilmesi için TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. 
Dördüncü adımda, her bir tedarikçi için elde edilen risk puanları hesaplanmış ve risk 
gruplarına atanarak her bir tedarikçi için çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Uygulama aşamasında kriter ağırlıkları (bulanık) AHP ile belirlenmiş ve 
belirlenen ağırlıklar TOPSIS yönteminde kullanılarak tedarikçilerin risk puanları 
hesaplanmıştır. AHP, farklı kriterler arasındaki öncelikleri belirlemek için güçlü bir 
karar verme metodolojisidir. Chang (1996), genişletilmiş analiz yöntemine dayalı bir 
Bulanık AHP yaklaşımını önermiş ve çok kriterli karar verme problemlerinde yaygın 
olarak kullanılmıştır. Bu yöntem, karar vericiler tarafından verilen karşılaştırmalı 
kararları ifade etmek için dilsel değişkenleri kullanmaktadır. Chang (1996)’ın 
genişletme analizi yönteminde öncelikle i. amaca göre bulanık sentetik genişletmesi 
değeri elde edilir. Daha sonra, üçgen bulanık sayılarını karşılaştırmak için olabilirlik 
derecesi hesaplanır. Son olarak, ağırlık vektörü normalize edilerek her bir kriterin 
ağırlığı elde edilmiş olur. 

TOPSIS, ilk olarak Hwang ve Yoon (1981) tarafından önerilen çok kriterli bir 
karar verme yöntemidir. Bu yöntem, optimal çözümün pozitif ideal çözümden en yakın 
mesafeye ve negatif ideal çözümden en uzak mesafeye sahip olması fikrine 
dayanmaktadır. Bu çalışmada, otomotiv yan sanayi sektöründe tedarikçilerin risk 
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puanlarının hesaplanması için TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. TOPSIS yönteminin 
adımları şu şekildedir (Oztaysi, 2014; Seçme, Bayrakdaroğlu, & Kahraman, 2009): 
Birinci adımda, karar matrisi (𝐷𝐷) oluşturulur. İkinci adımda, normalize edilmiş karar 
matrisi (𝑅𝑅) elde edilir. Üçüncü adımda, ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisi (𝑉𝑉) 
oluşturulur. Dördüncü adımda, pozitif ideal çözüm (𝐴𝐴∗) ve negatif ideal (𝐴𝐴−) çözüm 
değerleri hesaplanır. Beşinci adımda, ideal çözüme olan uzaklıklar belirlenmekte son 
adımda ise ideal çözüme göreli yakınlık katsayıları hesaplanmaktadır.  

3.1. Tedarik Zinciri Yönetiminde Risk Sürücülerinin Belirlemesi 
Risk herhangi bir olayın ortaya çıkmasıyla ilişkili beklenmediklik ve belirsizlik 

olarak tanımlanabilir (Gurnani, Mehrotra, & Ray, 2012). Bir işletmenin tedarik zinciri 
göz önüne alındığında, zincirde bu riskleri ve risk faktörlerini yönetmek önemlidir. Aksi 
takdirde, sonuçlar bir işletmenin genel performansında bir düşüşe sebep olabilir ve 
yöneticilerin zamanında riskleri hafifletme önlemlerini hesaba katmaması durumunda 
daha da ciddi etkiler ortaya çıkabilir. Tedarik zinciri ile ilgili riskler yeşil, yalın, 
yalın&yeşil ve sürdürülebilir gibi tedarik zinciri sisteminin yapısındaki farklı araçlara 
ve algılara dayalı olarak sınıflandırılabilir. Tedarik zinciri riskleri, yönetimsel 
kararlarından ortaya çıkan içsel riskler ve tedarik zincirinin dışındaki çevreden 
doğabilecek risklerden oluşan dışsal riskler bölünebilir (Radivojević & Gajović, 2014). 
Ayrıca, her risk kategorisi çok sayıda bireysel riski içerebilir. Bu çalışmada yedi ana 
tedarik zinciri risk kategorisi ele alınmış ve risklerin açıklamaları aşağıda verilmiştir 
(Tablo 1). 

Tablo 1. Tedarik zincirine özgü risklerin kaynakları ile tanımlamaları 
No Risk Açıklama Kaynaklar 
1  Talep Riski 

(Demand Risk - D) 
Üreticiler tarafından nihai ürünlerle ilgili taleplerdeki 
belirsizlikler ve kullanılmış ürünlerin toplanmasıyla 
ilgili risklerdir.  

(S. Mangla et 
al., 2016; Min 
Ma, Fei Yao, & 
Huang, 2012) 

2 Operasyonel Risk 
(Operational Risk - 
O) 

Operasyonel (O) riskler, bir şirketin ticari 
faaliyetlerinde ana işlevlerin gerçekleştirilmesi ile 
ilgilidir. Taşımacılık riskleri,  kapasite kısıtları, kalite 
sorunları, makine hataları, yazılım hatası, kusurlu 
verim, yetersiz iç prosedür ve süreçler, yetersiz bilgi 
yönetimi, öngörülemeyen iç veya dış olaylar bu sınıfa 
örnek olarak verilebilir.  

(Min Ma et al., 
2012; Yang & 
Li, 2010) 

3 Tedarik Riski  
(Supply Risk - S) 

Tedarik riskleri, öncelikli olarak tedarik zinciri 
ağındaki sorunları ilgilendirmektedir. Fiyat /maliyet 
artışları, kalite problemleri, tedarik devamsızlığı 

(S. Mangla et 
al., 2016; S. 
Mangla, 
Madaan, & 
Chan, 2013) 

4 Bilgi Riski 
(Information Risk - I) 

Bu tür bir risk, tedarik zincirindeki akış ve bilgi ağı 
tasarımıyla ilgili konuları ifade eder. Örneğin,  bilgi 
altyapısı arızası, sistem entegrasyonu veya yaygın 
sistemler ağı, ürün kurtarma için ürün bilgilerini 
izleme gibi. 

(Min Ma et al., 
2012; Sarkis, 
2006) 

5 Ürün kurtarma riski 
(Product Recovery 
Risk - PR) 

Ürün kurtarma riski, ürünlerin iade ve geri kazanım 
işlemlerinde ortaya çıkan belirsizlikleri ve sorunları 
açıklamaktadır.  Tersine tedarik ağ tasarımı, hasarlı ve 
kusurlu iade ürünlerinin görüntülenmesi, incelenmesi 
ve taranması 

(S. Mangla, 
Madaan, & 
Chan, 2012; S. 
Mangla et al., 
2013) 

6 Finansal Risk  
(Financial Risk - F) 

Tedarik zincirindeki finansal riskler, varlık sorunlarını 
içermektedir.  Kaynak kullanımı, enflasyon ve döviz 
kurları gibi.  

(S. K. Mangla et 
al., 2015; Yang 
& Li, 2010) 

7 Sosyal ve Çevresel Sosyal ve çevresel riskler, yönetim politikalarının (Yang & Li, 
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4. Sayısal Uygulama 
Bu bölümde, tedarikçilerinin risk perspektifinden değerlendirilmesiyle ilgilenen 

bir otomotiv yedek parça imalat şirketinde önerilen yaklaşımın sayısal uygulaması 
gösterilmiştir. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki tedarikçilerinden malzeme tedarik 
etmektedir. Konya’da, otomotiv ana sanayiinde, Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi (TÜMOSAN) bulunmaktadır. Türkiye’de birçok şehirde, otomotiv yan sanayi 
sektörü gelişmiş olmakla birlikte birkaç şehirde yoğunlaşma görülmektedir. En fazla 
gelişme ve sektörel yoğunlaşmanın görüldüğü şehir ise Konya’dır. Sektör, 180 bin kişi 
ile toplam imalat sanayi istihdamında yaklaşık %5 paya sahiptir. Konya otomotiv yan 
sanayi sektöründe ise 400 civarında üretici firmada, 10 binin üzerinde kişiye istihdam 
sağlanmaktadır. Bu nedenlerle çalışmada ABC firmasının tedarikçilerini risk 
değerlendirmesi yapılmıştır.  

Bu çalışmada veri toplama aşaması üç adımdan oluşmaktadır; ilk olarak, 
tedarikçilerin risk değerlendirmesiyle ilgili en yaygın risklerin belirlenmesi (bkz. Bölüm 
3.1), ikincisi risk önceliklerin tespit edilmesi için (bulanık) AHP yönteminin 
kullanılması (bkz. Bölüm 3.2) ve son olarak tedarikçi risk puanlarının hesaplanması için 
TOPSIS yönteminin uygulanması (bkz. Bölüm 3.3).  

Mevcut literatürün yardımıyla, tedarikçilerin değerlendirilmesine yönelik kriterler 
toplanarak örnek olay şirketinin karar vericilerine dağıtılmıştır. Üretim, lojistik ve satın 
alma departmanlarında çalışan üç uzmandan oluşan bir komite (KV1, KV2 ve KV3) 
oluşturularak belirlenen kriterlere gerçek dünyadaki karşılaştırması için son hali 
verilmiştir. Çeşitli görüşmeler gerçekleştirilerek, tedarikçilerin risk değerlendirme 
kriterleri Tablo 1'de gösterildiği gibi sonuçlandırılmıştır. Tablo 1’deki kriterlere 
dayanarak, tedarikçilerin risklerini değerlendirmek üzere yedi ana kriter geliştirilmiştir. 
Değerlendirme sürecinde dikkate alınan yedi kriter aşağıdaki gibidir: 𝐾𝐾1: (F) Finansal 
Risk; 𝐾𝐾2: (I) Bilgi Riski; 𝐾𝐾3: (SE) Sosyal ve Çevresel Risk; 𝐾𝐾4: (O) Operasyonel Risk; 
𝐾𝐾5: (S) Tedarik Riski; 𝐾𝐾6: (D) Talep Riski ve 𝐾𝐾7: (PR) Ürün Kurtarma Riski. 

Karar vericiler ile yapılan ön incelemeden sonra, dört potansiyel tedarikçi (S1, S2, 
S3, S4) risk değerlendirmesi için belirlenmiştir. Şekil 1, problemin hiyerarşik yapısını, 
kesinleşmiş kriterleri ve tedarikçileri göstermektedir. Tüm uzmanlara çalışmaya 
başlamadan önce, bu çalışmanın amaçları açıklanmış ve verilerin nasıl kullanılacağı 
onlarla tartışılmıştır. Uzmanlarla, bu çalışma için gerekli olan nitel ve nicel verilerin 
toplanması için şahsen görüşme yapılmıştır. 

Risk 
(Social and 
Environmental Risk -  
SE) 

tedarik zinciri başarısızlığındaki sorumluluklarını 
engelleyebilen risklerdir. Yönetim politikası 
başarısızlıkları, hükümet politikası riskleri, kurumsal 
stratejik hedeflerin eksikliği, karbon dioksit emisyonu, 
atık ve tehlikeli maddelerin yok edilme düzeyi 

2010) 
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F

I

SE
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D

S1

S2

S4

S3

PR
 

Şekil 1. Risk değerlendirmesi için karar verme sürecinin hiyerarşik yapısı 

4.1. Kriterler ağırlıklarının oluşturulması 
Karar verme komitesi, kriterlerin önceliklerini oluşturmak için kriterlerin ikili 

karşılaştırmasını yapmışlardır. Öncelikle kesin sayılar ile kriterler ağırlıkları için üç 
karar verici tarafından sağlanan değerlendirme bilgileri toplanmış ve birleştirilmiş 
karşılaştırma matrisi Tablo 2'de sunulmuştur. Bu noktada, karar vericilerin görüşlerinin 
geometrik ortalaması alınarak kesin sayılar elde edilmiştir. Bu değerler klasik AHP 
yönteminde kullanılmış, kriter ağırlıkları ve tutarlılık oranı aşağıdaki gibi elde 
edilmiştir. Bu verilere göre karar vericiler için, 0.2184 önceliği ile operasyonel risk ilk 
sırada yer almaktadır. 

Tablo 2. Kriterler için ikili birleştirilmiş karşılaştırma matrisi ve ağırlıklar 

 
F I SE O S D PR Ağırlıklar 

F 1 1.4422 1.1447 1.2599 2.1544 2.8844 2.2894 0.1972 
I 0.6933 1 1.1447 1.3867 1.5874 2.7144 2.3811 0.1755 

SE 0.8735 0.8735 1 0.5313 0.7469 2.6207 2.9043 0.1433 
O 0.7937 0.7211 1.8820 1 1.4422 4.7622 3.5568 0.2184 
S 0.4641 0.6299 1.3388 0.6933 1 3.1748 3.7797 0.1628 
D 0.3466 0.3684 0.3815 0.2099 0.3149 1 0.6299 0.0538 

PR 0.4367 0.4199 0.3443 0.2811 0.2645 1.5874 1 0.0610 
Tutarlılık Oranı=0.0142 
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Tablo 3. İkili karşılaştırma matrisinde kullanılan göreli önem ölçeği (Lin, 2010) 
Dilsel Değişken Önem Düzeyi Bulanık Ölçek 
Eşit derecede önemli 1 (1, 1, 1) 
Orta 2 (1, 2, 3) 
Zayıf derecede önemli 3 (2, 3, 4) 
Orta 4 (3, 4, 5) 
Kuvvetli derecede önemli 5 (4, 5, 6) 
Orta 6 (5, 6, 7) 
Çok kuvvetli derecede önemli 7 (6, 7, 8) 
Orta 8 (7, 8, 9) 
Kesinlikle daha önemli 9 (9, 9, 9) 

Kesin sayıların bulanıklaştırılması için Tablo 3'de verilen dilsel değişkene ilişkin 
tanımlanan üçgensel bulanık sayılar kullanılmıştır. Karar vericilerin değerlendirmeleri 
bulanık sayılarda kullanılarak birleştirilmiş ve birleştirilmiş karar matrisi Tablo 4’te 
gösterilmiştir. Daha sonra Chang (1996)’nın genişletilmiş analiz yöntemi kullanarak 
belirlenen her bir risk kategorisi için öncelik ağırlıkları hesaplanarak öncelik vektörü 
𝑊𝑊 = (0.2090,0.1884,0.1505,0.2605,0.1916,0,0) olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlara 
göre, risk kategorilerinin öncelik sırası, 𝑂𝑂 >  𝐹𝐹 >  𝑆𝑆 >  𝐼𝐼 >  𝑆𝑆𝑆𝑆 >  𝑃𝑃𝑅𝑅 = 𝐷𝐷 olarak 
verilebilir. Operasyonel risk kategorisi (O) ilk sırada yer almıştır ve bu nedenle diğer 
risk kategorilerine göre karar vericilere göre en yüksek önceliği sahiptir. TZY 
kapsamında operasyonel risk, yetersiz veya başarısız süreçler, operasyonlar, yöntemler, 
işgücü, sistemler vb. nedenlerden kaynaklanan risk olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, 
yöneticiler ve planlayıcılar TZY’ndeki operasyonel riskleri yönetmek için çabalara ve 
eylem planlarına odaklanmalıdır. 

Tablo 4. Birleştirilmiş bulanık ikili karşılaştırma matrisi 

 
F I SE O S D PR 

F 
(1.0000,1.00
00,1.0000) 

(1.0627,1.4422,
1.8821) 

(1.0000,1.1447,
1.3264) 

(1.0000,1.2599,
1.0000) 

(1.5874,2.1544,
2.6207) 

(2.4101,2.8845,
3.3019) 

(1.8899,2.2894,
2.8231) 

I 
(0.5313,0.69
34,0.9410) 

(1.0000,1.0000,
1.0000) 

(0.8221,1.1447,
1.9129) 

(0.9086,1.3867,
1.9574) 

(1.2599,1.5874,
1.9574) 

(2.1055,2.7144,
3.7798) 

(2.0801,2.3811,
2.7589) 

SE 
(0.7539,0.87
36,1.0000) 

(0.5228,0.8736,
1.2164) 

(1.0000,1.0000,
1.0000) 

(0.4055,0.5313,
0.6934) 

(0.5848,0.7469,
1.0000) 

(2.0274,2.6207,
3.6593) 

(2.2894,2.9044,
4.0000) 

O 
(1.0000,0.79
37,1.0000) 

(0.5109,0.7211,
1.1006) 

(1.4422,1.8821,
2.4662) 

(1.0000,1.0000,
1.0000) 

(0.8736,1.4422,
2.2894) 

(3.7798,4.7622,
5.6462) 

(3.3019,3.5569,
3.7798) 

S 
(0.3816,0.46
42,0.6300) 

(0.5109,0.6300,
0.7937) 

(1.0000,1.3389,
1.7100) 

(0.4368,0.6934,
1.1447) 

(1.0000,1.0000,
1.0000) 

(1.9129,3.1748,
4.3267) 

(2.6207,3.7798,
4.7622) 

D 
(0.3029,0.34
67,0.4149) 

(0.2646,0.3684,
0.4750) 

(0.2733,0.3816,
0.4932) 

(0.1771,0.2100,
0.2646) 

(0.2311,0.3150,
0.5228) 

(1.0000,1.0000,
1.0000) 

(0.4055,0.6300,
1.0000) 

PR 
(0.3542,0.43
68,0.5291) 

(0.3625,0.4200,
0.4807) 

(0.2500,0.3443,
0.4368) 

(0.2646,0.2811,
0.3029) 

(0.2100,0.2646,
0.3816) 

(1.0000,1.5874,
2.4662) 

(1.0000,1.0000,
1.0000) 

4.2. Tedarikçilerin risk puanlarının elde edilmesi 
TOPSIS yöntemi, tedarikçilerin risk puanlarını elde edebilmek için (bulanık) 

AHP'den elde edilen ağırlıkları dikkate alarak kullanılmıştır. Elde edilen değerler, 
TOPSIS yönteminin nicel değerlendirmesi için ağırlık olarak kullanılmıştır. 
Tedarikçileri değerlendirmek için komite Tablo 5’de verilen kalitatif (dilsel) 
değişkenleri kullanmış ve belirlenen kriterlere göre değerlendirme tablosunu 
oluşturmuştur (Tablo 6).  
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Tablo 5. Sözel değerlendirmeler ve bulanık sayı karşılıkları 
Sözel ifade Bulanık karşılık 

Çok Düşük (ÇD)  (0, 1, 3) 
Düşük (D)  (1, 3, 5) 
Orta (O)  (3, 5, 7) 

İyi (İ)  (5, 7, 9) 
Çok İyi (Çİ)  (7, 9, 10) 

Tablo 6. Üç alternatif için sözel değerlendirmeler 
  Tedarikçiler Karar Vericiler 
    KV1 KV2 KV3 

F 

S1 D O D 
S2 O O İ 
S3 ÇD ÇD D 
S4 Çİ Çİ İ 

I 

S1 O O D 
S2 İ İ Çİ 
S3 D ÇD D 
S4 Çİ İ Çİ 

SE 

S1 ÇD D D 
S2 D O O 
S3 ÇD D D 
S4 İ İ Çİ 

O 

S1 D D D 
S2 O O İ 
S3 ÇD ÇD D 
S4 Çİ Çİ İ 

S 

S1 O İ İ 
S2 O O D 
S3 O İ O 
S4 Çİ Çİ İ 

D 

S1 O O O 
S2 İ İ İ 
S3 D ÇD D 
S4 İ Çİ İ 

PR 

S1 O O İ 
S2 İ İ O 
S3 D D O 
S4 Çİ İ Çİ 

Tedarikçiler için birleştirilmiş bulanık değerlendirmeler, Denklem (1) kullanılarak 
elde edilmiş ve birleştirilmiş (toplam) bulanık değerlendirmeler kesin bir sayıya 
dönüştürülmüştür. Tablo 7, tedarikçiler için birleştirilmiş bulanık değerlendirmeler ve 
kesin değerlendirmeleri göstermektedir.  
NOT: 𝑥𝑥�𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾 = 𝑖𝑖. alternatifin 𝑗𝑗. kritere göre değerini göstermek üzere, 𝐾𝐾 tane karar vericiden 
oluşan bir grupta, alternatiflerin birleştirilmiş değerleri,  
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𝑥𝑥�𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1
𝐾𝐾

[𝑥𝑥�𝑖𝑖𝑖𝑖1 + 𝑥𝑥�𝑖𝑖𝑖𝑖2 + ⋯𝑥𝑥�𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾]                               (1)     

eşitliğinden hesaplanmıştır. 

Tablo 7. Alternatifler için toplam bulanık karar matrisi 

  Tedarikçiler 
Birleştirilmiş bulanık 

değerlendirmeler 
Kesin 

değerlendirmeler 
        

F 

S1 (1.66,3.66,5.66) 3.66 
S2 (3.66,5.66,7.66) 5.66 
S3 (0.33,1.66,3.66) 1.883 
S4 (6.33,8.33,9.66) 8.106 

I 

S1 (2.33,4.33,6.33) 4.33 
S2 (5.66,7.66,9.33) 7.55 
S3 (0.66,2.33,4.33) 2.44 
S4 (6.33,8.33,9.66) 8.106 

SE 

S1 (0.66,2.33,4.33) 2.44 
S2 (2.33,4.33,6.33) 4.33 
S3 (0.66,2.33,4.33) 2.44 
S4 (5.66,7.66,9.33) 7.55 

O 

S1 (1,3,5) 3 
S2 (3.66,5.66,7.66) 5.66 
S3 (0.33,1.66,3.66) 1.883 
S4 (6.33,8.33,9.66) 8.106 

S 

S1 (4.33,6.33,8.33) 6.33 
S2 (2.33,4.33,6.33) 4.33 
S3 (3.66,5.66,7.66) 5.66 
S4 (6.33,8.33,9.66) 8.106 

D 

S1 (3,5,7) 5 
S2 (5,7,9) 7 
S3 (0.66,2.33,4.33) 2.44 
S4 (5.66,7.66,9.33) 7.55 

PR 

S1 (3.66,5.66,7.66) 5.66 
S2 (4.33,6.33,8.33) 6.33 
S3 (1.66,3.66,5.66) 3.66 
S4 (6.33,8.33,9.66) 8.106 

Elde edilen kesin değerlendirmeler TOPSIS yöntemi için karar matrisi değerleri 
olarak kullanılmıştır (Tablo 8). Her bir kritere göre tedarikçilerin toplanmış karar 
matrisi ve her bir kritere göre tedarikçilerin normalleştirilmiş bulanık matrisi 
kullanılarak hesaplanmıştır. Her bir tedarikçi için pozitif ideal çözüme uzaklık (𝑑𝑑𝑖𝑖∗) ve 
negatif ideal çözüme uzaklık (𝑑𝑑𝑖𝑖−) değerleri hesap edilmiştir. Daha sonra tedarikçilerin 
ideal çözüme göreli yakınlık değeri ile hesap edilerek Tablo 9'da gösterilmiştir. Bulanık 
AHP yönteminden elde edilen ağırlıklar içinde benzer işlemler gerçekleştirilmiş ve 
Tablo 10’da verilen sonuçlar elde edilmiştir. 
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Tablo 8. Alternatif tedarikçiler için karar matrisi 
Tedarikçiler F I SE O S D PR 

S1 3.66 4.33 2.44 3 6.33 5 5.66 
S2 5.66 7.55 4.33 5.66 4.33 7 6.33 
S3 1.88 2.44 2.44 1.88 5.66 2.44 3.66 
S4 8.106 8.106 7.55 8.106 8.106 7.55 8.106 

 
Tablo 9. AHP için negatif ve pozitif ideal çözümden uzaklıklar ve yakınlık değerleri 

Tedarikçiler 𝑑𝑑+ 𝑑𝑑− 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 AHP için Sıralama 
S1 0.1671 0.0572 0.2551 3 
S2 0.0981 0.1339 0.5773 2 
S3 0.2116 0.0173 0.0756 4 
S4 0.0000 0.2149 1.0000 1 

Tablo 10. Bulanık AHP için negatif ve pozitif ideal çözümden uzaklıklar ve yakınlık değerleri 

Tedarikçiler 𝑑𝑑+ 𝑑𝑑− 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 
Bulanık AHP için 

Sıralama 
S1 0.1857 0.0614 0.2484 3 
S2 0.1098 0.1463 0.5713 2 
S3 0.2333 0.0204 0.0803 4 
S4 0.0000 0.2375 1.0000 1 

Tedarikçilerin yakınlık katsayılarına bakılarak alternatifler büyükten küçüğe 
doğru sıralanır. Buna göre dört aday tedarikçi arasındaki sıralama 𝑆𝑆4 > 𝑆𝑆2 > 𝑆𝑆1 > 𝑆𝑆3 
olarak belirlenir. Bu değerlere bakılarak 𝑆𝑆4 tedarikçisinin en az riskli tedarikçi olduğu 
söylenebilirken, en yüksek riske sahip tedarikçi 𝑆𝑆3 bulunmuştur. 𝑆𝑆4 tedarikçisi için 
hiçbir önlem alınması gerekmemektedir, tedarikçiler 1-3 yıl içinde yeniden 
değerlendirilmelidir. Ancak, 𝑆𝑆3 tedarikçisi için kontrol mekanizmaları hazırlanmalıdır. 
Örneğin, düzeltici - önleyici faaliyet planı tedarikçiler için doldurulmalı ve işletmeyle 
paylaştıktan sonra kayıt altına alınmalıdır. Tedarikçi, yüksek riskli faaliyetler için 
işletmenin gözetiminde acil eylem planları alanında yetkili denetçilerle birlikte 
hazırlanmalı ve her 3 ayda bir denetlenmelidir. Tedarikçilerle daha uzun süreli ve daha 
güvenilir bir işbirliği kurulmalıdır.  

5. Sonuç 
TZY’nde risklerinin tedarik zincirinin işleyişi üzerinde büyük etkisi vardır. Bu 

nedenle, tedarik zinciri risklerinin doğru değerlendirilmesi, tedarik zinciri işletim 
tarzının başarılı bir şekilde uygulanmasının anahtarıdır. Tedarik mekanizmasının ve 
tedarik zincirinin temel özelliklerinin analiz edilmesi ve en güncel literatürün gözden 
geçirilmesiyle, bu çalışma TZY’nde risk değerlendirmesini otomotiv yan sanayi 
sektöründe bir işletme için sunmaktadır. Bu perspektifte, mevcut çalışma, bir 
işletmedeki stratejik düzeydeki etkinliği arttırmak için TZY ile ilgili risklerin 
tanımlanması, anlaşılması ve önceliklendirilmesi ile literatüre katkıda bulunmaya 
çalışmaktadır. Bu araştırmanın bulguları, otomotiv yan sanayi sektöründe TZY 
risklerini analiz etme ve kötümser sonuçları azaltmada daha başarılı olmaları için 
faydalı olacaktır. 

Bu çalışmada, bulanık AHP ve TOPSIS yöntemlerinin kullanımına dayalı bir 
yaklaşım anlatılmaktadır. Bu yöntemlerde, belirlenen risk kategorilerinin 
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değerlendirilmesinde uzmanların deneyim, sezgi ve öznel yargıları kullanılmıştır. İlk 
olarak, risk değerlendirme yönteminde göz önüne alınan kriterlerin öncelikleri, ikili 
karşılaştırma matrisleri oluşturularak (bulanık) AHP yöntemi ile belirlenmiştir. İkinci 
aşamada, tedarikçilerin risk değerlendirmeleri sözel değişkenler kullanılarak elde 
edilmiştir. Bu aşamada, değerlendirme puanlarını elde etmek için TOPSIS yöntemi 
kullanılmıştır. Son aşamada tedarikçilerin risk düzeylerine göre sıralamaları elde 
edilerek, risk düzeylerine göre çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Bu çalışmada, TZY'nde risk değerlendirmesine olanak salayan AHP ve TOPSIS 
yöntemlerinin kullanımına dayanan bir yaklaşım açıklanmıştır. Belirlenen altı risk 
kategorisi için öncelikli sıralama, 𝑂𝑂 >  𝐹𝐹 >  𝑆𝑆 >  𝐼𝐼 >  𝑆𝑆𝑆𝑆 >  𝑃𝑃𝑅𝑅 > 𝐷𝐷 olarak elde 
edilmiştir. Yani operasyonel riskler en önemlileridir ve karar vericiler TZY 
dayanıklılığının artırılmasında diğer risk kategorileriyle karşılaştırıldığında daha büyük 
bir yönetsel kaygıya ihtiyaç duymaktadırlar.  

Gelecekteki çalışmalarda, açıklanan yaklaşım, tedarik zincirlerinde risk yönetimi 
alanında karar destek sistemlerinin geliştirilmesi için iyi bir temel olabilir. Ayrıca, bu 
çalışmada, ele alınan örnek olay tek bir şehir ve tek bir sektör perspektifine 
dayanmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma ile bulguları karşılaştırmak için diğer şehirler ve 
sektörler bağlamında gelecekteki araştırmalar yapılabilir.  
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Extensive Summary 

Supply Chain Management (SCM) is a process that enables efficient integration 
of suppliers, producers, retailers and customers. Thus, products can be produced and 
distributed throughout the process in the right quantities, from the right place to right 
place, at the right time, with the least costs and the most services. The complexity of the 
supply chains depends on its features, the relationships between the actors and the 
communication, as well as the characteristics of the environment. Risks are increasing 
with increasing product/service complexity and outsourcing in the supply chain, and 
risk management is becoming increasingly important in the SCM. 

Risk has always been a part of the supply chain. Events that are not predictable 
within and / or outside of the four walls of any business, but are likely to affect the 
operations of the business occur. Supply chain risk management (SCRM) is a platform 
that cooperates and applies against risky events in order to come up from the 
uncertainties of the logistics activities or resources in the supply chain throughout the 
supply chain (Radivojević & Gajović, 2014).  

In this study, it is suggested to determine and analyse the risks for successfully 
managing the risks in SCM. The first objective of the current research is to identify the 
various risks associated with the SCM. The second aim of this study is to propose an 
analysis procedure in the SCRM and the development of a risk assessment approach for 
the SCRM. In order to identify the most common risks in SCM applications in 
enterprises, parts manufacturing company in the automotive sub-industry in Turkey are 
examined. 

The solution approach recommended for risk assessment in the supply chain in the 
automotive supplier sub-industry consists of the following main steps taking into 
account the specific risks for suppliers. 

1. Development of a risk assessment approach covering supplier risks 
2. Determination of criteria for measuring supplier risks and obtaining criteria 

weights 
3. Gathering information on suppliers' risk performances 

http://www.orcid.org/0000-0002-6796-0052
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4. Ranking supplier performances among specific risks and making implications 
according to risk levels 

The proposed solution approach consists of four steps: In the first step, the 
methods to be used to determine the risk levels of the suppliers should be determined. In 
this study with (fuzzy) AHP and TOPSIS methods an evaluation structure is established. 
In the second step, the risk criteria for the assessment of the suppliers are determined 
and the importance degrees between each other are obtained by the (fuzzy) AHP 
method. In the third stage, risk assessment is made according to determined risk criteria 
and TOPSIS method is used to obtain risk scores. In the fourth step, the risk scores 
obtained for each supplier are calculated and assigned to risk groups and made 
implications for each supplier. 

Numerical application of the proposed structure in an automotive spare part 
manufacturing company dealing with the evaluation of the suppliers from the risk 
perspective is shown. The company supplies materials from suppliers around the world. 
In Konya, in the automotive main industry, Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim 
Sirketi (TÜMOSAN) is located. Although the concentration is seen in several cities of 
the automotive industry developed in many cities in Turkey. Konya is the city with the 
most development and sectoral concentration. The sector has a share of approximately 
5% in total manufacturing industry employment with 180 thousand people. Konya 
automotive subsidiary industry employs more than 10 thousand people in 400 
manufacturing companies. For these reasons, risk assessment of the supplier of the ABC 
Company is carried out.  

With the help of the current literature, the criteria for evaluating suppliers are 
collected and distributed to the decision makers of the case study company. A 
committee (DM1, DM2 and DM3) consisting of three experts working in the 
production, logistics and procurement departments is created and finalized for 
comparison in the real world. Various interpretations have been made and the risk 
assessment criteria of the suppliers have been finalized as shown in Table 1. Based on 
the criteria in Table 1, seven key criteria were developed to evaluate alternatives for 
selecting the best suppliers. The seven criteria considered in the evaluation process are 
as follows: 𝐾𝐾1: (F) Financial Risk; 𝐾𝐾2: (I) Information Risk; 𝐾𝐾3: (SE) Social and 
Environmental Risk; 𝐾𝐾4: (O) Operational Risk; 𝐾𝐾5: (S) Supply Risk; 𝐾𝐾6: (D) Demand 
Risk and 𝐾𝐾7: (PR) Product Recovery Risk. 

After a preliminary review with decision makers, four potential suppliers (S1, S2, 
S3, S4) are identified for risk assessment. Figure 1 shows the hierarchical structure of 
the problem, the established criteria and the suppliers. Before starting to work with all 
experts, the aims of this study are explained and discussed with them on how to use the 
data. These experts are interviewed personally for the collection of qualitative and 
quantitative data required for this study. 
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Using Chang's extended analysis method for each determined risk category, 
priority weights are calculated and the priority vector is obtained as >  𝐹𝐹 >  𝑆𝑆 >  𝐼𝐼 >
 𝑆𝑆𝑆𝑆 >  𝑃𝑃𝑅𝑅 = 𝐷𝐷. According to these results, the order of priority of risk categories can 
be given as 𝑂𝑂 >  𝐹𝐹 >  𝑆𝑆 >  𝐼𝐼 >  𝑆𝑆𝑆𝑆 >  𝑃𝑃𝑅𝑅 = 𝐷𝐷. Operational risk category (O) is in the 
first place and therefore has the highest priority according to decision makers according 
to other risk categories. Operational risk can be defined as the risk caused by causes, 
insufficient or unsuccessful processes, operations, methods, labor, systems, etc. within 
the scope of SCM. For this reason, managers and planners should focus on their efforts 
and management plans to manage the operational risks in SCM. 

The TOPSIS method is used to take into account the weights of the (fuzzy) AHP 
in order to obtain the risk scores of the suppliers. The obtained values are used as a 
weight for the quantitative evaluation of the TOPSIS method. In order to evaluate the 
suppliers, the committee used the qualitative (linguistic) variables given in Table 5 and 
established the evaluation table according to the criteria.  

Tedarikçilerin yakınlık katsayılarına bakılarak alternatifler büyükten küçüğe 
doğru sıralanır. Buna göre dört aday tedarikçi arasındaki sıralama 𝑆𝑆4 > 𝑆𝑆2 > 𝑆𝑆1 > 𝑆𝑆3 
olarak belirlenir. Bu değerlere bakılarak 𝑆𝑆4 tedarikçisinin en az riskli tedarikçi olduğu 
söylenebilirken, en yüksek riske sahip tedarikçi 𝑆𝑆3 bulunmuştur. 𝑆𝑆4 tedarikçisi için 
hiçbir önlem alınması gerekmemektedir, tedarikçiler 1-3 yıl içinde yeniden 
değerlendirilmelidir. Ancak, 𝑆𝑆3 tedarikçisi için kontrol mekanizmaları hazırlanmalıdır. 
Örneğin, düzeltici - önleyici faaliyet planı tedarikçiler için doldurulmalı ve işletmeyle 
paylaştıktan sonra kayıt altına alınmalıdır. Tedarikçi, yüksek riskli faaliyetler için 
işletmenin gözetiminde acil eylem planları alanında yetkili denetçilerle birlikte 
hazırlanmalı ve her 3 ayda bir denetlenmelidir. Tedarikçilerle daha uzun süreli ve daha 
güvenilir bir işbirliği kurulmalıdır.  

By taking into the closeness coefficients of the suppliers, the alternatives are 
sorted from high to low. Accordingly, the ranking among the four candidate suppliers is 
𝑆𝑆4 > 𝑆𝑆2 > 𝑆𝑆1 > 𝑆𝑆3. Looking at these values, it can be said that the supplier 𝑆𝑆4 is the 
least risky supplier, while the supplier with the highest risk 𝑆𝑆3 is found. No measures 
need to be taken for 𝑆𝑆4 supplier, suppliers should be reassessed within 1-3 years. 
However, control mechanisms for the 𝑆𝑆3 supplier should be prepared. For example, the 
corrective-preventive action plan should be filled in for suppliers and recorded after 
being shared with the business. The supplier shall be prepared together with authorized 
inspectors in the field of emergency action plans under the supervision of the operator 
for high risk activities and should be audited every 3 months. A longer and more 
reliable cooperation with suppliers should be established. 

In this study, an approach based on the use of fuzzy AHP and TOPSIS methods is 
described. Experiential experience, intuition and subjective judgment are used in the 
assessment of the identified risk categories in these methods. First, the priorities of the 
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criteria considered in the risk assessment method are determined by the (fuzzy) AHP 
method by generating pairwise comparison matrices. In the second stage, the risk 
assessments of the suppliers were obtained using verbal variables. At this stage, the 
TOPSIS method is used to obtain assessment scores. At the last stage, orders according 
to the risk levels of the suppliers are obtained and deductions are made according to the 
risk levels. 
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Abstract 
Customer segmentation is an essential activity for marketing executives. To 

penetrate to target market, they should analyze their clients very well. Undoubtfully 
customer lifetime value (CLV) is a compact calculation method to understand customer 
behaviors and their values. Various models are presented for CLV interpretation in 
literature. Two of them are statistical hypothesis tests and k-means. This case study 
provides the comparison these methods for a B2B IT company. The methodology can 
easily be used for similar purposes in other organizations. The successful clusters are 
obtained by k-means application.  
Keywords: B2B Marketing, Customer Segmentation, Customer Lifetime Value, CLV, 
k-means
Received 18 September 2018; Received in revised from 15 December 2018; Accepted 20 
December 2018 

1. Introduction
All organizations have limited resources while arranging marketing activities.

Usually it is hard to know the optimal expenditures to maximize the sales and 
profitability. Therefore the academicians and practitioners study to obtain easy-to-use 
frameworks and models to guide for budgeting marketing costs. The customer needs 
and requests have become crucial with the start of customer centric marketing concept 
since 1960s (Kotler, 2002). One of the main goals of this marketing concept is to 
present products in conformance with the quality vision and statements of your target 
market audience (Aksoy, Keiningham and Bejou, 2008). In different words, the firms 
should maximize customer value (Baş, Tolon and Aktepe 2015) with the product 
dimensions of the service, price and placement. Customer retention is as important as 
customer acquisition. Loyal clients tend to more profitable purchases than new ones 
(Mani et al., 1999). The satisfied and long-life clients increase brand value. Their ‘word 
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of mouth’ activities provide to expand market share. In fact, customer lifetime value 
(CLV) has been a popular research topic for 30 years. It is a financial measurement of 
current customers’ profits for the organization.  Lifetime value is a net present value of 
future purchases of the customer through entire relationship with the firm. The 
marketing managers and other decision makers can order their clients with applying 
CLV analysis. Several science people have been performed CLV focused researches to 
generate straightforward models to apply in industry (Cox, 1972; Rosset et al., 2003; 
Dwyer, 1989; Berger and Nasr, 1998; Hwang et al., 2004). The researches have been 
resulted with similar basic formulas to calculate this value for each customer. The 
academicians have also discovered Recency, Frequency and Monetary (RFM) analysis 
as an alternative to CLV for customer grouping requirements. There have been some 
studies applying RFM with data mining approaches for 20 years. The data set is 
obtained from each customer’s acquisitions by acquiring the last purchase date, the time 
frame between purchases and the sale prices of them (Liu and Shih, 2005; Gupta et al., 
2006; Paauwe et al., 2007; Khajvand et al., 2011). These data can easily be collected 
and exported from Customer Relationship Management (CRM) tools. The RFM based 
studies has been expanding in literature with the becoming widespread of CRM 
applications.  

The marketing departments want to plan their sources for more willing customers 
to buy in a short time frame than others. They need solutions to filter these customers. 
Customer grouping or clustering analyses are commonly applied for this purpose. Some 
statistical tests (Venkatesan and Kumar, 2004; Yapraklı and Keser, 2008; Chen and 
Chen, 2014) and data mining (Liu and Shih, 2005; Haenlein et al., 2007; Glady et al., 
2009) approaches are used to analyze CLV or RFM data for segmenting the customers. 
However, the good part of these researches is performed in consumer markets, mostly 
telecommunication and banking (Hwang et al., 2004; Haenlein et al., 2007; Kim et al., 
2006; Kahreh et al., 2014). The few of them arranged for IT (information technologies) 
industry but again for B2C market (Zhang, Liang and Wang, 2016). The sample case 
studies for B2B IT sector are so rare that this limitation is mentioned in some articles 
(Berger et al., 2006; Kumar, 2010). 

We present a case study to take into account this situation. Our study provides an 
overview of IT firm’s products, which are selling to its B2B customers, and evaluate the 
results of different customer segmentation methods. In conclusion part, we compare and 
suggest the best practicable and confident approaches for the company to meet the B2B 
IT industry marketing requirements. The paper is organized as follows: first, the 
literature review; second, research methodology used in the study is described; third, 
discussion by comparing the obtained results from different methods; and finally, the 
conclusions, limitations and implications of the study are discussed. 

2. Literature Review 
Cox (1972) presented the framework of statistical analysis for years ago. His 

approach related with regression models and life tables was suitable for hazard 
detection for banking and telecommunications industries. And also, it is the beginning 
point of Mani et al. (1999)’s LTV (Lifetime Value) model. The classical statistical and 
neural network data mining approaches were described as the alternatives for customer 
lifetime estimation. Rosset et al. (2002) provided CLV models for the decision support 
of telecommunications marketing activities based upon Cox’s study by using length of 
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service and churn probability data. Dwyer (1989) provided the heuristics of two 
alternative LTV estimation models, named as customer retention model and customer 
migration model, with two case studies. They were consisted of only several basic 
parameters of each account records. Therefore, they were a good starting point for 
modern-day customer lifetime value concept, however they were not easily 
understandable and applicable in practice for industry.  

Keane and Wang (1995) applied LTV analysis in practice for the marketing 
decisions of newspaper publishing business.  The regional customer segments could be 
ranked according their LTVs. This study was the one of the first LTV applications for a 
business model. Gloy et al. (1997) performed a CLV (Customer Lifetime Value) 
application for rural petroleum industry. They analyzed the company’s customer 
segments’ CLVs on a product specific basis. This analysis was starting with the product 
mix representation of the company.  

Berger and Nasr (1998) defined some straightforward formulas for CLV 
calculation of various situations. These formulas were well accepted by lots of 
practitioners and academicians, and have been used until today. Hoekstra and Huizingh 
(1999) provided a survey study to analyze the usage areas of the LTV concept, and 
reveal required fundamentals of LTV analysis for marketing purposes.  They 
emphasized that the marketing managers were needed to have empirical models of LTV 
computations to perform them easily and cost-efficiently. Berger and Nasr (2001) 
presented a research regarding with a general approaches to apply for the allocation 
decisions of promotion budget in different market conditions. The main components of 
this approach were the managers’ customer acquisition and retention rate 
expectation/estimations and its cornerstone was the use of decision calculus concept. 
Hwang et al. (2004) suggested a CLV model for customer segmentation. This model 
evaluated the customers from three perspectives: past contribution, potential value and 
churn rate based customer loyalty. The model was tried in a wireless telecommunication 
company. Berger et al. (2006) presented a conceptual framework of shareholder value. 
It was shown as the evolution of CLV. It was a theoretical study. Venkatesan and 
Kumar (2004) recommended a framework for measurement and usage of CLV. They 
calculated CLV with a formula that was composed of customers’ income and cost 
items. They explained the generation of allocation rules to budget appropriate marketing 
resources after CLV calculation. They tested their theories by hypothesis tests, 
statistically. Yapraklı and Keser (2008) performed a field research for the factors, which 
affect the CLV in public practice accounting business, which is a B2B market. They 
analyzed 749 customers’ data of 10 companies. The results show that the customers, 
which are located in town and are interactive longer time have higher CLV. Blattberg et 
al. (2009) gave four empirical generalizations, which have positive affects on CLV in 
their literature review. They provided suggestive finding for the firms to increase CLV 
in their qualitative study. Benoit and Poel (2009) suggested quantile regression rather 
than linear regression for CLV segmentation to manage customer portfolio. They 
performed their study with demographical customer, CLV, recency and frequency 
variables. Çalhan et al. (2012) explained CLV, customer equity and customer value in 
their conceptual study. He recommended analyzing CLV in different industries with 
primary datasets for future work. Kumar (2010) showed the CLV usage for marketing 
communication with a new framework. He segmented the customers in 4 groups 
according to their CLVs. The B2B and B2C companies can determine their marketing 
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and communication channel and activities, which are the best fitted with the related 
customer type. Chen and Chen (2014) presented the relationships of brand image, 
satisfaction and CLV in education industry. They were positive impact by seen a 
statistical hypothesis test analysis using SPSS and AMOS. The study performed by the 
parameter values obtained by a survey of these three dimensions. Kahreh (2014) 
provided a case study to segment banking customers based on CLV formula. They 
compared 4-year customer and average CLV data of 6 customer groups. 

Liu and Shih (2005) grouped customers into 8 segments by using weighted 
normalized RFM data for recommendation systems. They made correlation analysis by 
determining weights of RFM, and k-means analysis for clustering. Therefore, it was a 
hybrid analysis model, which contained statistical and data mining analyses. The 
precision, recall and F1 metric were used for comparison of weighted RFM, k-NN, CF 
and non-clustering methods. They stated that the suggested methodologies had been 
given better result for loyal customers. They suggested a new framework for 
recommendation systems that were used all of these methods and additionally with 
association rules and correlation. Kim et al. (2006) provided a case study related on a 
wireless telecommunication company. They suggested a framework for customer 
segmentation by using different CRM parameters to mine low loyal customers. The 
CLV segmentation gave some decision rules of low level loyalty with decision tree 
method. Gupta et al. (2006) presented a study of the explanations of current models and 
the perspectives for future. They stated that CLV model usage was resulted with higher 
success rates than RFM models. They did not recommend Pareto/NBD model for 
contractual business or noncontractual but with fixed events business. They 
recommended covariation models for B2B applications that these analyses were 
frequently performed in companies, which were fulfilling cross-selling and up-selling.  
They defended that computer science models (data mining methods) were known little 
for now, but it was necessary to search for future.  

Haenlein et al. (2007) applied machine learning regression model CART in a 
retail banking context.  They segmented CLV based on their several demographical 
customer metrics. They obtained 22 segments with a regression tree and they converted 
transition matrix for age parameter, which is an output of markov chain analysis. The 
CART with markov chain model was successful, because it did not require any new 
data for banks and it was easy to use. Therefore, this model can be used for other 
industries, but the transition matrix has some limited points related with assumptions of 
customer behaviors. Paauwe et al. (2007) researched rich data of the customers in an e-
commerce Internet retailer for CLV analysis. They used decision tree (CART) and 
markov chain method together (named DTMC) like Haenlein et al. But there is a 
difference, they analyzed RFM data rather than customer based banking parameters. 
They obtained 5 segments on the tree and markov matrices for different scenarios. At 
the end they generated transitions probabilities for 7 different customer states. These 
results provide to estimate the perspective of the customer behavior. It means that this 
analysis is giving a chance to the marketers to change customer behavior in a positive 
manner. Glady et al. (2009) performed churner/less loyal customer analysis with 
banking data. They applied Pareto/NBD, linear regression, decision tree, neural 
network, AdaCost and cost-sensitive tree methods. They gave the comparison of the 
results of these models. It was seen that Pareto/Dependent model, AdaCost and cost-
sensitive tree had given the best solution with the parameters, the number of customer 
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transactions and the profit. They indicated that the socio demographic dependency and 
cross-selling effects could be studied for future work. Yılmaz and Büyüklü (2009) 
performed a study to find the best data mining method to analyze 73.449 customers’ 
shopping data by using Clementine tool in her thesis study. The logistic regression 
method was the best one for their CLV analysis. Khajvand et al. (2011) performed a 
case study based on CRISP methodology to segment the customers of a health and 
beauty company which had being produced over 100 products. They applied k-means 
clustering to RFM data with 7000 CRM records. They obtained 4 clusters which have 
different average CLVs. 

Chan et al. (2010) gave the value creation process of customers and the firm. He 
recommended markov chain model for CLV calculation by using iThink tool. This tool 
uses several brand and user experience data. Cheng et al. (2012) researched CLV 
computation with stepwise model. First, they used regression analysis to find the 
factor(s), which provided higher CLV. Second, they predicted churn probability and 
average service time by using decision tree and neural network. Finally, they calculated 
CLV by markov chain analysis. The customer behavior approach was only for one 
variable in markov chain analysis. The authors suggest Petrinet or system dynamic 
simulations model for analysis with multiple variables for future work. Clempner and 
Poznyak (2014) generated a new method named local-optimal policy approach for CLV 
computation. Its inspiration was from markov chain analysis and linear programming.  

Gupta and Lehmann (2006) searched CLV and firm value relation for new 
generation marketing. They explained the approaches of CLV analysis based marketing 
activities and their benefits for firm valuation. They gave some examples from popular 
platform firms such as Netflix, Amazon, E-Bay etc. They stated the limitations of CLV 
analysis as ignorance of customer network and word-of-mouth. They mentioned that it 
had been hard to use for R&D critic businesses. Nenonen and Storbacka (2016) 
recommended shareholder value analysis with customer asset management beyond CLV 
for B2B industries. Because they argue that CLV is insufficient for these industries. 
They presented a conceptual framework that consisted of 11 ways to increase economic 
profit in a B2B company. After that they were performing three case studies with 
different three firms. Finally, they suggest portfolio or segment-level analysis rather 
than customer level analysis (CLV). 

It is seen that few researches are available performed for B2B 
technology/engineering industry companies. There are different models and calculation 
methods for CLV. But Berger’s formulas (Berger and Nasr, 1998) and RFM are the 
most popular ones that are still commonly used for customer segmentation. Also, 
markov chain probability model are popular in last decade, but it still has limitations to 
give sufficient information about customer behavior transitions. 

3. Methodology 
In our study we aim to solve a problem of a company that produces IT 

technologies for B2B market and has 150 employees. The company has over 30 
products and its marketing department wants to segment their customers to vary their 
value propositions for their customer segments, which have higher lifetime value. The 
organization only has cost, discount and RFM data of their customers. It does not have a 
CRM to keep the customers’ any other data, which can be variable for statistical 
regression tests or machine learning methods. Any product does not have any periodical 
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purchase event chain, the purchases occur rare (in an average frequency more than 2 
years) and totally random.   

First of all, it was needed to define product mix like the study of Gloy et al. 1997. 
Because of the customer audience and target market are different of each product. The 
products are grouped into 5 groups according to their functional concepts as in the 
diagram below.  

Table 1. Product Mix of Company 

 

Company Product Mix 

Category A Category B Category C Category D Category E 
Product Family A.1 Product Family B.1 Product Family C.1 Product Family D.1 Product Family E.1 

Product Family A.2 Product Family B.2 Product Family C.2 Product Family D.2 Product Family E.2 

Product Family A.3 Product Family B.3  Product Family D.3 Product Family E.3 

Product Family A.4 Product Family B.4   Product Family E.4 

Product Family A.5 Product Family B.5    

Product Family A.6 Product Family B.6    

Product Family A.7 Product Family B.7    

Product Family A.8 Product Family B.8    

Product Family A.9 Product Family B.9    

 Product Family B.10    

Each product category in Table 1 has product families varying according to the 
target customers. Current customer numbers are so low for some product families. 
Therefore, these products are removed from our study and we focused on the product 
family B.5, which can be purchased more than one in a year. 

There were 523 records from 212 customers. The 76 of these customers bought 
more than one time from the company. Therefore, we included only those 76 customers 
in the segmentation process. The customer purchase data were kept for 3 years from the 
beginning of related product’s lifecycle, the first sale in the Turkish market. In this 
market there is not a chance to sell the same product to same customer’s same office 
more than one without any governmental necessity, but you can try to make up-sells and 
cross-sells. These strategies were required to be strong and competitive in the market by 
the product’s and market’s nature. Thus, the cross-sell and up-sell transaction data were 
included in the analysis.  

The CLV of each customer was calculated by Berger et al. (1998)’s formula in 
Figure 1. Then, we clustered the customers by two ways, statistical data resolution and 
k-means machine learning.  
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Figure 1. CLV Formula (Berger et al., 1998) 

 
3.1. Statistical Data Resolution 

CLV based customer data were diverged to three groups in Table 2 by analyzing 
descriptive statistics after outlier values detection and remove. Excel XLSTAT plug-in’s 
data resolution analysis was used for this purpose. 

Table 2. CLVs Based Segmentation by Descriptive Statistics 

 

 CLV Based Groups  CLV Change Rate  
Based Groups 

Group 1 
(Cold Customer) 3624,716904 21526,77973 Group 1 

(Cold Customer) -46% -9% 

Group 2 
(Warm Customer) 21527,77973 39429,84255 Group 2 

(Warm Customer) -8% 30% 

Group 3 
(Hot Customer) 39430,84255 57332,90537 Group 3 

(Hot Customer) -31% 68% 

The hypothesis below was tested with Kruskall Wallis to understand that these 
groups were statistically significant. 

H0: The groups are from same population. 
H1: The groups are not from same population. 

3.2. K-means machine learning 

CLV based customer data were clustered in Table 4 by Excel XLSTAT plug-in’s 
k-means machine learning analysis.  
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4. Results 
4.1. Statistical Data Resolution 

The CLV based groups were not from same population with 95% confidence, we 
rejected H0 according to Table 3. It means that the groups are meaningful as customer 
segments. 

Table 3. Kruskall Wallis Hypothesis Test Result 

 

 
4.2. K-means machine learning 

It was seen that the difference between class was 99,15% and it within class was 
0,85%. These results in Table 5 showed that we had perfect clusters, which were 
heterogeneous in a high rate. 
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Table 4. CLVs Based Segmentation with K-Means 
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Table 5. K-Means Performance Parameters 

 
 Absolute Percent 

Within-class 14810310,104 0,85% 

Between-class 1735478546,204 99,15% 

Total 1750288856,309 100,00% 

5. Discussion and Conclusion 
Gloy et al. (1997) determined on the product families that would be focused to 

CLV analysis, after obtaining product mix of the company. Likewise, we focused on the 
product families of which purchase order transaction data were sufficient in our study. 

Both statistical and data mining methods were applied for CLV analysis in 
literature. The best-known and frequently used ones of these methods are the CLV 
calculation formulas of Berger and Nasr (1998), RFM (recency-frequency-monetary) 
data used ones, statistical hypothesis tests, Pareto analysis, k-means, CART decision 
tree machine learning approaches and markov chain matrix. Therefore, we preferred to 
apply Berger and Nasr’s (1998) CLV formula, statistical hypothesis test and k-means in 
our model. 

Mani et al. (1999) analyzed CLV with regression analysis and neural networks 
methods. And they mentioned that neural networks provided more detailed information 
with their comparison. Statistical data grouping, Kruskall-Wallis hypothesis test and k-
means data mining methods are applied in our paper. Mani et al. (1999) explained that 
the result of the data mining k-means clustering method was more successful than the 
result of statistical data resolution and hypothesis test, similar to our study. 

Hwang et al. (2004) analyzed churn for disloyal customers. Kim et al. (2006) 
performed a similar analysis by applying decision tree. It is seen that churn and LOS 
(length of service) models are usually applied in B2C service provider organizations 
such as telecommunication and banking, especially. However, these models are not 
suitable for B2B markets, which make production. 

Liu and Shih (2005) used k-means clustering data mining method in CLV based 
models to recommend products to their customers by their websites such as Amazon. 
Khajvand et al. (2011) applied k-means in their CLV models developed to define 
marketing strategies based on each customer segment.  

Yapraklı and Keser (2008), Chen and Chen (2014), and Zhang et al. (2016) tested 
hypotheses for CLV analyses. Therefore, we compare the results of hypothesis test and 
k-means machine learning method in our study to understand the more applicable model 
for CLV analysis. 

Benoit and Poel (2009) performed regression analysis with available large amount 
of data from finance sector for their statistical regression models. In our study, we could 
not use regression analysis because we had only customer purchase order transaction 
data, not any other variable data such as gender, age, credit card numbers, etc. 
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The organizations want to diverge their customers in groups to allocate them 
optimal marketing activity resources. Customer lifetime value is a commonly used 
measure to achieve an accurate segmentation. There are lots of CLV based 
segmentation models and frameworks for practitioners in literature. However, little of 
them are adaptable for B2B industries. The main reason is relatively limited number of 
customers in comparison with consumer markets. In our case study, the IT company has 
been producing more than 30 different model products. It was meaningful to evaluate 
and segment the related customers among related product families. Therefore, the 
product mix table defined for the first task. The product family that has sufficient 
transaction record data was chosen for the segmentation analysis. The customers of the 
chosen product family were included in the CLV analysis. Incident customer based 
CLV was calculated. For statistical analysis, Excel’s data resolution method was used 
and they were categorized in three groups. The hypothesis test was performed and 
tested the confidence of our grouping. For data mining analysis, k-means clustering 
method was used and they were categorized in five groups/clusters. And clusters’ 
performance was viewed. It is seen that data mining clustering is more successful than 
statistical method. Because you do not need outlier analysis, you can include all data to 
analysis and you can have homogeneous segments easily. To use CLV analysis for your 
organization’s marketing purposes, first you should calculate it for each of your 
customers. There are different calculation approaches, but we applied an approved and 
validated one, which had been used for years. It was Berger’s formulation. This formula 
is suitable for equal or less than one sell within a year. Before this calculation, your 
previous step should be specifying your corporations’ market segments by documenting 
product mix. You should evaluate your each market segments among them one by one. 
To make it easy, you should have sufficient data in the market segments for analyses. 
CRM data can help you. We can use two different methods for CLV analysis based 
customer segmentation. They are statistical data resolution and hypothesis tests versus 
machine learning k-means clustering. Statistical analysis show us the customer 
segments and their significancy in a roughly manner. For a more granular segmentation 
we need data mining. CLV measurement, analysis and customer segmentation provide 
us an easier decision making basics while we dedicate our resources for sales. We can 
give our priority to hot customers to maximize our sales. We used Excel XSTAT for our 
analyses. Since, we wanted to use a common tool, access of which is easy for our 
analyses. We did not have various data of different case studies. Therefore our data is 
not sufficient to generate a mathematical model for the CLV calculation and clustering. 
Additional case studies can be arranged to create a framework for future work. 

The studies performed in last years show that portfolio/segment level analyses are 
more useful than customer level ones. This is because they can be good choice to 
evaluate the companies’ valuation performance. In our research we make an induction 
approach, obtaining segments by analyzing customer based CLV. To include other 
customer variables such as sociodemographic attributes is another future work. Thus, 
we can detect association rules and correlations between these factors and CLV in each 
segment. 
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Abstract 

Accounting practises are more convergent and standardized so that financial 
statements are comparable in the globalized world. International Financial Reporting 
Standards (IFRS) are implemented by many countries to establish a common 
accounting language and ensure that financial statements are relevant, understandable 
and comparable. However, since the IFRS mainly include the companies that are traded 
on the stock exchange, it limits the expansion of application significantly. Local 
financial reporting standards have been created for the firms that don’t use TFRS which 
are the Turkish translation of IFRS but are subject to independent audit. These 
standards entered into force as Financial Reporting Standard for Large and Medium 
Size Enterprises”(BOBI FRS) on January 1, 2018. It is generally based on TFRS and 
includes some significant differences that may affect the financial reporting. This study 
aims to discuss these differences within the context of tangible and intangible fixed 
assets. Thus; the accounting differences of tangible and intangible assets within TFRS 
and BOBI FRS are presented and the effects on financial reports of these differences 
are evaluated in terms of financial users.  
Keywords: BOBI FRS, TFRS 16 Tangible Assets, TFRS 38 Intangible Assets 
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1. Giriş 
20. Yüzyılın ikinci yarısı itibariyle küresel muhasebe uygulamalarına yön 

vermeye başlayan muhasebe standartları, muhasebe uygulama ve politikalarının gerçeğe 
ve ihtiyaca uygun olmasını sağlayan ve finansal raporların güvenilir ve karşılaştırılabilir 
bir şekilde sunulmasına imkân tanıyan bir ilkeler bütünüdür. Finansal tabloların 
hazırlanmasında, ülkeler arasında benzer kriterlerin esas alınması ve bilgi paylaşımının 
artırılması çabası, raporlama anlayışında standartlaşmayı da beraberinde getirmiştir. 
Uyumlaştırma sürecinde şüphesiz küresel sermaye hareketlerinin yoğunluğu ve çok 
uluslu şirket sayılarındaki artışa ek olarak, şirketlerin uluslararası piyasalarda rekabet 
edebilmesinin ve yatırımcıların ilgisini çekebilmesinde de etkisi tartışılmazdır. 
Ülkelerin yerel mevzuatlarının karmaşık yapısı ve vergi esaslı muhasebe politikaları, 
muhasebe dünyasında standart bir dil oluşturulmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

Dünyada muhasebe standartlarıyla ilgili ilk çalışmalara 1960’lı yıllarda başlanmış 
ve 1973 yılında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), Uluslararası Menkul 
Kıymetler Örgütü (IOSCO), Birleşmiş Milletler Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) gibi kuruluşlar, muhasebe alanında uyumun gerçekleştirilmesi 
amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi’ni (IASC) kurmuştur (Kocamaz, 
2012). Amerika, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere gibi ülkelerin muhasebe 
kurumlarının uyum ve yakınsama faaliyetleri için bir komite ihtiyacının ortaya 
çıkmasıyla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi faaliyetlerine 
başlamıştır. Komitenin merkezi Londra’da bulunmakta ve 150 ülkeden 2.000.000’un 
üzerinde muhasebeci temsil edilmekte olup, temel amacı denetlenmiş finansal raporların 
sunumunda dünya çapında bir uyum yakalayabilmek için gerekli standartların 
hazırlanması ve kamuya açıklanmasıdır (Ataman ve Gökçen, 2018:1). Ülkelerin gerek 
hukuki ve ekonomik farklılıkları gerekse muhasebe sistemlerinin gelişmişlik 
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düzeylerindeki farklılıklar muhasebe standartlarının uyum ve yakınsamasında önemli 
engeller teşkil etmiştir.  

Ülkemizde muhasebe standartlarının gelişim süreci incelendiğinde genellikle 
devletin veya yasal statüye sahip kurum ve kuruluşların aktif rol oynadığı 
görülmektedir. SPK, BBDK, KGK vb. üst kurulların çalışmalarına ek olarak özelikle 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan önemli değişikliklerle birlikte muhasebe 
standartlarının birçok işletme açısından uygulanabilirliğinin artırılması yoluna 
gidilmiştir. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 
bağımsız denetime tabi şirketlerin 2013 yılı itibariyle TFRS uygulamasını öngörse de, 
bu uygulama yalnızca Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK’ler) ile sınırlı 
tutulmuştur. Bağımsız denetime tabi olan ancak tam set standartları uygulamayan 
işletmelerin muhasebe süreçlerini revize edebilmek amacıyla öncelikle KOBİ TFRS 
uygulamaya konulmak istenmiştir. Ancak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2013 
yılında yayınlanan 2013/34 Sayılı AB Muhasebe Direktifi ile birlikte KOBİ TFRS 
standardı askıya alınmıştır. İzleyen zaman içerisinde yerel finansal raporlama standardı 
oluşturulabilmesi amacıyla söz konusu direktif ile tam uyumlu olan “Büyük ve Orta 
Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)” finansal raporlama 
çerçevesi oluşturulmuştur. BOBİ FRS, Kamu Gözetimi Kurumu’nun öncülüğünde 
(KGK) 29 Temmuz 2017 tarihli 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmış 
ve 01 Ocak 2018’de uygulanmaya başlanmıştır. Bu standart setinin temel amacı, ilgili 
tebliğde belirtilen büyük ve orta boy işletme olma özelliğine haiz, bağımsız denetime 
tabi ancak TFRS’yi uygulamayan işletmelerin finansal raporlama ve bağımsız denetim 
süreçlerindeki karmaşayı ortadan kaldırmaktır. İlgili tebliğde büyük işletmenin 
belirlenmesinde Şekil 1’de de belirtildiği gibi aktif toplamı (75 milyon TL ve üstü), 
yıllık net satış hasılatı (150 milyon TL ve üstü), ortalama çalışan sayısı (250 ve üstü) 
kriterlerinden iki yıl üst üste en az ikisinin karşılanması şartı aranmıştır. Diğer şartlar ve 
setlere Şekil 1’de yer verilmiştir. 

Şekil 1. BOBİ FRS & Tam Set TMS/TFRS Kapsamı 

 
Kaynak: (KGK, BOBİ FRS Tanıtım Toplantısı, Akt. Cavlak ve Ataman, 2017: 

157). 
BOBİ FRS genel olarak TFRS ile uyumlu ve TFRS’nin sadeleştirilmiş hali olarak 

değerlendirilse de bazı konularda önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada 
işletmelerin duran varlık yapıları içerisinde önemli yer arz eden maddi ve maddi 
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olmayan duran varlıklar Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve BOBİ FRS 
açısından karşılaştırılmıştır. Her iki set açısından incelenen varlıklara ilişkin kapsam, ilk 
kayıt ve sonraki ölçümlerde ortaya çıkan farklılıklar örnek uygulamalarla ele alınmıştır.  

BOBİ FRS’yi ele alan çalışmalar incelendiğinde temel olarak tüm standartların 
TFRS ile karşılaştırmalı farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konulmuştur. Bu 
çalışmalardan, Gençoğlu (2017) ve Ataman ve Cavlak (2017), BOBİ FRS’nin 
TFRS’den farkları üzerine yoğunlaşan ilk çalışmalardandır. Öztürk vd. (2018) 
çalışmasında ise, BOBİ FRS açısından belli standartlardaki değişikliklerin finansal 
tablolara olası etkileri özellikle gerçeğe uygun değer kavramı açısından incelenmiştir. 
Literatürde, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 
TFRS açısından inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak yeni bir standart seti 
olan BOBİ FRS açısından maddi ve maddi olmayan duran varlıkların TFRS ile 
karşılaştırılması literatüre katkı sağlayacaktır. Özellikle her iki standart seti arasındaki 
temel farkların vurgulanarak örnek uygulamalarla desteklenmesi çalışmanın en temel 
motivasyonudur. Çalışmanın ikinci bölümünde maddi duran varlıkların 
raporlanmasında her iki standart seti için benzerlikler ve farklılıklara değinilmiş, üçüncü 
bölümde ise maddi olmayan duran varlıkların BOBİ FRS açısından özellikli noktaları 
vurgulanmıştır. Son bölümde genel değerlendirmelere yer verilmiştir. 

2. TFRS ve BOBİ FRS’de Maddi Duran Varlıkların İncelenmesi 
BOBİ FRS ’de maddi duran varlıklar şu şekilde tanımlanmıştır; “Mal veya hizmet 

üretiminde veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar 
çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı 
öngörülen fiziki kalemlerdir.” İşletmelerin faaliyet alanlarına göre önem derecesi 
farklılık arz etse de, maddi duran varlıklar genel itibariyle bir işletmenin önemli ve etkili 
kalemleri arasında yer almaktadır. Özellikle sanayi işletmeleri için duran varlık yatırımı, 
ticari veya hizmet sektöründe yer alan işletmelere göre şüphesiz daha önemli bir 
süreçtir.  

BOBİ FRS kapsamında 12. bölümde düzenlenen maddi duran varlıklar, toplamda 
36 madde ile ifade edilmiş ve genel değerlendirmelerle TMS 16 Maddi Duran Varlıklar 
standardı sadeleştirilmiştir. Bu kapsamda, maddi duran varlıkların ilk kayda alınması, 
defter değerinin belirlenmesi ve ilgili varlıkların değer düşüklüğü ile amortisman 
konularındaki durumları ele alınmıştır.  

2.1 Maddi Duran Varlıklarda Kapsam ve İlk Kayıt 
BOBİ FRS ’de 13 maddelik ilk bölüm maddi duran varlıklara ilişkin kapsamın 

belirlenmesi ve ilk kayda alıma yönelik genel değerlendirmeleri içermektedir. Her iki 
standart setinde de maddi duran varlıklar ilk defa kayıtlarında mahiyetlerine göre elde 
etme maliyeti veya işletmede üretim maliyeti üzerinden hesaplara alınır. Maddi duran 
varlıklarda aktifleştirme işlemi maddi duran varlığın işletmenin amacına göre 
kullanılabilir veya üretime başlayabilir hale gelmesi ile gerçekleşir. Maddi duran 
varlıkların maliyetinin finansal tablolarda yer alabilmesinin temel koşulları arasında 
öncelikle maddi duran varlıklarla ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye 
aktarılması muhtemel olmalıdır. Buna ek olarak, ilgili maddi duran varlığın maliyetinin 
güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması ve işletmenin kontrolünde bulunması 
gerekmektedir. Maliyetler kronolojik sıralarına göre maddi duran varlıklara 
muhasebeleştirilirken, maliyetlerin oluşma esasları da belirlenmelidir. Maliyetler, bir 
maddi duran varlığın ilk defa elde edilmesi veya inşası aşamasında olacağı gibi, çeşitli 
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eklemeler, yenilemeler ve büyük masraflar içeren bakımlar aracılığıyla yani varlığın 
değerini artırıcı şekilde yapılan harcamalar olarak da ortaya çıkabilir (Gökçen vd. 
2016).  

Her iki sette de satın alınan maddi duran varlığın maliyetinin tespit edilmesinde 
maliyete dâhil edilecek unsurlar (1 yıldan kısa süreli vadeli alım hariç) temel olarak 
aynıdır. BOBİ FRS’de özetle maddi duran varlığın maliyeti, satın alma bedeline ek 
olarak ilgili varlığın amaçlanan koşullarda kullanılabilmesi ile ilişkilendirilebilecek her 
türlü harcamayı kapsar. BOBİ FRS ve TMS 16.20’de de belirtildiği üzere; “Bir maddi 
duran varlık kalemi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için 
gerekli duruma ve yere getirildiği andan itibaren maliyetlerinin defter değerinde 
muhasebeleştirilmesine son verilir.” Dolayısıyla; “henüz kullanıma sokulmamış veya 
tam kapasitenin altında çalışan kalemler için katlanılan maliyetler, talebin oluşması 
aşamasında katlanılan maliyetler gibi başlangıç zararları ve işletme faaliyetlerinin 
kısmen veya tamamen yeniden organizasyonu veya yeniden yerleşimine ilişkin 
harcamalar” dönem gideri olarak muhasebeleştirilir.  

2.1.1. Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan 
Faaliyetler 

BOBİ FRS 12.2 kapsamında tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ile 
madenler üzerindeki haklar ve maden kaynakları maddi duran varlıklar kapsamında 
değerlendirilmemiştir. İçerik itibariyle TMS 16.3 maddesiyle uyumlu bir ifade tercih 
edilse de en büyük farklılık TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar 
ve Durdurulan Faaliyetler standardı ile ilgilidir. “TFRS 5.1’e göre gerekli kriterleri 
sağlayan satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar, defter değerleri ile satış için 
yapılacak tüm maliyetler düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değerinden 
düşük olanı ile değerlenir. Bu varlıklara amortisman ayırma işlemi sona erer ve 
finansal durum tablosunda ayrı olarak sunulurlar.” TMS 1 Finansal Tabloların 
Sunuluşu standardına göre bir varlık duran varlık olarak sınıflandırılmışsa satış amaçlı 
elde tutulma koşullarını sağlayıncaya kadar dönen varlık olarak sınıflandırılamaz. TFSR 
5’e göre bir duran varlığın defter değerinin kullanımdan ziyade satışı ile geri 
kazanılabileceği durumunun ortaya çıkması ya da bir başka ifadeyle varlığın kullanımı 
sonucu defter değerini elde etme şansı bulunmaması durumunda ilgili varlıklar bu 
standarda göre muhasebeleştirilir. Ayrıca, satışı yapılacak olan duran varlığın derhal 
satılabilecek olması ve satış potansiyelinin yüksek olması, satışa ilişkin bir plan 
yapılması 1 yıl içerisinde satışın gerçekleşmesinin beklenmesi koşulları da standardın 
diğer unsurları olarak belirtilmiştir.  

BOBİ FRS ’de TFRS 5 hükümlerine yönelik bir düzenleme yer almadığından her 
iki standart seti farklılık arz etmektedir. BOBİ FRS ’ye göre yapılan kâr zarar 
tablosunda, sürdürülen ve durdurulan faaliyet sonuçlarının ayrı ayrı raporlanması 
kaldırılarak raporlama anlayışı esas ve diğer faaliyetlerin gruplandırılması şekline 
dönüştürülmüştür (Ataman ve Cavlak, 2018:159). Kâr zarar tablosunun sunumu 
geleneksel (MSUGT esaslı) kâr zarar tablosunda da ifade edildiği üzere “brüt kâr/zarar, 
esas faaliyetlerden gelirler/giderler, diğer faaliyetlerden gelirler/giderler ve finansal 
gelir/giderler” şeklindedir (Gençoğlu 2017, 5). BOBİ FRS ’de kapsamlı gelir tablosu 
yer almadığından böyle bir düzenleme getirilmiş ve uygulamada özellikle orta boy 
işletmelere kolaylık sağlanmıştır. Ancak gerek maddi duran varlıkların daha doğru 
sınıflandırılması gerekse ilgili varlıklara yönelik tasarrufların daha iyi tespit 
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edilebilmesi açısından satış amaçlı duran varlıkların ayrı bir bölümde ele alınmasında 
fayda bulunmaktadır. Akdoğan ve Sevilengül (2007) hesap planının muhasebe 
standartlarına uyumlaştırılması ile ilgili öneri niteliğindeki çalışmalarında TFRS 5’in 
önemine ve raporlanmasına dikkat çekmişlerdir. Mevcut hesap planındaki 294 no.lu 
hesapta ele alınan ilgili hükümlerin 19 Diğer Dönen Varlıklar hesap grubu içerisinde 
199 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler olarak yeni 
bir hesapta izlenmesi gerekliliği belirtilmiştir. Çünkü ilgili varlıkların ayrı raporlanması 
ve 1 yıl içerisinde satılmasının planlanması söz konusudur. BOBİ FRS ’nin bu yönü ile 
eksik kaldığı düşünülmektedir 

2.1.2. Vadeli Maddi Duran Varlık Satın Alınması 
Maddi duran varlıkların vadeli bir şekilde satın alınması durumunda BOBİ – FRS 

ile TMS 16 arasında bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. BOBİ – FRS 12.9’a göre, “bir 
yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan maddi duran varlıklar, 
vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen veya ödenmesi beklenen nakit tutar üzerinden 
ölçülür” ifadesine yer verilmiştir. Ancak bir yıldan daha uzun süreli bir ödeme 
kapsamında maddi duran varlık satın alınırsa ilgili işletmenin maddi duran varlık için 
peşin alsa ödeyeceği tutar olan peşin fiyat üzerinden muhasebeleştirme yapılır. TMS 
16.23 kapsamında ise bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme 
tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri tutardır. “Eğer ödeme normal kredi vadelerinin 
ötesine erteleniyorsa, peşin fiyat eşdeğeri ile toplam ödeme arasındaki fark kredi 
dönemi boyunca faiz olarak finansal tablolara sistematik bir biçimde yansıtılır.” Bu 
fark haricinde bir yıldan uzun vadeli bir varlığın satın alınması durumunda etkin faiz 
yöntemi ile hesaplanan faiz gideri her iki sette de aynıdır. Buna ek olarak, TMS 23 
Borçlanma Maliyetleri standardının 5. maddesine göre, Amaçlanan kullanıma veya 
satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar 
olarak tanımlanan özellikli varlıkların muhasebeleştirilmesi aynıdır. “Bir özellikli 
varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma 
maliyetleri ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir ve diğer 
harcamalar oluştukları dönemde gider olarak kaydedilirler.” İşletme tarafından 
kullanılmak üzere inşa ve imal edilen varlıklarda da yukarıda bahsedilen aynı esaslar 
geçerlidir.  

Kısaca BOBİ FRS ’de vadesi 1 yılın altında kalan ödeme şartlarıyla satın alınmış 
bir maddi duran varlık için faiz giderleri ayrıştırılmayarak büyük ve orta boy işletmeler 
için bir kolaylık sağlanmıştır. Böylece bu seti uygulayan işletmelerin özellikle satın 
alma değeri göreceli olarak daha düşük ve ödeme takvimi 1 yılın altında kalan maddi 
duran varlık alım işlemlerinin muhasebeleştirilmesi basitleştirilmiştir. 

Uygulama 1. Vadeli maddi duran varlık satın alınması 1 
X işletmesi 01.01.2018 tarihinde faaliyetlerinde kullanmak üzere 500.000 TL 

değerinde bir makine satın almış ve alış bedelinin 200.000 TL’lik kısmının banka 
hesabından ödemiş, geri kalan kısmının ise 1 yıl içerisinde ödeneceğini belirterek satıcı 
firmayla anlaşma sağlamıştır. (KDV ihmal edilmiştir.) 

 

                                                       
1 Makale içerisinde yer alan uygulama örneklerinin tasarımında Özbirecikli vd. (2018), Ataman ve 

Gökçen (2018) ve Öztürk vd. (2018) kaynaklarından faydalanılmıştır. 
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BOBİ FRS ’ye göre yapılması gereken kayıt 
__________________ 01   / 01   / 2018    ______________________________ 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 500.000 

   102 BANKALAR   200.000 

   336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR  300.000 

________________________________________________________________ 

    Vade 2 yıl olsaydı ve geriye kalan 300.000 TL 2 eşit taksitle ödenseydi (faiz oranı %8) 

Bugünkü değer (peşin değer) = 200.000 TL + [150.000 TL/(1+0,08)1] + [150.000 

TL/(1+0,08)2]  

Bugünkü değer (peşin değer) = 200.000 TL + 138.889 TL + 128.601 TL = 467.490 TL 

150.000 – 138.889 = 11.111 TL 

150.000 – 128.601 = 21.399 TL 
________________   01   / 01   / 2018    _______________________________ 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR  467.490 

338 ERTELENMİŞ VADE FARKI GİDERLERİ   11.111 

(32X BORÇ REESKONTLARI) 

438 ERTELENMİŞ VADE FARKI GİDERLERİ   21.399 

(42X BORÇ REESKONTLARI) 

   102 BANKALAR   200.000 

   336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR  150.000 

  436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR  150.000 

________________________________________________________________ 

Uygulama 1’in ilk varsayımında vade 1 yılın altında kaldığından vade farkı 
ayrıştırmaya gerek kalmamış ve işletmeler açısından kolay bir kayıt süreci 
gerçekleştirilmiştir. Ancak vadenin 1 yıldan daha uzun olması durumunda, vade farkı 
ayrıştırılmış ve maddi duran varlık kayıtlara peşin fiyatı üzerinden kaydedilmiştir. Söz 
konusu makinenin alış maliyeti 467.490 TL olup, aradaki fark ertelenmiş gider olarak 
muhasebeleştirilecektir.  

2.1.3. Maddi Duran Varlıklarda Takas İşlemi 
Maddi duran varlıkların kapsamı ve ilk kaydına yönelik bir başka değerlendirme 

ise varlıkların takas yoluyla edinilmesine yöneliktir. TMS 16.24’e göre, “ilgili takasın 
ticari bir niteliğinin olmaması ve elde edilen ya da elden çıkarılan varlığın gerçeğe 
uygun değerinin güvenilir bir biçimde ölçülememesi durumları haricinde takas 
işlemindeki maddi duran varlığın maliyeti gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.” İşletme 
elden çıkardığı varlığı finansal durum tablosundan hemen çıkaramasa da elde ettiği 
varlığın ölçümü bu şekilde olacaktır. Eğer elde edilen varlık gerçeğe uygun değeri ile 
ölçülemiyorsa ilgili kalemin maliyeti defter değeri ile ölçülür. TMS 16.25’te takas 
işlemlerinin ticari bir içerikten yoksun olup olmaması ise ilgili işlem sonucunda 
gelecekteki nakit akışlarındaki değişimin tutarı ile belirlenebilmektedir.  
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Ancak BOBİ – FRS 12.12’ye göre “takas yoluyla edinilen maddi duran varlığın 
maliyeti, elden çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter değeri esas alınarak 
belirlenir. Takas işleminde elden çıkarılan parasal olmayan kalemin net defter 
değerine, ödenen parasal kalemin gerçeğe uygun değeri eklenir ya da elden çıkarılacak 
parasal olmayan kalemin net defter değerinden, alınan parasal kalemin gerçeğe uygun 
değeri indirilir.” Bir başka ifadeyle, BOBİ FRS parasal olmayan kalemlerde takas 
işlemlerinde net defter değerini esas alırken, parasal kalemlerinde işlemlerde yer alması 
durumunda ilgili tutarın gerçeğe uygun değerini de takasın yönüne göre net defter 
değerine dâhil etmektedir. Buna ek olarak, BOBİ FRS 12.13 kapsamında eğer birden 
fazla maddi duran varlık aynı anda birlikte ediniliyor ise her bir varlığın maliyeti, 
toplam maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlıkların piyasa fiyatlarına oranlanarak 
dağıtılmasıyla belirlenir.  

Uygulama 2. Vadeli maddi duran varlık satın alınması 
X işletmesi 01.01.2018 tarihinde maliyet bedeli 200.000 TL ve birikmiş amortismanı 

60.000 TL olan makinesini, Y işletmesine ait bir arazi taşıtı ile takas etmekte kullanmış ve takas 
işleminde 22.000 TL değerinde çek ciro etmiştir. 

BOBİ FRS ’ye göre yapılması gereken kayıt 
__________________ 01   / 01   / 2018    ______________________________ 

254 TAŞITLAR    162.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR   60.000  

   253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 200.000 

   101 ALINAN ÇEKLER     22.000 

________________________________________________________________ 

Uygulama 2’de de görüldüğü üzere işletmenin takas yoluyla elde ettiği taşıtın 
maliyetinin tespit edilmesinde, elden çıkarılan makinenin net defter değerine parasal bir 
kalem olarak 22.000 TL değerindeki çek bedeli dâhil edilmiş ve taşıtın maliyeti 162.000 
TL olarak belirlenmiştir.  

2.2. Maddi Duran Varlıkların Sonraki Ölçümü 
TMS 16.29 kapsamında bilanço tarihindeki değerlemede işletmeler maddi duran 

varlıklara yönelik muhasebe politikalarında maliyet modeli ve yeniden değerleme 
modellerinden birisini kullanarak ilgili politikayı maddi duran varlıkların tamamına 
uygular. Benzer ifade BOBİ FRS 12.15 maddesinde de belirtildiği için her iki set 
arasında temel olarak farklılık yoktur. Ancak BOBİ FRS sunumlarında kapsamlı gelire 
yer verilmediğinden her iki standart setinin finansal raporlarının karşılaştırılabilirliği 
mümkün olamamaktadır.  Standarda göre maliyet modeli; “Bir maddi duran varlığın 
maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları 
indirildikten sonraki değeri ile gösterilmesidir.”  

2.2.1. Yeniden Değerleme Modeli 
Bir maddi duran varlığın gerçeğe uygun değeri güvenir bir şekilde ölçülebiliyorsa 

maddi duran varlık kaleminin sonraki ölçümünde yeniden değerleme modeli 
kullanılabilir. TMS 16 ve BOBİ FRS ’de bir maddi duran varlık kalemi yeniden 
değerlemeye tabi tutulduğunda bu işlemin ilgili maddi duran varlık sınıfındaki diğer 
varlıklara da uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. Değerleme yöntemi arsa ve 
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araziler, binalar, makineler, taşıtlar gibi varlık sınıfları itibariyle ayrı ayrı belirlenebilir 
(Karapınar ve Eflatun, 2018:209).  

Yeniden değerlenmiş tutar, ilgili maddi duran varlığın yeniden değerleme 
tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, bu tarihten sonraki birikmiş amortisman ve değer 
düşüklüğü zararlarının indirilmesi yoluyla hesaplanan tutardır. Örten vd. (2014:196), 
maddi duran varlıklarda gerçeğe uygun değerin, arsa ve binalarda aynı varlık için 
ödenecek değer veya mesleki yeterliliğe sahip bir uzman değerlemesi sonucu ulaşılan 
değer olduğunu belirtmişler ve tesis ve cihazlarda pazar değerleri olarak ifade 
etmişlerdir. Ayrıca belirtilen maddi duran varlık kalemleri haricindeki maddi duran 
varlıklarda ise ilgili varlıkların gelecekte yaratacakları fayda yani kullanım değeri 
gerçeğe uygun değer olarak isimlendirilir. BOBİ FRS ’de gerçeğe uygun değerin 
tespitinde finansal araçlar bölümünde yer alan değerleme tekniklerine atıfta bulunulmuş 
ve buradaki tekniklerin kıyasen kullanılması gerektiğinden bahsetmiştir. BOBİ FRS 
12.17’de yeniden değerleme işlemi uygulanan maddi duran varlığın gerçeğe uygun 
değerinin tespitini yapan kamu kurumu yetkili uzmanı ve diğer mesleki bilgiye sahip 
kişilerin mali tablo dipnotlarında belirtilmesi gerektiği eklenmiştir.  

TMS 16.34’te maddi duran varlıklara ilişkin yeniden değerleme işlemlerinin 
sürecinden bahsedilerek bu işlemin sıklığının ilgili maddi duran varlık kaleminin 
gerçeğe uygun değerindeki değişimlere bağlı olduğu belirtilmiştir. TMS 16’ya göre eğer 
gerçeğe uygun değer ile defter değeri arasındaki sapma yüksekse yeniden değerleme 
işlemi yıllık olarak yapılmalıdır. Ancak daha düşük bir dalgalanma söz konusu ise üç – 
beş yıllık bir aralıkla yeniden değerleme işleminin yapılması uygundur şeklinde bir 
açıklamaya yer verilmiştir. Ancak, BOBİ–FRS 12.16 maddesinde herhangi bir süre 
belirtilmeyerek yeniden değerlemenin ilgili varlığın defter değerinden raporlama 
dönemi sonundaki gerçeğe uygun değerinde “önemli ölçüde bir farklılık olması” ifadesi 
kullanılmıştır.  

TMS 16.39 kapsamında eğer yeniden değerlenmiş değer, defter değerinden 
yüksek ise aradaki fark “Diğer Kapsamlı Gelir” tablosunda muhasebeleştirilmelidir ve 
doğrudan öz kaynak hesap grubunda “Yeniden Değerleme Değer Artışı” adı altında 
toplanmalıdır. BOBİ FRS setinde “Diğer Kapsamlı Gelir” tablosu yer almadığından, 
12.19’da yeniden değerleme sonucundaki artış sadece finansal durum tablosunda öz 
kaynaklar bölümünde “Yeniden Değerleme Yedeği” kaleminde muhasebeleştirilir. 
Burada temel olarak kalem isimleri farklı olsa da işleyiş aynıdır. Her iki sette de ortaya 
çıkan bu artış, “aynı varlığın daha önce kâr veya zarara yansıtılan yeniden değerleme 
değer azalışını tersine çevirdiği ölçüde kâr veya zararda gösterilir.”  

TMS 16.40’a göre, yeniden değerleme sonucu varlığın defter değeri azalmışsa, bu 
azalış doğrudan kâr zarar tablosuna gider olarak kaydedilir. Örten vd. (2014:196) 
aslında bu giderin bir değer düşüklüğü karşılığı gideri olduğunu belirtmiş ancak 
TFRS’lerin bu gideri karşılık gideri olarak değerlendirmeyip değer düzeltim zararı 
olarak ele aldığını ifade etmişlerdir. “Bir maddi duran varlığın defter değerinin yeniden 
değerleme sonucunda azalması durumunda, bu azalışın aynı varlık için yeniden 
değerleme yedeğinde yer alan tutar kadarlık kısmı yeniden değerleme yedeğinden 
indirilir. Ancak yeniden değerleme azalışının yeniden değerleme yedeğinde yer alan 
tutardan yüksek olması durumunda aradaki fark kâr veya zarara yansıtılır.” Yeniden 
değerleme işlemine tabi tutulmuş maddi duran varlıklar elden çıkarıldığında bu varlığa 
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ilişkin yeniden değerleme yedeği ya da yeniden değerleme değer artışı  “Geçmiş Yıllar 
Kârları” kalemine aktarılır. 

2.2.2. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü  
Varlıklarda değer düşüklüğüne yönelik uygulamaların temel amacı ilgili 

varlıkların geri kazanılabilir tutarlarından daha yüksek bir meblağla finansal tablolarda 
yer alarak, aktif şişkinliğini önlemek ve yanıltıcı bir bilginin sunumu engellemektir. 
Varlıklara ilişkin değer düşüklüğünün ele alındığı TMS 36 Varlıklarda Değer 
Düşüklüğü standardına göre, eğer varlıklarda değer düşüklüğü varsa varlıklar geri 
kazanılabilir değeri ile ölçülür. Bu değer net gerçeğe uygun değer ile kullanım 
değerinden yüksek olanıdır. Varlıklarda defter değeri geri kazanılabilir tutarı aşıyorsa 
ilgili varlıklarda değer düşüklüğü vardır. Örten vd. (2014: 196)’da belirtildiği üzere 
TMS 36 standardının aktiflere yönelik değerlemesinde maliyet bedeli ile piyasa 
değerinden (geri kazanılabilir tutar) küçük olanı ile değerlemenin mümkün olması, 
varlıkların finansal tablolarda yüksek meblağlarla gösterilmesini önleyebilecektir.  

Varlıklarda ortaya çıkan değer düşüklükleri teknoloji, çevre ve ekonomik 
göstergeler gibi işletme dışı göstergelerle birlikte ilgili varlığın fiziksel hasarı vb. 
durumlar gibi işletme içi göstergelerle belirlenir. BOBİ FRS 12.33 kapsamında maddi 
duran varlık kalemlerinde değer düşüklüğünün varlığının tespiti için TMS 36 ile uyumlu 
BOBİ FRS 18 Varlıklarda Değer Düşüklüğü hükümlerinin uygulanması gerektiği 
belirtilmiştir. Aynı maddenin 4. bölümünde öncelikle varlığın değer düşüklüğüne ilişkin 
göstergeler aranır ve bu göstergelerin oluşumuna göre geri kazanılabilir tutarın 
belirlenmesi işlemi gerçekleştirilir. BOBİ FRS 18.5’te değer düşüklüğü göstergeleri 
TMS 36’dan farklı olarak işletme içi ve dışı göstergeler şeklinde ikiye ayrılmamış ancak 
temel olarak aynı ifadelere yer verilmiştir. “BOBİ FRS 18.27 kapsamında “değer 
düşüklüğü testine tabi tutulan ve maliyet bedeliyle ölçülen varlıklara ilişkin değer 
düşüklüğü zararları kâr veya zarara yansıtılır ve varlığın kullanıldığı işletme 
fonksiyonuna ilişkin giderlerin yansıtıldığı kalemde (pazarlama giderleri, satışların 
maliyeti vb.) gösterilir.” Ancak yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülen maddi 
duran varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararları “Maddi Duran Varlıklar” bölümüne 
göre yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate alınır. Varlığın geri kazanılabilir 
tutarının defter değerini aşması durumunda ilgili varlığın değer düşüklüğü zararının 
tamamı ya da bir kısmı iptal edilir. 

2.2.3. Amortisman 
TMS 16.43 – 66 kapsamında 24 maddede ele alınan maddi duran varlıklarda 

amortisman konusu BOBİ FRS ’de 12 maddede temel noktalar ele alınarak ifade 
edilmiştir. Spesifik durumlar ve arsa ve araziler haricinde maddi duran varlıklara 
amortisman ayırmak zorunludur. Varlıklar işletmede kullanıma hazır hale geldiğinde 
amortisman ayırmaya başlanarak kullanılan gün esasına göre kıst amortisman 
hesaplanır. Amortismana tâbi tutar, maddi duran varlığın maliyet bedelinden ya da 
yeniden değerleme sonrası bulunan tutarından kalıntı değerin indirilmesi suretiyle 
belirlenir. Amortismana tabi tutar, faydalı ömür süresince sistematik bir şekilde 
dağıtılırken, bu süre, bir varlığın işletme tarafından beklenen kullanım süresini ya da 
işletme tarafından ilgili varlıktan elde edilmesi beklenen üretim veya kullanım miktarını 
ifade eder.  

Doğrusal yöntem, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı yöntemlerinin örnek 
olarak verildiği sette ancak üretim miktarı yöntemine göre amortisman uygulanırken, 
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amortisman gideri, üretim veya kullanım olmadığı zamanlarda sıfır olabileceği 
belirtilmiştir. Döneme ilişkin amortisman giderleri, başka bir varlığın defter değerine 
dâhil edilmediği sürece, kâr veya zarara yansıtılır. Son olarak, ilgili maddi duran 
varlıkta teknolojik, fiziksel vb. olağanüstü değişiklik meydana gelirse önceden 
belirlenen kalıntı değer ve faydalı ömür BOBİ FRS 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler 
ve Yanlışlıkları ve TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar standartları uyarınca muhasebe tahminlerindeki değişiklikler 
olarak nitelendirilir. 

Uygulama 3. Yeniden Değerleme Yedeği ve Değer Düşüklüğü2 
X işletmesi 01.01.2015 tarihinde faaliyetlerinde kullanmak üzere 500.000 TL 

değerinde bir makine satın almış ve bedelini bankadan ödemiştir. Satın alınan 
makinenin ekonomik ömrü 5 yıl olup, doğrusal amortisman yöntemi tercih edilmiştir. 
İşletme maddi duran varlıklarında yeniden değerleme yöntemini kullanmakta ve 
makineye ilişkin 2016 yılı dönem sonu gerçeğe uygun değer 330.000 TL ve 2017 yılı 
dönem sonu gerçeğe uygun değer 160.000 TL’dir. 

a) Makinenin satın alınması ve 2015 amortisman kaydı 
__________________ 01   / 01   / 2015    ______________________________ 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 500.000  

   102 BANKALAR     500.000 

_______________________________________________________________ 

__________________ 31   / 12   / 2015    ______________________________ 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 100.000  

   257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 100.000 

________________________________________________________________ 

b) 2016 amortisman kaydı ve değer tespiti 

 
__________________ 31   / 12   / 2016    ______________________________ 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 100.000 

   257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 100.000 

________________________________________________________________ 

2016 yılına ilişkin amortisman kaydının ardından öncelikle makinenin defter 
değeri bulunur ve ilgili yılın gerçeğe uygun değeri ile karşılaştırılır. 

Defter değeri = 500.000 TL – 200.000 TL = 300.000 TL  
Değer artışı = 330. 000 TL – 300.000 TL = 30.000 TL 
Değer artış oranı = 30.000 TL / 300.000 TL = %10 
Gerçeğe uygun değer, varlığın defter değerinden daha yüksek olduğundan 

makinenin defter değeri ve birikmiş amortismanı aradaki yüzdesel fark kadar artırılır. 

                                                       
2 Literatürde bazı kaynaklarda yeniden değerleme işlemi daha önce amortisman işlemi daha sonra 
yapılmaktadır.  
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Defter değeri ile amortisman arasındaki fark BOBİ FRS ’ye göre “Yeniden Değerleme 
Yedeği” olarak MSUGT 5 Öz Kaynaklar hesap sınıfı içerisinde muhasebeleştirilir. 

Defter değeri artışı = 500.000 TL * %10 = 50.000 TL 

Amortisman artışı = 200.000 TL * %10 = 20.000 TL 
__________________ 31   / 12   / 2016    ______________________________ 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 50.000 

  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  20.000 

 5XX YENİDEN DEĞERLEME YEDEĞİ 30.000 

_______________________________________________________________ 

c) 2017 amortisman kaydı ve değer tespiti 
__________________ 31   / 12   / 2017    ______________________________ 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 100.000   

   257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 100.000 

________________________________________________________________ 

2017 yılı amortisman kaydı sonrasında defter değeri ile ilgili varlığın 2017 
gerçeğe uygun değeri karşılaştırılır.   

Defter değeri = 500.000 TL – 300.000 TL = 200.000 TL  
Değer azalışı = 200. 000 TL – 190.000 TL = 10.000 TL 
Değer azalış oranı = 10.000 TL / 200.000 TL = %5 
Karşılaştırma sonrasında makinenin gerçeğe uygun değeri defter değerinden daha 

düşük olarak gerçekleştiğinden varlığın defter değeri ve birikmiş amortismanları da aynı 
oranda azaltılır. Aradaki fark “Yeniden Değerleme Yedeği” hesabının borcunda 
muhasebeleştirilir. 

Defter değeri azalışı = 550.000 TL * %5 = 27.500 TL 
Amortisman azalışı = 320.000 TL * %5 = 16.000 TL 

__________________ 31   / 12   / 2017    ______________________________ 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  16.000 

5XX YENİDEN DEĞERLEME YEDEĞİ 11.500  

   253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 27.500  

________________________________________________________________ 

2.2.4. Finansal Tablo Dışı Bırakma 
TMS 16.67 – 72 kapsamında ele alınan maddi duran varlıkların finansal tablo 

dışında bırakılması konusu BOBİ FRS ’de sadece 2 madde ile ele alınmıştır. BOBİ FRS 
12.35 ve 36 maddelerinde, “bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarıldığında veya 
ilgili varlıktan gelecekte herhangi bir ekonomik fayda beklenmediği durumda finansal 
tablo dışı bırakılacağı belirtilmiş ve bu işlemden doğan kazanç ya da kaybın kâr veya 
zarara yansıtılacağı” ifade edilmiştir. TMS 16’da özellikle finansal kiralama ve bağış 
sonucu finansal tablo dışı bırakma durumlarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. 
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Başkalarına kiralanmak amacıyla elde tutulan maddi duran varlıkları normal faaliyet 
akışı içerisinde düzenli olarak satmakta olan bir işletme bu varlıkları TMS 18 Hasılat 
Standardı uyarınca hasılat olarak muhasebeleştirir. Maddi duran varlık kaleminin elden 
çıkarılması senaryosuna göre (satış, finansal kiralama veya bağış) ilgili standartlar olan 
TMS 17 ve TMS 18 standartları kullanılabilir.   

Son olarak TMS 16.74 ve devamındaki maddelerde ayrıntılı olarak açıklanan 
ancak BOBİ FRS ’de ayrı bir bölüm olarak ele alınmayan maddi duran varlıklara ilişkin 
dipnotlarda temel olarak şu açıklamalara yer verilir. 

- Brüt defter değerinin belirlenmesine ilişkin ölçüm esasları 
- Kullanılan amortisman yöntemleri 
- Faydalı ömürler veya kullanılan amortisman oranları 
-  Dönem başı ve sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman ve değer 

düşüklüğü zararı  
- Teminat olarak gösterilen maddi duran varlıklar ve maddi duran varlıklar 

üzerindeki rehin ve ipotekler 
- TFRS 5 ve TMS 36 gibi standartlar gereği açıklanması gereken diğer bilgiler. 
3. TFRS ve BOBİ FRS’de Maddi Olmayan Duran Varlıkların İncelenmesi 
Son yıllarda gelişen bilişim ve teknoloji sonucu şirketlerin bu alanlardaki 

faaliyetleri büyük ölçüde artmıştır. Şirketlerin piyasa değerleri ile defter değerleri 
arasında ciddi farkların meydana geldiği ve genellikle entelektüel sermaye başlığıyla 
açıklanmaya çalışılan bu bölüm, birçok işletmenin bilançosunda göreceli olarak az yer 
kaplasa da önemi hızla artan bir hesap grubu olarak karşımıza çıkmaktadır (Örten vd. 
2014:563). Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin muhasebe ilkelerinin düzenlendiği 
BOBİ FRS 14. bölümde toplamda 37 alt madde yer almakta ve bu kapsamda maddi 
olmayan duran varlıkların ilk kayda alınması, defter değerlerinin tespiti, itfa paylarının 
hesaplanması ve değer düşüklüğüne ilişkin konular ele alınmaktadır.  

3.1 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kapsamı  
BOBİ FRS 14.2 ve 3. maddeler maddi olmayan duran varlıkları net ve sade bir 

şekilde tanımlayarak şöyle bir açıklama getirmiştir. “Maddi olmayan duran varlık, 
fiziksel niteliği bulunmayan ancak tanımlanabilir nitelikteki parasal olmayan varlıktır.” 
Maddi olmayan duran varlıklar tanımlanırken şu nitelikler öne çıkmaktadır. Öncelikle, 
varlığın ayrılabilme, bölünebilme, devredilebilme, kiralanabilme, lisans altına 
alınabilme veya takas edilebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu işlemlerde 
bir sözleşme ya da tanımlanabilir bir varlık ya da yükümlülükle birlikte varlığın 
ayrılabilir tarafına vurgu yapılmaktadır. Öte yandan maddi olmayan duran varlıkların 
diğer tanımlayıcı açıklamasında varlığın sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal 
haklardan kaynaklanması şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu hakların 
işletmeden ya da diğer hak ve mükellefiyetlerden ayrılabilir ya da devredilebilir olması 
zorunlu değildir ifadesine yer verilerek maddi olmayan duran varlıklara ilişkin genel ve 
özel koşullar özet bir şekilde ele alınmıştır.  

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında ise bu standart 
kapsamında yer almayan unsurlar üzerinden bir tanımlama yapılmış ve maddi olmayan 
duran varlıkların belirlenebilirlik, kontrol ve gelecekteki ekonomik yararları üzerinden 
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bir geniş bir açıklama yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıkların şerefiyeden ayrı 
olarak belirlenebilir olması bir başka ifadeyle tanımlanabilir olması BOBİ FRS ’de de 
belirtildiği gibi ayrılabilir olmasıyla ilgilidir. TMS 38.13’e göre maddi olmayan duran 
varlık tanımındaki koşullardan kontrol maddesi, ilgili varlığın işletme kontrolünde 
olması ve ortaya çıkan gelecekteki ekonomik yararları kullanabilme ve diğerlerinin 
erişimini kısıtlayabilme şeklinde tanımlanmış ve yasal yaptırım gücü kontrol şartları 
arasında zorunlu olarak yer almamıştır. Özbirecikli vd. (2018:253), bir işletmenin ticari 
itibarı, marka değeri veya yönetim kadrosu gibi maliyeti ve faydası ölçülemeyen 
unsurları örnek vererek maddi olmayan duran varlıkların belirlenebilir olma özelliğine 
vurgu yapmışlardır. Maddi olmayan duran varlıktan beklenilen gelecekteki ekonomik 
yararlar; ürün ve hizmet satışından sağlanan geliri, maliyet tasarruflarını ya da işletme 
tarafından varlıkların kullanımından kaynaklanan diğer yararları içerebilir.  

TMS 38 kapsamında, haklar, patentler, lisanslar, marka, isim ve telif hakkı, kota 
hakları, franchasing ödemeleri, bilgisayar yazılım programları, filmler, sanat eserleri, 
müşteri listeleri ve geliştirme giderleri muhasebeleştirilmektedir. TMS 38.3’te yer 
verilen; “olağan iş sürecinde işletme tarafından satış amaçlı elde tutulan maddi 
olmayan duran varlıklar, ertelenmiş vergi varlıkları, TMS 17 Kiralama İşlemleri 
Standardı kapsamındaki kiralamalar, çalışanlara sağlanan faydalardan doğan 
varlıklar, bir işletme birleşmesinde elde edilen şerefiye” TMS 38 kapsamında 
muhasebeleştirilmez. Buna ek olarak ve TMS 32, TFRS 4, 5 ve 15’te yine bu standartta 
değerlendirilmemiştir. BOBİ FRS ’de bu kadar ayrıntılı bir açıklamaya yer 
verilmemekle birlikte 14.5 maddesi kapsamında madenler üzerindeki hakların ve maden 
kaynaklarının bu bölümde yer almayacağı belirtilmiştir. 

BOBİ FRS 14.6 maddesinde bir varlığın maddi ve maddi olmayan unsurları 
birlikte içerdiği bir durumda varlık için hangi unsurun daha önemli olduğuna karar 
verilerek kaydedilmesi gerektiğini vurgulamıştır. TMS 38.4’te çok daha geniş ve 
örneklerle ele alınan bu durum özellikle yazılım programları üzerinden ele alınmıştır. 
Örneğin, özel bir bilgisayar yazılımı olmadan çalışmayan bilgisayar kontrollü bir 
makine için, ilgili yazılım, söz konusu donanımın önemli bir parçası olduğundan maddi 
duran varlık muamelesi görürken, yazılımın, ilgili donanımın ayrılmaz bir parçası 
olmaması durumunda, bilgisayar yazılımı maddi olmayan duran varlık olarak 
değerlendirilir. Yine TMS 38.5’te araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili benzer bir 
örnekte ar-ge faaliyetleri sonucu bir prototip geliştirilse dahi bilginin fiziksel unsura 
göre daha önemli olduğu ve ilgili kaydın maddi olmayan duran varlık olarak 
muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

BOBİ FRS 14.4’e göre bu bölüm iş birleşmeleri sonucunda ulaşılan şerefiye ve 
olağan faaliyetlerle ilgili satış amaçlı elde tutulan maddi olmayan duran varlıklara 
uygulanmaz. Şerefiye ile ilgili durum setin 21. bölümü olan “İş Birleşmeleri”, satış 
amaçlı varlıklar ise 6. bölüm “Stoklar” da ele alınmıştır. Muhasebe standartlarına göre, 
şerefiye için değer düşüklüğü testi uygulanır ve şerefiye için amortisman 
hesaplanmazken, BOBİ FRS ’de şerefiyeye değer düşüklüğü testi uygulanmaz ve 
amortisman hesaplanır (Gençoğlu, 2018:16). Şerefiyenin faydalı ömrü eğer güvenilir 
bir şekilde belirlenemezse 10 yıl esas alınır ve bu süre içerisinde itfa edilir. 

3.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklarda İlk Kayıt 
TMS 38.21 kapsamında bir maddi olmayan duran varlık sadece gelecekteki 

ekonomik yararların işletme için gerçekleşmesinin muhtemel olması ve varlığın 



 
Ö. F. Güleç 10/4 (2018) 901-921 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

915 

maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülmesi durumunda muhasebeleştirilir. Standardın 
24. Maddesi ve BOBİ FRS 14.7’ye göre maddi olmayan duran varlıklar ilk kayıtta 
maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir.  

Maddi duran varlıklarda da belirtildiği üzere, “maddi olmayan duran varlıklarda 
da vadeli satın alma durumunda, bir yıl veya daha kısa süreli bir ödeme söz konusuysa 
vade farkı ayrıştırılmaz. Ancak bir yıldan daha uzun bir vadeli satın alma durumunda, 
borçlanma maliyetleri standardı da dikkate alınarak faiz gideri ayrıştırılır.” Önceki 
bölümde maddi duran varlıklarda ele alınan takas işlemlerinde de benzerlik söz 
konusudur. BOBİ FRS  14.12’ye göre, “takas işleminde elden çıkarılan parasal 
olmayan kalemin net defter değerine, ödenen parasal kalemin gerçeğe uygun değeri 
eklenir ya da elden çıkarılacak parasal olmayan kalemin net defter değerinden, alınan 
parasal kalemin gerçeğe uygun değeri indirilir.” 

BOBİ FRS 14.14’e göre, maddi olmayan duran varlık tanımını karşılamayan diğer 
bir varlığın maliyetinin parçası olmayan bazı harcamalar aktifleştirilmez ve ilgili 
döneme gider olarak kaydedilir. İşletme içerisinde oluşan şerefiye, marka, logo, yayın 
haklarına ek olarak kuruluş ve örgütlenme giderleri, eğitim harcamaları, reklam ve 
tanıtım harcamaları ile bir işletmenin yerinin değiştirilmesi veya yeniden 
yapılandırılması ile ilgili maliyetler bu kapsamda değerlendirilir.  

BOBİ FRS ’de maddi olmayan duran varlıklara yönelik araştırma ve geliştirme 
ifadeleri tam set standartlarla genel olarak uyumludur. 14.15 – 19 maddelerine göre, 
işletme içinde ortaya çıkan bir maddi olmayan duran varlığın kayıt sürecinde araştırma 
ve geliştirme safhalarına göre bir değerlendirme yapılır. Bilimsel veya teknik bir bilgi 
beklentisi araştırma aşamasını oluşturur ve harcamalar aktifleştirilmezken, araştırma 
safhası sonucu üretilen bilgilerin uygulanma aşaması olana geliştirme evresi gerekli 
şartların sağlanması durumunda aktifleştirilir. 

3.3 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Sonraki Ölçümü 
BOBİ FRS 14.21’e göre, maddi olmayan duran varlıkların sonraki ölçümlerinde, 

finansal tablolarda maliyetinden birikmiş değer düşüklüğü zararları ve itfa payları 
düşüldükten sonraki değeri üzerinden gösterilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, BOBİ 
FRS ’de maddi olmayan duran varlıkların ilk kayda alınmasında diğer bölümlere göre 
farklılığa rastlanmaktadır. Nitekim aynı sette yer alan 12. bölüm maddi duran varlıklar 
ile TMS 16 maddi duran varlıklar ve TMS 38 maddi olmayan duran varlıklarda yer alan 
yeniden değerleme yöntemi bu bölümde yer almamaktadır.  

3.3.1. İtfa  
Sınırlı bir ekonomik ömre sahip maddi olmayan duran varlıklarda itfa payı 

ayrılması gerekmektedir. Bu tutar, BOBİ FRS 14.23’e göre, varlığın maliyet bedelinden 
kalındı değerin indirilmesi şeklinde elde edilir. Varlığın kullanıma hazır olması ile 
başlanan itfa süreci ilgili varlığın finansal tablo dışı bırakılması ile sona erer ve varlığın 
kullanıldığı gün esasına göre kıst amortisman hesaplanır. TMS 38 Maddi olmayan 
duran varlıklar standardı ile BOBİ FRS kalıntı değer, amortisman yöntemleri seçimi, 
amortisman uygulamaları ve kayıtları açısından uyumludur (Gençoğlu, 2018: 18). 
Ancak itfa ile ilgili her iki set açısından en büyük farklılık faydalı ömrü belirsiz olan 
maddi olmayan duran varlıklardaki süreye yöneliktir. İlgili varlığın yaratacağı net nakit 
girişinin belirlenememesi ve bu yüzden varlığın ekonomik ömrüne yönelik gerçekçi bir 
tahmin yapmanın zor olduğu durumlarda faydalı ömür belirsiz olarak değerlendirilir. 
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Nitekim TMS 38’e göre faydalı ömrü belirsiz olan bir maddi olmayan duran varlık 
değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Ancak BOBİ FRS 14.33’te böyle bir durumda ilgili 
varlık “5 yıldan az 10 yıldan çok” olmayacak şekilde itfa edilmelidir. Faydalı ömrün 
ilerde tespit edilebildiği bir durum ortaya çıkarsa Muhasebe Politikaları, Tahminler ve 
Yanlışlıklar standardı uyarınca gerekli düzeltmeler yapılır.  

Uygulama 4. Faydalı ömrü belirsiz olan maddi olmayan duran varlıklar 
X işletmesi faaliyet gösterdiği sektörde bir teknoloji geliştirmiş ve 1.800.000 TL 

harcayarak buluşunu 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde tamamlamıştır. İşletme yaptığı 
değerlendirmeler sonucu ilgili teknolojik buluşun ekonomik ömrünün belirsiz olduğunu 
tespit etmiş ve tecrübeleri ışığında 6 yılda itfa edilmesine karar vermiştir.  

BOBİ FRS ’ye göre yapılması gereken kayıt 
__________________ 31   / 12   / 2017    ______________________________ 

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ  300.000 

   268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 300.000 

________________________________________________________________ 

Faydalı ömrü belirsiz olan maddi olmayan duran varlıklarda itfa süresinin 
tespitinde BOBİ FRS ’nin “5 yıldan az 10 yıldan çok” ifadesi uyarınca bir 
değerlendirme yapılmış ve ilgili harcama buluşun gerçekleştiği yılın dönem sonundan 
başlamak suretiyle 6 yılda itfa edilecektir. 

3.3.2. Değer Düşüklüğü ve Finansal Tablo Dışı Bırakma 
Maddi olmayan duran varlıklarda her bir raporlama dönemi sonunda değer 

düşüklüğünün tespiti aynı setin 18. bölümü olan Varlıklarda Değer Düşüklüğü 
standardına atfen gerçekleştirilir. Varlıklarda değer düşüklüğü standardının temel amacı 
varlıkların geri kazanılabilir tutarından daha yüksek bir değerle finansal tablolarda 
gösterilmemesini sağlamaktır. BOBİ FRS 18.4 kapsamında raporlama dönemleri 
sonunda belirsiz faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklarla birlikte tüm 
varlıklar için değer düşüklüğü göstergeleri aranır. BOBİ FRS 18.5’te belirtilen değer 
düşüklüğü göstergelerine rastlanmazsa ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarını 
hesaplamaya gerek yoktur.  

Maddi olmayan duran varlıklar elden çıkarıldığında veya ilgili varlıktan gelecek 
dönemlerde hiçbir şekilde ekonomik bir fayda beklenmediğinde finansal tablo dışı 
bırakılır. Finansal tablo dışı bırakılma sonucu elde edilen net tutar ile defter değeri 
arasındaki fark kazanç ve kayıp olarak kâr zarar tablosuna aktarılır. BOBİ FRS ’de ayrı 
bir bölüm olarak ele alınmayan maddi duran varlıklara ilişkin dipnotlarda temel olarak 
şu açıklamalara yer verilir. 

- Faydalı ömür, itfa oranı, itfa yöntemi, elden çıkarmalar, değer düşüklüğü vb. 
açıklamalar 

- Önemli maddi olmayan duran varlık kalemlerinin tanımı vb. bilgiler 
- Gider olarak muhasebeleştirilen araştırma ve geliştirme harcamaları toplam 

tutarları (Karapınar ve Eflatun, 2018:253). 
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4. Sonuç 
29 Temmuz 2017 tarihli 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan ve 

01 Ocak 2018’de uygulanmaya başlanmış olan “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için 
Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)” ülkemizde birçok işletmenin muhasebe 
sisteminin dünya ile entegrasyonunda önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları’nın (TFRS) özellikle daha küçük ölçekli işletmeler açısından 
daha iyi anlaşılması ve uygulanabilmesi amacıyla sade ve anlaşılır bir dille ele alınmış 
BOBİ FRS varlıkların muhasebeleştirilmesinde temel olarak maliyet esaslı bir anlayış 
sergilemektedir. Küçük ölçekli işletmelerinde dâhil edilebileceği bir standart seti 
oluşturulmasında önemli bir rol üstlenen BOBİ FRS seti kapsayıcı ve özetleyici bir dille 
hazırlansa da özellikle tam set standartlarla temel farklılıkların açıklayıcı örneklerle 
vurgulanmaması bu çalışmanın oluşturulmasında en temel motivasyondur.  Bu 
çalışmada işletmelerin duran varlıkları içerisinde en önemli kalemler olarak 
değerlendirilen maddi ve maddi olmayan duran varlıklar TFRS ve BOBİ FRS açısından 
karşılaştırılmış ve temel farklılıklar açıklanarak örnekler verilmiştir.  

Maddi duran varlıklar açısından farklar özet olarak değerlendirildiğinde ilk 
önemli fark TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan 
Faaliyetler standardına yöneliktir. BOBİ FRS ’de kapsamlı gelir tablosuna yer 
verilmediğinden, bu set uyarınca maddi duran varlıklarda böyle bir sınıflandırmaya 
gidilmemiştir. Uygulamada maddi duran varlıkların bu şekilde sınıflandırılması 
işletmeler açısından kolay raporlamayı desteklese de, finansal tablo okuyucuları için 
daha güvenilir ve gerçeğe uygun bilgi sunumu açısından sakıncaların ortaya çıkması 
mümkündür. BOBİ FRS’de en azından büyük işletmeler için TFRS 5 hükümleri 
uyarınca yeni düzenlemeler yapılması ve BOBİ FRS ’nin Türkiye Muhasebe 
Standartları ile daha da uyumlaştırılması sağlanmalıdır. Maddi duran varlıklara yönelik 
ikinci temel fark, vadeli bir şekilde maddi duran varlık satın alınmasına yöneliktir. 
BOBİ FRS ’ye göre, 1 yıldan daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan maddi 
duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde TMS 16’dan farklı olarak vade farkı 
ayrıştırmaya gerek yoktur. Büyük ve orta boy işletmelerin sıklıkla karşılaştığı maddi 
duran varlık alım sürecinde vade farkının ayrıştırılmaması hiç şüphesiz uygulayıcıların 
kayıtlarında kolaylık sağlayacaktır. Takas işlemlerinde de tam set standartlarla BOBİ 
FRS arasında bir farklılık söz konusudur. Nitekim BOBİ FRS parasal olmayan 
kalemlerde takas işlemlerinde net defter değerini esas alırken, parasal kalemlerinde 
işlemlerde yer alması durumunda ilgili tutarın gerçeğe uygun değerini de takasın 
yönüne göre net defter değerine dâhil etmektedir. Son temel farklılık yeniden değerleme 
işlemi sonucu BOBİ FRS ’de önerilen hesap ismiyle ilgilidir. TMS 16.39 kapsamında 
eğer yeniden değerlenmiş değer, defter değerinden yüksek ise aradaki fark Kapsamlı 
Gelir tablosunda muhasebeleştirilmelidir ve doğrudan öz kaynak hesap grubunda 
“Yeniden Değerleme Değer Artışı” adı altında toplanmalıdır. BOBİ FRS 12.19’da 
yeniden değerleme sonucundaki artış sadece finansal durum tablosunda öz kaynaklar 
bölümünde “Yeniden Değerleme Yedeği” kaleminde muhasebeleştirilir. 

Maddi olmayan duran varlıklarda, maddi duran varlıklarda belirtilen bazı farklara 
ek olarak temel anlamda şu unsurlar ön plana çıkmaktadır. Tam set standartlar göre, 
şerefiye için değer düşüklüğü testi uygulanır ve amortisman hesaplanmazken, BOBİ 
FRS ’de şerefiyeye değer düşüklüğü testi uygulanmaz ve amortisman hesaplanır 
Şerefiyenin faydalı ömrü eğer güvenilir bir şekilde belirlenemezse 10 yıl esas alınır ve 
bu süre içerisinde itfa edilir. Vade farkı ve takas işlemlerinde maddi duran varlıklardaki 
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farkla benzeşen maddi olmayan duran varlıklar sonraki ölçümde farklılaşmaktadır. 
Nitekim BOBİ FRS 12. bölüm maddi duran varlıklar ile TMS 16 maddi duran varlıklar 
ve TMS 38 maddi olmayan duran varlıklarda yer alan yeniden değerleme yöntemi bu 
bölümde yer almamaktadır. Son temel farklılık itfa süresi ile ilgilidir. TMS 38’e göre 
faydalı ömrü belirsiz olan bir maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü testine tabi 
tutulur. Ancak BOBİ FRS 14.33’te böyle bir durumda ilgili varlık “5 yıldan az 10 
yıldan çok” olmayacak şekilde itfa edilmelidir. 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların her iki set açısından örneklerle ele 
alındığı bu çalışma sadece bu başlıklardaki farklılıklara yoğunlaştığından gelecekteki 
çalışmalarda önemli farklılıkların bulunduğu diğer standartlar incelenebilir. Özellikle 
uygulayıcıların bu standart seti hakkındaki görüşlerinin de dikkate alındığı çalışmalarla, 
sette çeşitli düzeltmeler ve eklemeler yapılarak BOBİ FRS ’nin uygulama alanı 
genişletilebilir. 
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1. Introduction 
Accounting standards are a set of principles that enable accounting practices and 

policies to be tailored to the reality and needs, and which enable financial reports to be 
presented in a reliable and comparable manner. In the preparation of the financial 
statements, the effort to increase the share of information among the countries based on 
similar criteria has led to standardization in reporting. Thus, accounting practises are 
more convergent and standardized so that financial statements are comparable in the 
globalized world recently. International Financial Reporting Standards (IFRS) are 
implemented by many countries to establish a common accounting language and ensure 
that financial statements are relevant, understandable and comparable. However, since 
the IFRS mainly include the companies that are traded on the stock exchange, it limits 
the expansion of application significantly. Simplified local form of IFRS are applied in 
some countries in order to overcome this problem.  

Local financial reporting standards have been created for the firms that don’t use 
TFRS which are the Turkish translation of IFRS but are subject to independent audit. 
These standards entered into force as Financial Reporting Standard for Large and 
Medium Size Enterprises”(BOBI FRS) on January 1, 2018. It is generally based on 
TFRS and includes some significant differences that may affect the financial reporting. 

2. Historical Background 
The first studies on accounting standards in the world began in the 1960s. The 

International Federation of Accountants (IFAC), International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO), Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), International Accounting Standards Committee (IASC) have 
contributed to the development of accounting standards. However, the legal and 
economic differences of countries as well as the developmental level of the accounting 
systems play an important role in the convergence of accounting standards all over the 
world. When the development process of the accounting standards in our country is 
examined, government, institutions and organizations such as Capital Markets Board of 
Turkey, Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority and Banking 
Regulation and Supervision Agency play an active role. With the important changes 
made in the 6102 Turkish Commercial Code, the applicability of accounting standards 
for many enterprises has been increased. SME TFRS was the first standards set to revise 
the accounting processes of the companies that are subject to independent audit but do 
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not apply full set standards. However, the SME TFRS was suspended with the EU 
Accounting Directive 2013/34 published in 2013 by the European Commission. BOBI 
FRS was published in the Official Gazette No. 30138 dated 29 July 2017 by the Public 
Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority and started to be implemented 
on 01 January 2018. The main objective of this set of standards is to eliminate the 
complexity of the financial reporting and independent audit processes of companies that 
are subject to independent audit but do not apply TFRS, which is a large and medium 
size enterprise specified in the relevant communiqué. 

3. Findings  
This study aims to discuss the tangible and intangible fixed assets which are the 

main components of asset structure of the companies within the context of TFRS and 
BOBI FRS. Thus; the accounting differences of tangible and intangible assets within 
TFRS and BOBI FRS are presented and the effects on financial reports of these 
differences are evaluated in terms of financial users. The scope, first record and 
subsequent measurements of the assets are examined in terms of both sets and discussed 
with some applications. 

When the differences are evaluated in terms of tangible assets, the first significant 
difference is related to TFRS 5 Tangible Assets Held for Sale and Discontinued 
Operations. Since the comprehensive income statement is not included in the BOBI 
FRS, firms do not classify tangible assets according to TFRS 5. Although it supports 
easy and low cost reporting for firms, it might decrease the quality of financial 
statements to have more reliable and accurate information. The second main difference 
about tangible fixed assets in BOBI FRS is related to forward buying.  According to 
BOBİ FRS, in the recognition of tangible fixed assets purchased in return for a payment 
of less than one year, there is no need to distinguish the delay interest. The fact that the 
delay interest is not differentiated in the purchase process of tangible fixed assets will 
undoubtedly facilitate the registration of practitioners. There is also a difference 
between TFRS and BOBI FRS in clearing transactions. While BOBI FRS transactions 
are based on net book value for non-monetary items in clearing transactions, it includes 
the fair value of the related amount in the net book value according to the trade direction 
for monetary items.  

The differences in Intangible Assets in BOBI FRS is related to goodwill. 
According to TFRS 38, an impairment test is applied for goodwill and depreciation is 
not calculated. However, impairment test is not applied for goodwill and depreciation is 
calculated. The useful life of goodwill is 10 years as long as it cannot be determined 
reliably and is amortized within this period. In addition to these differences, the 
revaluation method which is included in TFRS 38 is not included in BOBI FRS for 
Intangible Assets. The last difference is related to amortization. An intangible asset with 
an uncertain useful life is tested for impairment for TFRS 38. However, the related asset 
should be amortized not less than ”5 years or more than 10 years in BOBI FRS. Since 
this study focuses on differences in tangible and intangible assets with examples in both 
sets, it is possible to examine the other standards in which there are significant 
differences in future studies. BOBI FRS can be expanded with various adjustments with 
the studies on the practitioners' opinions about this standard set. 
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Özet 
Bu çalışmada işkolikliğin iş yaşam dengesi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki 

etkisinin incelenmesi ve işkolikliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş yaşam 
dengesinin aracı rolünün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Kolayda örnekleme 
yöntemiyle ulaşılabilen 217 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen araştırmada veri toplama 
aracı olarak online anket formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 
ve AMOS 21 istatistik programlarından yararlanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde 
yapısal eşitlik modelleri kullanılırken, aracı etkinin incelenmesinde doğrudan ve dolaylı 
etkilere yer verilmiştir.  

Analiz sonuçlarında aşırı çalışmanın, işin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş 
yaşamına etkisi üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu, işin aile yaşamına etkisi 
üzerindeki etkinin ise daha fazla olduğu belirlenmiştir. Zorunlu (kompulsif) çalışmanın 
ise işin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisi üzerinde negatif yönde etkisi 
olduğu belirlenirken, aile yaşamına etkinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. İşin aile 
yaşamına etkisinin işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu 
belirlenirken, ailenin iş yaşamına etkisinin işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönde ve 
daha düşük düzeyde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aşırı çalışmanın işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisinin işin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisi 
aracılığıyla tam aracı olarak gerçekleştiği belirlenirken, Zorunlu (kompulsif) çalışmanın 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde işin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına 
etkisinin kısmi aracı role sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 
In this study, it is aimed to examine the effect of workaholism on work life balance 

and turnover intention and to reveal the mediating role of work life balance in the effect 
of workaholism on the turnover intention. An online questionnaire was used as the data 
collection tool in the research carried out on 217 participants, which can be accessed 
through convenience sampling method. SPSS 21 and AMOS 21 statistical programs 
were used to analyze the data. While the structural equation models are used to test 
hypotheses, direct and indirect effects are included to examine mediatory roles.  

In the results of the analysis, it was determined that the excessive working had a 
positive effect on the work family conflict and the family work conflict and the effect on 
the work family conflict was more. In addition, it was found that the compulsive 
working had a negative effect on the work family conflict and the family work conflict 
and the effect on the family work conflict were found to be more. While the work family 
conflict has a positive effect on the turnover intention, it has been concluded that family 
work conflict has a positive and lower effect on the turnover intention. While the effect 
of excessive working on the turnover intention is determined as a fully mediator role 
through the work family conflict and family work conflict, the effect of compulsive 
working on the turnover intention have been found as a partial mediator role through 
the work family conflict and family work conflict.   
Keywords: Workaholism, Work Life Balance, Turnover Intention. 
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1.Giriş 
Örgütsel verimliliğin en önemli unsurlarından olan “insan kaynağı”nın, hızla 

değişen yaşam koşulları ile özel hayatlarındaki gereksinim ve istekleri de değişmekte,  
bu değişim çalışanların çalışma hayatlarındaki gereksinim ve isteklerini de 
etkilemektedir. Bireyler istek ve gereksinimlerini karşılayabilmek, yaşamlarını idame 
ettirmek, yoğun rekabet ortamında varolabilmek ve çalışma yaşamıyla özel yaşam 
alanlarını aynı anda devam ettirmek adına gerginlik ve stres belirtileri gösterebilmekte 
ve bu durum işkoliklik gibi davranışların oluşmasıyla sonuçlanabilmektedir. 
Çalışanların iş ve özel yaşamlarını olumsuz etkilediği öngörülen işkoliklik davranışı; 
bazı çalışmalarda kısa vadede birey ve örgüt açısından olumlu bir davranış olarak ortaya 
konulmakta, bazı çalışmalarda da uzun dönemde örgüt açısından verimliliği azaltıcı 
olarak, birey açısından ise psikolojik bir hastalık olarak nitelendirilmektedir (Mudrack, 
2004; Snir ve Harpaz, 2004; Burke, 2001; Porter; 2006; Russo ve Waters, 2006; Temel, 
2006).  

Bunun yanı sıra değişen zorlu yaşam ve çalışma sistemi içerisinde verimliliğin 
yönetilebilmesi için çalışanların sürekliliği ve nitelikli çalışanların örgütte tutulması 
organizasyonlar adına kilit faktörler arasında bulunmaktadır. Gönüllü veya gönülsüz 
şekilde ortaya çıkan ve çoğunlukla işten ayrılma davranışı ile son bulan işten ayrılma 
niyeti; sektörel,  çevresel, kişisel ve örgütsel öğeler tarafından etkilenmektedir (Şahin, 
2011; Griffeth vd., 2000). Teknolojileşen dünya, diğer yandan değişen çağın getirdiği 
yaşam kalitesi ve bireysellik olgusu çalışanların yaşamlarını alanlara bölmelerini 
zorunlu kılmakta; bu bağlamda örgütler için de çalışanların iş-yaşam dengesi önemli 
hale gelmektedir. Bu nedenle, çalışanlara sunulan imkanlar, yönetim yapısı, bulunulan 

http://tureng.com/en/turkish-english/convenience%20sampling
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ortam (Huang vd., 2007); insan kaynağını ve insan kaynağının işten ayrılma niyeti gibi 
iş davranışlarını etkilediğinden örgütler için daha ilgi çekici hale gelmektedir. 

2.Kavramsal Çerçeve 
2.1.İşten Ayrılma Niyeti 
İstifa davranışının bilişsel bir öncüsü durumunda olan işten ayrılma niyeti, 

çalışanların fiilen yaptıkları işlerinden ayrılma eğilimi olarak kendini 
gösterebilmektedir.  Çalışanın, yeni bir iş veya organizasyonu değerlendirme sürecine 
almasına, ardından işten ayrılma eğilimini eyleme koyması şeklinde de ortaya çıkmakta; 
işin öngörülebilir bir gelecek içinde bırakılma beklentisi olarak da adlandırılmaktadır 
(Newman, 1974; Bowen, 1982; Price ve Mueller, 1981). Çalışanların bulundukları 
organizasyondan gönüllü şekilde veya istemeden ayrılma durumları olarak 
nitelendirilebilecek olan işten ayrılma, çoğunlukla ani bir karardan ziyade çalışanın 
içinde bulunduğu bir dizi durumun ve sürecin bir sonucudur. İşten ayrılma niyetinin 
oluşmasına istihdam algısı, sendikalaşma, ücretlendirme, genel iş tatmini, denetim 
mekanizması, yaş, deneyim, cinsiyet, eğitim, medeni durum, örgütsel bağlılık, 
beklentiler, ücret tatmini, stres gibi birçok unsur etki edebilmektedir (Cotton ve Tuttle, 
1986; Veloutsou ve Panigyrakis, 2004; Chan vd., 2013).  

İşten ayrılma niyeti; düşünme, planlama ve işten ayrılmaya karar verme olarak üç 
aşamalı bir bilişsel süreçten meydana gelmektedir (Lambert, 2006: 59). Çalışan, 
bireysel ve örgütsel sebepler çerçevesinde çeşitli faktörler nedeniyle düşünme 
aşamasından karar aşamasına, ardından direkt işten ayrılma davranışına geçiş 
yapmaktadır. Organizasyon açısından maliyetlere sebep olan işten ayrılma niyeti, 
çalışanların istifa davranışını gerçekleştirmesi şeklinde gönüllü işten ayrılma ve 
çalışanların işten çıkarılması şeklinde gönülsüz işten ayrılma olarak iki şekilde 
görülmektedir. Motivasyonel faktörler gönüllü işten ayrılma ile ilişkiliyken, gönülsüz 
işten ayrılma çalışan performansıyla ilişkilidir. İşten ayrılma niyeti kavramında, “niyet”, 
“düşünme”, “planlama” ve “karar” unsurları bulunmaktadır. İstifa davranışıyla son 
bulan işten ayrılma durumunda fiilen yapılan işin çekiciliği ve var olan diğer iş fırsatları 
olmak üzere iki ana etken önemli rol oynamaktadır (Stovel ve Bontis, 2002: 305; Cotton 
ve Tuttle, 1986; Shaw vd., 1998: 512). 

2.2.İşkoliklik 
Aslen bağımlılık kaynaklı aşırı saplantılı çalışma şeklinde ve çalışmaya sosyal 

açıdan atipik bir odaklanma yaklaşımıyla ortaya çıkan işkoliklik kavramı, Amerikalı 
profesör Oates tarafından isimlendirilmiş ve tanımlanmıştır. Oates işkolikliği sağlık, 
mutluluk ve ilişkileri olumsuz yönde etkileyen, rahatsızlık verici, sürekli ve kontrol 
edilemez bir çalışma davranışı olarak tanımlamaktadır (akt. McMillan vd., 2001). Bir 
rahatsızlık ve çalışma davranışına olan aşırı bağımlılık olarak da nitelendirilen 
işkolikliğin görüldüğü bireyler iş ve görevlerini gerçekleştirmedikleri zamanlarda bile 
işlerini düşünen bireyler olarak nitelendirilmektedirler (Snir ve Harpaz, 2004; Douglas 
ve Morris, 2006).  

McMillan vd. (2001)’ne göre; işkolik bireyler herhangi bir yer ve herhangi bir 
zaman ayrımı yapmaksızın çalışma eğiliminde olmaktadırlar. Scott ve arkadaşlarına 
(1997) göre işkolik davranış bileşenleri; zorunlu bağımlı işkoliklik, mükemmeliyetçi 
işkoliklik ve başarı odaklı işkoliklik iken, Spence ve Robbins (1992) ise işkolikliğin 
bileşenlerini bireyin çalışma katılımı,  işe karşı azim duygusu, işe karşı hissedilen zevk 
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olarak tanımlamaktadırlar (Burke vd., 2003). Schaufeli vd. (2008) işkolikliği, aşırı 
çalışma ve zorunlu (kompulsif) çalışma alt boyutları ile olmak üzere Oates’in 
savunduğu düşünceyi temel alarak zorlayıcı şekilde aşırı katı şekilde çalışma eğilimi 
olarak tanımlamışlardır.  

İşkoliklik obsesif bir davranış olarak görülmekte; ancak işkolikliğin olumlu bir 
olgu mu, olumsuz bir olgu mu olduğu konusu hakkında kesin bir yargıya 
varılamamakta, işkolik çalışanların bu davranışlarından memnun olma durumlarına göre 
olgunun pozitif veya negatif olarak ele alınabileceği görüşü bulunmaktadır (Temel, 
2006). Bu nedenle, alan yazınında işkolikliğin niteliği, olumlu ve olumsuz özellikleri 
göz önüne alındığında hala tartışmalı bir konu olmaktadır. Kimi yazarlara göre 
işkoliklik; görev ve sorumlulukları etkin kullanabilme, örgütsel fayda sağlayarak 
örgütsel başarıyı arttırabilme, çalışanın iş yapmaktan hoşlanma duygusunun bulunması 
ile bağlılık hissi geliştirerek işten ayrılma niyetlerinin oluşmamasını sağlayarak  (Haas, 
1991; akt. Snir vd., 2006; Mudrack, 2004) olumlu etkiler yaratabilmektedir. Kimi 
yazarlara göre ise işkolik bireyler; çalışma ortamlarına olumsuz etkiler yaratmakta, 
kişilerarası ilişkilerde fark edilebilir düzeyde rahatsızlık oluşturmakta, işe karşı aşırı 
derecede oransız çalışma bağlılığı hissetmekte; bireysel mutluluk ve fiziksel sağlıklarını 
olumsuz yönde etkilemekte, işe karşı oransız bağlılık hissetmektedirler (Russo ve 
Waters, 2006; Douglas ve Morris, 2006; Snir ve Harpaz, 2004).  

Porter’a (2006) göre işkoliklik davranışı gösteren bireyler; tüm dikkatlerini 
memnuniyet verici bir kaynak üzerinde toparlayan, işkolikliğin bir problem olduğunu 
reddeden, bir değişim söz konusu olduğunda fiziksel ve ruhsal tepki gösteren, sabit 
düşünme eğilimi bulunan ve yüksek kontrol mekanizmasına sahip, sıklıkla kriz 
durumundaymış gibi tepki gösteren, daha iyi hissedebilmek adına daha yüksek düzeyde 
çalışma davranışı gösterme eğilimi bulunan bireylerdir. Buna ek olarak işkolik bireyler; 
iş dışı geçirilen zamanın boşa harcandığı hissine kapılmakta, uzun süreli çalışmayı 
gereklilik olarak görmekte, çalışma arkadaşlarına yetki devri veya sorumluluk 
vermekten kaçınmakta, çalışma süreleri içerisinde iken iş harici konularda sinirli ve 
uyumsuz davranmaktadırlar (Temel, 2006).  

İşkoliklik genellikle; bağımlılık teorisi, öğrenme teorisi ve özellikler teorisi ile 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Özellikler teorisi davranış kalıplarını kişisel değişkenler 
aracılığı ile kavramsallaştırır ve ilerleyen yaşlarda çevresel uyarıcıların etkisi ile daha 
şiddetli şekilde kendini göstermektedir. Bu teoriye göre işkoliklik, kişisel özellikler ve 
çevre etkileşiminin birleşimi sonucu gelişmektedir. Genellikle tıbbi model ve psikolojik 
modelden oluşan bağımlılık teorisi ise; işkoliklik davranışının altında belirli düzeyde 
bağımlılığın görüldüğünü savunmaktadır. İşkolik bireylerin madde bağımlılığına benzer 
şekilde bağımlılık, davranış ve adrenalin oluşturduğunu ve bu adrenalinin çalışma 
sürekliliğine ve bağımlılığa sebep olduğu ileri sürülmektedir. Bağımlılık teorisine göre 
işkoliklik esnek bir yapıda değildir ve değişime dirençlidir; bu sebeple zaman içerisinde 
kötüye giderek bireyde görülen bağımlılık seviyesini artırmaktadır. Klasik şartlandırma, 
sosyal öğrenme ve işlevsel öğrenme olmak üzere üç modelden oluşan öğrenme teorisine 
göre işkoliklik ise; sürekli olarak davranış pekiştirilmesi ile kademeli olarak 
koşullandırma sonucu ortaya çıkan, zaman içerisinde birey üzerindeki etkilerinde 
yoğunluk veya azalma gösterebilen, bireyin hayatında doyum sağlayamadığı diğer 
alanlardan kaçınmasını sağlayan niteliktedir (McMillan vd., 2001; Burke vd., 2006; 
Hamermesh ve Slemrod, 2005).  
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2.3.İş-Yaşam Dengesi 
İş ve aile hayatının getirdiği sorumluluklar ile karşılanması gereken talepler, 

bireylerin yaşam alanlarının her birinde sahip oldukları çoklu rollerin varlığı gibi 
olgular iş hayatı ve aile hayatının iç içe geçmesine, kimi zaman ise birbiri üzerine 
etkilerde bulunmasına neden olmaktadır. Alanlar arasında kurulacak denge bireyden 
bireye farklılık göstererek sübjektif bir olgu olmakla birlikte; bireyin içinde bulunduğu 
yaşam alanlarının unsurları arasında zaman, enerji, odak, düşünce ve emek gibi bireysel 
kaynakları eşit şekilde dağıtma temeline dayalıdır. İş-yaşam dengesi bireysel kaynakları 
etkin kullanarak bireyin iş sorumluluklarının, aile sorumluluklarının ve özel alan 
sorumluluklarının getirdiği zamansal, duygusal ve davranışsal talepleri karşılayabilme 
becerisi oluşturmaktadır. İş-yaşam dengesi bireyin iş, aile ve iş dışı sorumluluklarını ve 
faaliyetlerini yerine getirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. İş-yaşam dengesi; 
çalışma saatleri, iş yoğunluğu ve işte harcanan saatlerin oranı olmak üzere iş alanı 
talepleri; bireylerin aile rolleri, sorumlulukları ve bakım işleri gibi etkenler olmak üzere 
aile alanı talepleri ve son olarak tatil, spor ve kişisel gelişim gibi özel yaşam alanı 
talepleri olmak üzere üç temel alanda tatmin edici şekilde taleplerin karşılanması 
durumudur (Delecta, 2011; Kalliath ve Brough, 2008; Sarker vd., 2012). Clark (2000) 
ise iş-yaşam dengesini; asgari düzeyde rol çatışması ile hem iş hem de aile işlevlerini 
tatmin edici ve etkili şekilde yerine getirmek olarak tanımlamaktadır. İş-yaşam dengesi 
kapsamında iş alanı, kariyer ve bireysel hırslar ile ilgili iken; yaşam alanı, sağlık, keyif, 
boş zaman ve aile olgularını içermektedir (Sharma ve Nayak, 2016: 115). 

İş-yaşam dengesinin doğası, nedenleri ve sonuçları göz önüne alındığında; iş-
yaşam dengesi bireye iş ve ev davranışı, iş ve yaşam doyumu, hastalık/stres, iş ve ev 
değerlerinin birbiri üzerine etkileri ile sonuçlanmakta; bu sonuç da iş ve ev kültürü, iş 
ve ev talepleri, bireysel faktörler konularında (kişilik, yaş, cinsiyet vb.) belirleyici 
olmaktadır. İş-yaşam dengesinin doğası; ev alanının işe yayılması, iş alanının eve 
yayılması, tek bir alan üzerine dengenin yoğunlaşması olmak üzere öznel göstergeler ve 
aile rolleri, boş zaman ve çalışma zamanı olmak üzere nesnel göstergeler ile 
gösterilmekte ve oluşmaktadır.  

Doğası gereği çift yönlü bir ilişkiden meydana gelen iş-yaşam dengesinde; işin 
aile üzerine etkisi ve ailenin iş üzerine etkisi görülmektedir. Bu bağlamda 
incelendiğinde; iş ve aile alanı ile özel alan arasındaki ilişkinin birbirleri üzerinde 
kolaylaştırıcı bir durumdan çatışmacı olabilecek bir duruma kadar giden skala içinde 
etkileşimde bulunması üzerine teoriler yer almaktadır (Guest, 2002; Hill, 2005). İş ve 
yaşam alanları arasında negatif bir ilişkiyi barındıran telafi kuramı; bir alanda doyum 
sağlanamaması durumunda, doyumsuzluğu telafi edebilmek için bireyin, diğer alana 
yönelimini ve yöneldiği alanda gereksinim duyduğu toplam doyuma ulaşabilmesini 
açıklamaktadır (Efeoğlu ve Özgen, 2007; Gülertekin Genç vd., 2016). Ancak bu durum 
alanlar arasında oluşan doyum seviyesi farkını daha fazla hissettirecektir. Taşma 
kuramında; alanlar birbiri üzerinde paralel yönde pozitif/negatif etkilerde bulunarak, bir 
alanının etkisinin diğer alan üzerine etkisinin yansımasına dayanmaktadır (Wilson vd., 
2015; Iverson ve Maguire, 2000). Bölünme kuramına göre; iş ve yaşam alanları 
arasında ve alanlardan alınan doyum arasında bir bağlantı bulunmadığı savunulmakta;  
bireylerin iş ve yaşam alanlarını ayrı tutabilecekleri savunulmaktadır. (Iverson ve 
Maguire, 2000). Katkı kuramında, iki farklı alan birbiri üzerine katkı sağlamakta; 
bireyin toplam yaşam doyum seviyesini arttırmaktadır (Greenhaus vd., 2003).  
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Uygunluk kuramına göre iş ve yaşam alanları arasındaki ilişki; kişilik özellikleri, 
genetik faktörler, sosyal ve kültürel faktörler gibi olmak üzere, üçüncü bir değişkene 
bağlı çok taraflı bir ilişkiye dayanmaktadır (Küçükusta, 2007). Rol kuramı veya çatışma 
kuramı olarak bilinen kurama göre; bireyin hayatında üstlendiği çoklu rollerin birey 
üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dayanmaktadır (akt. Greenhaus ve Beutell, 1985). 
Sistem kuramlarına göre; aile ve çevresel sistemler kuramları temel alınmaktadır. Aile 
sistemleri kuramına göre, aile bireylerinden biri deneyimleri ile diğer aile bireylerini 
etkilemekte; çevresel sistemler kuramına göre ise, iş ve yaşam alanları arasındaki 
bağlantı süreç, zaman ve birey etkilerine göre değişmektedir (Küçükusta, 2007). 

2.4.Değişkenler Arasındaki İlişkiler 
Bireyler üzerinde bilişsel, ruhsal ve biyolojik yönden etkileri olan işkoliklik, iş 

alanı ile yaşam alanı arasında olması gereken dengenin kurulmasını önleyerek iş-yaşam 
dengesizliğine neden olmakta ve bunun bir sonucu olarak performanslarını olumsuz 
etkileyerek verimsizlikler ile işe geç gelme, işten ayrılma niyeti gibi davranışlar ile 
sonuçlanabilmektedir (Aydoğan, 2014). Bonebright ve arkadaşları (2000) tarafından 
işkoliklik sonuçlarını ortaya çıkarmak amacıyla 171 kişi ile yapılan çalışmaya göre; 
işkolik bireylerin, iş-yaşam dengesi kurulamadığında ortaya çıkan iş-yaşam çatışmasını 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Aziz ve Zickar (2006) beyaz yakalı 174 çalışanın katılımı 
ile işkoliklik ile iş-yaşam dengesi arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, işkolik 
çalışanların yüksek seviyede iş-yaşam dengesizliği yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. 
Aziz ve Cunningham (2008) ise; işkoliklik ile cinsiyet, iş stresi ve iş-yaşam dengesizliği 
arasındaki ilişki üzerine 199 beyaz yakalı çalışan katılımıyla yaptıkları çalışmalarında, 
işkoliklik ile iş-yaşam dengesi arasında ilişki olmadığı sonucuna varmışlardır. İnsan 
Kaynakları alanında uzman 103 katılımcı ile gerçekleştirilen bir başka araştırma 
sonuçlarına göre, işkoliklerin iş yaşamları aile yaşamlarına olumsuz etki ederek aile 
yaşamlarına karşı yabancılaşma davranışı gösterdiklerine ulaşılmıştır (Brady vd., 2008).   
Yapılan araştırma sonuçlarından hareketle; işkolikliğin iş-yaşam dengesi üzerindeki 
etkisini ölçmek amacı ile araştırmanın H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri oluşturulmuştur. 
H1: Aşırı çalışmanın işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerinde etkisi vardır. 
H2: Zorunlu (kompulsif) çalışmanın işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerinde 
etkisi vardır. 
H3: Aşırı çalışmanın ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerinde etkisi vardır. 
H4: Zorunlu (kompulsif) çalışmanın ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerinde 
etkisi vardır. 

Temelde bağımlılık kaynaklı olan işkoliklik davranışı gösteren bireylerin, işten 
ayrılma niyeti bulundurmadıkları ve işten ayrılma davranışı göstermedikleri 
saptanmıştır (Mudrack, 2004). Bunun aksine, Temel (2006) işkolizm ve işkoliklik 
kavramlarını konu aldığı çalışmasında, işkoliklik davranışı gösteren bireylerin uzun 
vadede işten ayrılma niyetlerinin ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Burke’nin (2001) 
işkolikliğin sonuçlarını incelediği ve 530 katılımcı ile gerçekleştirdiği araştırmasında 
işkoliklik ile çalışanların işten ayrılma düşüncesi arasında negatif ilişki olduğu 
sonucuna varmıştır. Belirtilen çalışmaların incelenmesi ile işkolikliğin işten ayrılma 
niyeti üzerinde etkili olup olmadığını ölçmek üzere H5 ve H6 hipotezleri 
oluşturulmuştur.  
H5:Aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 
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H6:Zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 
Noor (2011)’un 1078 akademisyen ile gerçekleştirdiği iş-yaşam dengesi ve işten 

ayrılma niyeti konulu çalışmasında, iş-yaşam dengesi ile işten ayrılma niyeti arasında 
olumsuz bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışma, çalışanların iş-yaşam 
dengesi üzerindeki memnuniyetinin işten ayrılma niyetlerini en aza indireceğini 
savunmaktadır. Gerçek, Elmas Atay ve Dündar (2015) 190 beyaz yakalı çalışan ile 
yapmış oldukları araştırmalarında ise, iş -yaşam dengesi ile işten ayrılma niyeti arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Buradan hareketle, iş ve 
yaşam alanları arasında denge sağlayabilen bireylerin işten ayrılma niyetleri ve buna 
bağlı olarak işten ayrılma davranışlarının düşük olabileceği sonucuna 
ulaşılabilmektedir. Fuss ve arkadaşları (2008) tarafından, doktorların çalışma koşulları 
ile iş-aile çatışmalarını, psikososyal ve örgütsel belirleyiciler ve sonuçları açısından 
incelendikleri çalışmalarında, iş-aile çatışması yarayan bireylerin işten ayrılma niyetleri 
arasında yüksek derecede olduğu sonucuna varmışlardır. Erdoğu (2013) tarafından özel 
sektörlerde görev yapan 256 çalışan ile gerçekleştirilen çalışmada, öncelikle işkolik 
çalışanlar tespit edilmiş ardından yapılan analiz sonuçlarına göre; işkoliklik, iş-özel 
yaşam dengesinin olumsuz yönde etkilediği ve iş-özel yaşam dengesizliği bulunan 
çalışanların işten ayrılma niyetlerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 
çalışmaların sonucundan hareketle, H7 ve H8 oluşturulmuştur. 
H7:İşin aile yaşamına etkisi yaşam dengesinin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi 
vardır. 
H8:Ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin işten ayrılma niyetine etkisi vardır.  

İncelenen çalışmalar sonucunda; iş-yaşam dengesi, işkoliklik ve işten ayrılma 
niyeti kavramlarının birbirleri üzerindeki etkisinde aracı rolün bulunup bulunmadığını 
ölçmek amacıyla H9, H10, H11 ve H12 hipotezleri oluşturulmuştur. 
H9:İşin aile yaşamına etkisi yaşam dengesinin, aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisinde aracı rolü vardır. 
H10:İşin aile yaşamına etkisi yaşam dengesinin, zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde aracı rolü vardır. 
H11:Ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin, aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisinde aracı rolü vardır. 
H12:Ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin, zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde aracı rolü vardır. 

3.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
Bu çalışmada işkolikliğin iş yaşam dengesi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki 

etkisinin incelenmesi ve işkolikliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş yaşam 
dengesinin aracı rolünün ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. İş yaşam dengesinin, işin 
aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisi olmak üzere iki alt boyutta 
değerlendirildiği çalışmada iki farklı araştırma modeli oluşturulmuştur. Bunun nedeni 
işkolikliğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde iş yaşam dengesi boyutlarından 
hangisinin aracı role sahip olabileceğinin belirlenmesidir. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak GoogleForms üzerinden hazırlanan online 
anket formu kullanılmıştır. İstanbul’daki firmalardan hizmet sektöründen bankacılık 
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alanında faaliyet gösteren firmalarda çalışan ve beyaz yakalı çalışan niteliğinde olan 
çalışanların araştırma evreninde yer aldığı araştırmada, araştırmacı tarafından ulaşılması 
muhtemel her katılımcının örnekleme dahil edilebildiği tesadüfi örnekleme 
yöntemlerinden kolayda örnekleme kullanılarak 235 katılımcıya ulaşılmıştır.  
Araştırmacıların İstanbul Avrupa Yakası’nda genel müdürlüğü olan ve ulaşılması 
muhtemel 8 bankadan gerekli izinler alınarak Nisan-Mayıs 2018 tarih aralığındaki 2 
aylık süre içerisinde veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Hizmet sektöründen 
bankacılık alanında faaliyet gösteren firma beyaz yaka çalışanlarının seçilme nedeni, 
çalışma koşulları olarak işkolikliğin daha fazla olmasının beklenildiği ve çoğunlukla 
zihinsel güç gerektiren iş faaliyetlerinin yürütülmesidir. Yoğun geçen iş günü sonunda 
çalışanların iş ve aile yaşam dengelerine yönelik davranışları ve bunları iş hayatına nasıl 
yansıttıkları önemlidir. Bankalarda çalışan müdür, müdür yardımcısı, müfettiş, müfettiş 
yardımcısı, memur, uzman vb., beyaz yaka çalışanların yaptıkları işin doğası gereği, 
çalışanlar tarafından yüksek çalışma temposu gerektiren iş süreçleri yönetilmektedir. Bu 
kapsamda araştırma örneklemi banka çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

Örneklem sayısının belirlenmesinde, anket formunda kullanılan ölçek ifadelerinin 
en az 5 ya da 10 katı olması gerektiği belirtilen teknik tercih edilmiştir (Bryman ve 
Cramer, 2001). Ölçek ifade sayılarının toplamda 27 olduğu çalışmada, elde edilen 235 
katılımcı verisi yeterli bulunmuştur. Eksik doldurulan ve outlier analizinde örneklemde 
uç değer olarak yer alan katılımcı verileri çıkarıldığında 217 katılımcıya ait verilerle 
analize devam edilmiştir. 

Oluşturulan anket formunda demografik sorulara ve üç farklı ölçek ifadelerine yer 
verilmiştir. 
DUWAS-TR İşkoliklik Ölçeği: İşkolikliği ölçebilmek amacıyla Schaufeli, Taris ve 
Bakker (2006) tarafından geliştirilen, Doğan ve Tel (2011) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan DUWAS olarak adlandırılan ve “aşırı çalışma” ve “zorunlu (kompulsif) 
çalışma” olmak üzere iki alt boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır.  
İş Yaşam Dengesi Ölçeği: Çalışanların iş-yaşam dengelerini ölçmek üzere, işin aile 
yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisi boyutları olmak üzere toplam 2 boyut ve 
10 ifadeden oluşan, Netemeyer, Boles ve McMurrian (1996) tarafından geliştirilen İş-
Yaşam Dengesi Ölçeği kullanılmıştır.  
İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği: Çalışanların işten ayrılma niyetlerinin düzeyini ölçmek 
için Mobley, Horner, ve Hollingsworth (1978: 410) tarafından geliştiren üç maddelik 
İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılmıştır. Türkiye’de yapılan araştırmada daha önce 
Örücü ve Özafşarlıoğlu (2013) tarafından kullanılan Türkçe versiyon kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 21 ve AMOS 21 istatistik paket programları 
kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler için frekans 
analizi, ölçek faktör yapılarının belirlenmesi için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, 
ölçek güvenilirliklerinin belirlenmesi için güvenilirlik testi, geçerliliğin belirlenmesi 
için yapı geçerliliği, birleşim geçerliliği ve ayrışım (diskriminant) geçerliliği, işkoliklik, 
iş yaşam dengesi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi için korelasyon 
analizi, işkolikliğin iş yaşam dengesi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi ile iş 
yaşam dengesinin aracı rolünün tespit edilmesinde yapısal eşitlik modeli ve aracı rolün 
ortaya çıkması durumunda aracı değişkenin anlamlılığının belirlenmesi için Sobel testi 
kullanılmıştır.   
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Araştırma Modeli 
Literatürden elde edilen bilgilere dayanarak araştırma modeli aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur.  
 

 
 
 
 
 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sayı Yüzde Bölüm Sayı Yüzde 
Kadın 131 60,4 İdari işler 9 4,1 
Erkek 86 39,6 Operasyon 45 20,7 
Toplam 217 100,0 Planlama 11 5,1 
Yaş Sayı Yüzde Finans 30 13,8 
20-29 70 32,3 Muhasebe 10 4,6 
30-39 115 53,0 Satın alma 3 1,4 
40+ 32 14,7 Teknik 29 13,4 
Toplam 217 100,0 Müşteri İlişkileri 3 1,4 
Eğitim Sayı Yüzde İK 10 4,6 
Lise 22 10,1 Satış 34 15,7 
Ön lisans 12 5,5 Bilgi İşlem 9 4,1 
Lisans 134 61,8 Hukuk 24 11,1 
Yüksek Lisans 49 22,6 Toplam 217 100,0 
Toplam 217 100,0 

   Medeni Durum Sayı Yüzde Pozisyon Sayı Yüzde 
Evli 127 58,5 Yönetici 55 25,3 
Bekar 90 41,5 Çalışan 162 74,7 
Toplam 217 100,0 Toplam 217 100,0 

Toplam Deneyim Sayı Yüzde Firmadaki Deneyim Sayı Yüzde 
1 yıldan az 5 2,3 1 yıldan az 46 21,2 
1-3 yıl 35 16,1 1-3yıl 65 30,0 
4-6 yıl 50 23,0 4-6 yıl 56 25,8 
7-9 yıl 36 16,6 7-9 yıl 17 7,8 
10 yıl ve üzeri 91 41,9 10 yıl ve üzeri 33 15,2 
Toplam 217 100,0 Toplam 217 100,0 

 

İşkoliklik 
-Aşırı Çalışma 
-Zorunlu (Kompulsif) 
Çalışma 

İş Yaşam Dengesi 
-İşin Aile Yaşamına Etkisi 
-Alenin İş Yaşamına Etkisi 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 
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Katılımcılar demografik özelliklerine göre incelendiğinde, kadınların %60,4 
oranında çoğunluk olarak örneklemde yer aldıkları, 30-39 yaş aralığındaki katılımcıların 
%53 ile örneklemin yarısından fazlasını oluşturdukları, eğitim durumlarının %61,8 ile 
çoğunluk olarak lisans düzeyinde oldukları, %58,5 ile evli katılımcıların örneklemde 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların toplam deneyimlerine bakıldığında 
%41,9 ile yarıya yakınının 10 yıl ve üzeri deneyime sahip oldukları, çalışılan bölüm 
olarak sırasıyla %20,7 operasyon, %15,7 satış, %13,8 finans, %13,4 teknik departman 
çalışanların çoğunlukta oldukları, %74,7 ile çalışanların yöneticilere göre daha fazla 
sayıda örneklemde yer aldıkları, firma deneyimi olarak sırasıyla %30, 1-3 yıl, %25,8, 4-
6 yıl, %21,2, 1 yıldan az, %15,2, 10 yıl ve üzeri süreyle şu an çalıştıkları firmada 
bulundukları belirlenmiştir. 

Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenililik Test Sonuçları 
Araştırma anket formunda kullanılan ölçeklerin faktör yapılarının belirlenmesi 

için öncelikle açıklayıcı faktör analizine yer verilmiştir. Faktör analizi uygulama 
aşamalarında örneklem yeterliliğinin belirlenmesinde KMO testi, faktör analizi 
uygulanmasının doğruluğunun belirlenmesinde ise Bartlett küresellik testi 
kullanılmaktadır (Sharma, 1996). KMO testi değerinin 0,60 ve üzeri elde edilmesi, 
Bartlett testi p istatistik önem düzeyinin 0,05’ten küçük çıkması faktör analizi 
kullanımının doğru olduğunu ve faktör analizi uygulanması için örneklemin yeterli 
olduğunu göstermektedir (Durmuş vd., 2013:80). Faktör analizi sonucu elde edilen 
açıklanan varyans değerinin ise sosyal bilimler alanındaki kullanımlarda %40 ve üzeri 
çıkması gerektiği belirtilmektedir (Gündüz ve Çoşkun, 2012:117). Faktör analizi sonucu 
elde edilen ölçek ifadelerinin faktör yüklerinin incelenmesinde her bir ölçek ifadesi için 
yer aldığı faktör boyutundaki faktör yükü değerinin %50 ve üzeri olması gerektiği 
belirtilirken (Hair vd., 2006; Netemeyer vd.,2003) bazı yazarlara göre bu değerin %40 
ve üzeri çıkmasının yeterli olacağı ifade edilmektedir (Kalaycı, 2005: 321). Ayrıca, her 
bir ölçek ifadesi için oluşan "anti image” değerlerinin 0,40’dan az olması ve iki faktör 
boyutu arası faktör yükü farkının 0,10’dan az olmaması gerekmektedir (Johnson ve 
Wichern, 2002: 50). 

Faktör analizi sonucu elde edilen ölçek faktör yapılarının güvenilirliğinin 
belirlenmesinde güvenilirlik testi Cronbach Alpha değeri kullanılmaktadır. Bu değerin 
0,70 ve üzeri elde edilmesi güvenilirliğin sağlandığını göstermektedir (Altunışık vd., 
2012). Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin gerçekleştirilen faktör analizi ve 
güvenilirlik testi sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.   

Tablo 2. İşkoliklik Ölçeği Faktör Analizi ve Güvenilirlik Test Sonuçları 
Faktör İsmi İfadeler Faktör Yükleri Cronbach alpha Açıklanan Varyans 

Aşırı Çalışma 

İÖ1 
İÖ2 
İÖ5 
İÖ7 
İÖ9 
İÖ10 
İÖ12 

0,693 
0,538 
0,599 
0,616 
0,534 
0,602 
0,500 

0,779 % 27,67 

Zorunlu 
(kompulsif) 

Çalışma 

İÖ3 
İÖ6 
İÖ8 
İÖ11 

0,559 
0,754 
0,716 
0,603 

0,712 % 19,59 
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İÖ13 0,526 

                                                                                                  Toplam                          % 47,26 
                                      Kaiser Meyer Olkin KMO örneklem yeterliliği testi                      0,838 

Bartlett Küresellik Testi                                Ki-Kare    1081,35 
                                                                                                               Ser.der.  91                                    

                                                                                                            P 0,000                                      

İşkoliklik ölçeği faktör analizi sonuçlarını gösteren Tablo 2 incelendiğinde KMO 
test değerinin 0,60’dan fazla çıkması örneklemin faktör analizi için yeterli olduğunu, 
Bartlett testi p değerinin 0,05’ten küçük çıkması ise faktör analizi uygulanmasının 
doğru olduğunu göstermektedir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda ölçeğin orijinal 
formuna paralel sonuçlar çıktığı gözlenmiş ve ifadelerin aynı faktör boyutlarında yer 
aldığı belirlenmiştir. Aşırı çalışma boyutunda 14 numaralı ifade faktör yükünün 
0,40’dan az olması nedeniyle analizden çıkarılırken, zorunlu (kompulsif) çalışma 
boyutunda 4 numaralı ifade, iki faktör boyutu arası faktör yükü 0,10’dan az olması 
nedeniyle analizden çıkarılmıştır. Kalan ifadelerle tekrarlanan faktör analizinde orijinal 
forma paralel faktör yapılarının ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Oluşan faktörlerin 
varyans açıklama oranlarına bakıldığında aşırı çalışmanın %27,67, zorunlu (kompulsif) 
çalışmanın %19,59 oranında işkolikliği açıklamada etkili olduğu ve toplamda iki 
boyutun işkolikliği %47,26 oranında açıkladığı belirlenmiştir. Oluşan ölçek faktör 
yapılarının güvenilirliğine bakıldığında her iki alt boyutunda Cronbach alpha 
güvenilirlik değerinin 0,70 üzeri elde edilmesi ölçek güvenilirliğinin sağlandığını 
göstermektedir. 

Tablo 3. İş Yaşam Dengesi Ölçeği Faktör Analizi ve Güvenilirlik Test Sonuçları 
Faktör İsmi İfadeler Faktör Yükleri Cronbach alpha Açıklanan Varyans 

İşin Aile Yaşamına 
Etkisi 

İYD1 
İYD2 
İYD3 
İYD4 
İYD5 

0,871 
0,906 
0,833 
0,762 
0,672 

0,897 % 35,17 

Ailenin İş 
Yaşamına Etkisi 

İYD6 
İYD7 
İYD8 
İYD9 
İYD10 

0,731 
0,843 
0,821 
0,836 
0,758 

0,882 % 34,99 

Toplam                       % 70,16 
                               Kaiser Meyer Olkin KMO örneklem yeterliliği testi                             0,844 

Bartlett Küresellik Testi                                Ki-Kare    1391,04 
                                                                                                          Ser.der.  45                                    

                                                                                                            P 0,000                                      

İş yaşam dengesi ölçeği için gerçekleştirilen faktör analizi sonuçları 
incelendiğinde KMO test değerinin 0,60’dan fazla çıkması ve Bartlett küresellik testi p 
istatistik önem değerinin 0,05’ten küçük çıkması örneklemin faktör analizi için yeterli 
olduğunu ve faktör analizi uygulanabileceğini göstermektedir. Analiz sonucunda ölçek 
ifadelerinin orijinal formundaki gibi faktör yapılarına dağıldığı belirlenmiştir. Oluşan 
faktör yapıları orijinal formdaki gibi işin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına 
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etkisi boyutları olarak isimlendirilmiştir. Oluşan faktör yapılarının iş yaşam dengesini 
açıklama oranlarına bakıldığında işin aile yaşamına etkisi boyutunun varyans açıklama 
oranının %35,17, ailenin iş yaşamına etkisi boyutunun ise %34,99 oranında varyans 
açıklama oranında sahip olduğu belirlenmiştir. Her iki boyutun iş yaşam dengesini 
açıklama oranı %70,16 olarak tespit edilmiştir. Ölçek alt boyutlarının güvenilirlik testi 
Cronbach alpha değerleri incelendiğinde her iki boyutun güvenilirlik değerinin 0,70 ve 
üzeri çıkması güvenilirliğin sağlandığını göstermektedir.  

Tablo 4. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Faktör Analizi ve Güvenilirlik Test Sonuçları 
Faktör İsmi İfadeler Faktör Yükleri Cronbach alpha Açıklanan Varyans 

İşten Ayrılma 
Niyeti 

İAN1 
İAN2 
İAN3 

0,846 
0,618 
0,738 

0,841 %42,53 

Toplam %42,53 
                           Kaiser Meyer Olkin KMO örneklem yeterliliği testi                                 0,779                             

Bartlett Küresellik Testi                                Ki-Kare    2245,09     
                                                                                                               Ser.der.  136                                    

                                                                                                            P 0,000                                      
Tablo 4 tek faktör yapıdaki işten ayrılma niyeti ölçeği için gerçekleştirilen faktör 

analizi sonuçlarını göstermektedir. KMO test değerinin 0,60’dan fazla çıkması 
örneklemin faktör analizi için yeterli olduğunu, Bartlett testi p değerinin 0,05’ten küçük 
çıkması ise faktör analizi uygulanabileceğini göstermektedir. Ölçeğin orijinal formunda 
üç ifadeden oluşan işten ayrılma niyetinin çalışma örneklemi için de aynı şekilde 
oluştuğu görülmektedir. Ölçek ifadelerinin işten ayrılma niyetini açıklama oranı %42,53 
olarak belirlenmiştir. Güvenilirlik sonucunu gösteren Cronbach alpha değeri 
incelendiğinde değerin 0,70’den fazla çıkması güvenilirliğin sağlandığı sonucunu ifade 
etmektedir.  

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Yapısal eşitlik modeli oluşturularak yapılan analizlerde ölçüm modeli ve yapısal 

model olmak üzere iki ayrı model oluşturulmakta ve her ayrı model için uyum indeksi 
değerleri incelenmektedir. Açıklayıcı faktör analizi sonrası doğrulayıcı faktör analizi 
yapılması nedeni oluşan faktör yapılarının ölçüm modelinde doğrulanması 
gerekliliğidir. Ölçüm modeli ve yapısal modelden elde edilen sonuçların anlamlığının 
değerlendirilmesinde belli uyum indeksi değerleri kullanılmaktadır. Literatürde 
genellikle X2/df, GFI, AGFI, CFI, RMSEA gibi değerlerin çoğunlukla kullanıldığı 
belirlenmiştir. (Jöreskog ve Sörbom, 1984; Meydan, C.H. ve Şeşen, H. 2011). Her bir 
ölçek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum indeksi değerleri 
ve olması gereken değer aralıkları Tablo 5’de gösterilmiştir.  

Tablo 5. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksi Değerleri 
Boyutlar X2/df GFI AGFI CFI RMSEA 
İşkoliklik 3,12 0,92 0,89 0,97 0,06 
İş Yaşam Dengesi 2,89 0,93 0,90 0,97 0,05 
İşten Ayrılma Niyeti 2,76  0,90  0,88  0,96  0,05  
Uyum Derecesi X2/df GFI AGFI CFI RMSEA 
İyi ≤3 ≥0,90 ≥ 0,90 ≥0,97 ≤0,05 
Kabul Edilebilir ≤4-5  0,89-0,85 0,89-0,80  ≥0,95  0,06-0,08 
Kaynak: Jöreskog ve Sörbom, (1984), Meydan, C.H. ve Şeşen, H. (2011) 
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Tablo 5’de iyi ve kabul edilebilir olarak görülen uyum indeksi değerleri 
görülmektedir. Oluşturulan ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında uyum 
indekslerinin bu değerler aralığında yer alması doğrulayıcı faktör analizinin uygun 
olduğunu ve ölçek faktör yapılarının doğrulandığını göstermektedir. Uyum indeksi 
değerleri belirtilen değer aralıklarında yer almaması durumunda bazı ifadeler arası 
yüksek kovaryansa sahip hata terimleri arasında bağlantı kurulması, bazı ifadelerin 
çıkarılması gibi belli uyum iyileştirme uygulamalarıyla değerlerin belirtilen aralıklarda 
olması sağlanmaktadır. Her bir ölçek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçlarında oluşan uyum indeksi değerleri incelendiğinde değerlerin kabul edilebilir 
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Ölçek Güvenilirlik ve Geçerlilik Test Sonuçları 
Yapısal modellerle hipotez testlerine geçmeden önce her ölçek yapısı ve alt 

boyutları için içsel tutarlılığı ifade eden Cronbach alpha güvenilirlik değeri (Hair vd., 
2006; Netemeyer vd., 2003) ile yapı geçerliliğin belirlenmesinde kullanılan birleşim ve 
ayrışım geçerlilik değerleri kullanılmaktadır (Chin, Gopal ve Salisbury,1997). Birleşim 
geçerlilik (composite) değerinin 0,70 ve üzeri çıkması yeterli görülürken, 
ayrışım/diskriminant (discriminant) geçerlilik değerinin 0,50’den fazla olması 
gerekmektedir (Fornell ve Larcker,1981). 

Tablo 6. Ölçeklere İlişkin Geçerlilik Test Sonuçları 

Boyutlar CR AVE 
Aşırı Çalışma 0,914 0,571 
Zorunlu (kompulsif) Çalışma 0,878 0,545 
İşin Aile Yaşamına Etkisi 0,941 0,763 
Ailenin İş Yaşamına Etkisi 0,932 0,733 
İşten Ayrılma Niyeti 0,819 0,603 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre faktör yapılarının doğrulanması 
sonrası gerçekleştirilen geçerlilik test sonuçlarını gösteren Tablo 6 incelendiğinde tüm 
ölçek alt boyutları için birleşim geçerlilik değerlerinin 0,70 ve üzeri çıkması, ayrışım 
geçerliliği değerlerinin ise 0,50 üzeri çıkması geçerliliğin sağlandığını göstermektedir. 

Araştırma Bulguları 
Ölçek faktör yapıları doğrulandıktan sonra alt boyutlar arası ilişkilerin 

incelenmesi amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiş ve hipotezlerin test edilmesi 
için yapısal eşitlik modellerine yer verilmiştir.  

Korelasyon Analizi Bulguları 
Değişkenler arası ilişkilerin yönünün ve büyüklüğünün incelenmesi amacıyla 

korelasyon analizi kullanılmaktadır. -1 ve +1 aralığında değişen değerler alan 
korelasyon katsayıları 1’e yaklaştıkça değer olarak büyürken, 0’a yaklaştıkça değer 
küçülmektedir. Değişkenler arası katsayının – olması negatif yönlü ilişkiyi, + olması 
pozitif yönlü ilişkiyi göstermektedir. Ölçek alt boyutlarının ortalama ve standart sapma 
değerleri ile korelasyon analizi sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.   
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Tablo 7. Korelasyon Analizi Sonuçları 

        Ort    SS İAD AİD İAN AÇ KÇ 
İAD 2,87 ,997 1 ,482** ,463** ,382** ,195** 
AİD 2,13 ,843   1 ,363** ,187** ,085 
İAN 2,37 1,049     1 ,143* -,023 
AÇ 3,31 ,759       1 ,742** 
KÇ 3,41 ,780         1 
*p<0,05, **p<0,001 

Tablo 7’deki ortalama değerler incelendiğinde katılımcılar için, iş yaşam dengesi 
boyutları ve işten ayrılma niyetinin (Ort=2,37, SS=1,049) genel olarak düşük düzeyde 
olduğu, işkolilikliğin ise yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  İş yaşam dengesi 
boyutlarından işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesinin (Ort=2,87, SS=0,997), ailenin 
iş yaşamına etkisi yaşam dengesine (Ort=2,13 SS=0,843) göre daha fazla düzeydeyken, 
işkoliklik boyutlarından ise zorunlu (kompulsif) çalışmanın (Ort=3,41, SS=0,78) aşırı 
çalışmaya (Ort=3,31, SS=0,759) göre daha fazla düzeyde olduğu görülmektedir. 

Korelasyon analizinde p istatistik önem değeri anlamlı olan sonuçlar 
değerlendirildiğinde, işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesinin ailenin iş yaşamına 
etkisi yaşam dengesi ile r=0,482 (p<0,001) işten ayrılma niyeti ile r=0,463 (p<0,001) 
aşırı çalışma ile r=0,382 (p<0,001) zorunlu (kompulsif) çalışma ile r=0,195 (p<0,001) 
oranında pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu, ailenin iş yaşamına etkisi yaşam 
dengesinin işten ayrılma niyeti ile r=0,363 (p<0,001) aşırı çalışma ile r=0,187 (p<0,001) 
oranında pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu, işten ayrılma niyetinin aşırı çalışma ile 
r=0,143 (p<0,05) oranında ilişkiye sahip olduğu ve son olarak aşırı çalışmanın zorunlu 
(kompulsif) çalışma ile r=0,742 (p<0,001) oranında pozitif ilişkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir. İşin aile yaşamına etkisi yaşam dengesi boyutunun işten ayrılma niyetiyle 
ve aşırı çalışmayla ilişkisinde,  ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesi boyutuna göre 
daha kuvvetli ilişkisi olduğu görülmektedir.  

Hipotez Test Sonuçları 
Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde yapısal eşitlik modelleri kullanılmıştır. 

İş yaşam dengesi boyutlarının aracılık etkisinin araştırılmasında hangi boyutun aracı 
role sahip olabileceğinin belirlenmesi amacıyla iş yaşam dengesi ölçeğinin her bir alt 
boyutu için olmak üzere iki ayrı yapısal model oluşturulmuştur. Birinci yapısal modelde 
işkoliklik boyutlarının işten ayrılma niyetine etkisinde işin aile yaşamına etkisi yaşam 
dengesi boyutunun aracı rolü araştırılırken, ikinci yapısal modelde işkoliklik 
boyutlarının işten ayrılma niyetine etkisinde ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesi 
boyutunun aracı rolü araştırılmaya çalışılmıştır. 

Aracı rolün araştırılmasında Baron ve Kenny (1986)’nin yaklaşımı kullanılmıştır. 
Bu yaklaşıma göre aracı rolün tespit edilmesinde dört adımın gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Bu adımlar; 1) Bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinde etkisi 2) 
Aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkisi ve 3) Bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerinde etkisi,  4) Bağımsız değişken ve aracı değişken birlikte ele 
alındığında bağımlı değişken üzerindeki etkinin azalması ya da aracı etkiye bağlı 
gerçekleşmesidir. Bu durumların gerçekleşmesi sonucunda aracı etkinin varlığından söz 
edilebilirken, aracı etkinin anlamlılığının tespiti için Sobel Testi kullanılmaktadır. Aracı 
etkinin derecesinin belirlenmesi için ise doğrudan, dolaylı ve toplam etkilerin Bootstrap 
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güven aralığı değerlerine bakılarak karar verilmektedir (Reutter ve Bigatti, 2014). Sobel 
testi sonuçlarının yorumlanmasında Z katsayısının 1,96’dan büyük çıkması durumunda 
aracı etkinin varlığından söz edilmektedir (Frazier vd., 2004).  Aracı etkinin derecesinin 
anlamlılığının belirlenmesi için Bootstrap güven aralığı alt sınır ve üst sınır değerlerinin 
her ikisinin sıfırın altında ya da üstünde olması gerekmektedir (Preacher ve Hayes, 
2008). Ayrıca Bootstrap t testi (two significance) sonucu p istatistik önem değerine göre 
aracı etkinin derecesinin anlamlılığı belirlenebilmektedir. P<0,05 olması durumunda 
doğrudan, dolaylı ve toplam etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik oluşturulan iki ayrı 
yapısal modelin sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

 
Şekil 2. Yapısal Model 1 

 
Tablo 8. Yapısal Model 1 Uyum İndeksi Değerleri 

Uyum İndeksleri X2/df GFI AGFI CFI RMSEA 

 
2,77 0,91 0,88 0,95 0,06 

İşkoliklik boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, işin aile yaşamına 
etkisi yaşam dengesi boyutunun aracı rolünün incelenmesine yönelik oluşturulan 
modelin uyum  indeksi değerlerinin kabul edilen aralıkta yer almaması nedeniyle Şekil 
2’de görüldüğü gibi bazı hata terimleri arasında kovaryanslar oluşturularak 
iyileştirmeler yapılmış, Tablo 8’de görüldüğü gibi uyum indeksi değerlerinin kabul 
edilebilir aralıkta yer alması sağlanmıştır. Uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir 
nitelikte olması sonucu değişkenler arası regresyon katsayıları ile doğrudan ve dolaylı 
etkiler aşağıda özetlenmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenlerin kısaltmalarının ve 
hangi tür değişken oldukları Tablo 9’da sunulmuştur. 
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Tablo 9. Araştırmada Kullanılan Değişkenlerin Türleri ve Tanımlamaları 

Kısaltmalar Ölçek Boyutları İfade Sayısı Değişken Türü 
AÇ Aşırı Çalışma 7 Bağımsız değişken 
KÇ Zorunlu (kompulsif) Çalışma 5 Bağımsız değişken 
İAD İşin Aile Yaşamına Etkisi  5 Aracı değişken 
AİD Ailenin İş Yaşamına Etkisi 5 Aracı değişken 
İAN İşten Ayrılma Niyeti 3 Bağımlı değişken 

 

Tablo 10. İşkoliklik Boyutlarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İşin Aile Yaşamına 
Etkisi Aracı Rolünün İncelenmesine Yönelik Hipotez Sonuçları 

    Hipotezler β Doğrudan Etki Dolaylı Etki Sonuç     Aracı Etki 
 AÇ→İAD 0,601* 0,475** 

 
KABUL 

  KÇ→İAD 0,-174* 0,-089* 
 

KABUL 
  İAD→İAN 0,532** 0,491* 

 
KABUL 

  AÇ→İAN 0,412 0,230 
 

RED 
  KÇ→İAN 0,329** 0,-157** 

 
KABUL 

  AÇ→İAD→İAN 
  

0,254** KABUL Tam 
 KÇ→İAD→İAN     0,-044* KABUL Kısmi 
*p<0,05, **p<0,001 

Tablo 10’daki sonuçlar değerlendirildiğinde β katsayısı değişkenler arası 
regresyon katsayılarını gösterirken, bu değerlerin anlamlı olması durumunda 
standardize regresyon katsayılarına bakılmaktadır. Doğrudan etki değerleri ise aynı 
zamanda standardize regresyon katsayılarını göstermektedir. P değeri anlamlı olan 
katsayılara göre bağımsız değişkenlerden aşırı çalışmanın ve zorunlu (kompulsif) 
çalışmanın aracı değişken olan işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerindeki etkisi, 
aracı değişkenin bağımlı değişken olan işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi ve 
bağımsız değişkenlerden zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisi anlamlı bulunurken, aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi 
anlamsız bulunmuştur. Aşırı çalışmanın, işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesi ve 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi pozitif yönde iken, zorunlu (kompulsif) çalışmanın 
negatif yönde etkisi olduğu görülmektedir. Etki derecelerine göre değerlendirildiğinde 
aşırı çalışmanın işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerinde zorunlu (kompulsif) 
çalışmaya göre daha fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir. AÇ→İAD→İAN 
hipotezinde görüleceği gibi aşırı çalışma ile birlikte aracı değişken olan işin aile 
yaşamına etkisi yaşam dengesinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine bakıldığında 
etkinin ortaya çıkması ve Sobel testi Z değerinin (3,346) 1,96’dan büyük çıkması, aşırı 
çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde işin aile yaşamına etkisi yaşam 
dengesinin tam aracı role sahip olduğunu göstermektedir. Aşırı çalışmanın işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisi, işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesine bağlı olarak 
gerçekleşmektedir. KÇ→İAD→İAN hipotezinde görüleceği gibi zorunlu (kompulsif) 
çalışma ile birlikte aracı değişken olan işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesinin işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkisine bakıldığında, aracı değişken eklendiğinde zorunlu 
(kompulsif) çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin azalması ve Sobel testi 
Z değerinin (2,537) 1,96’dan büyük çıkması bu ilişkide işin aile yaşamına etkisi yaşam 
dengesinin kısmi aracı role sahip olduğunu göstermektedir. İşin aile yaşamına etkisi 
yaşam dengesinin, aşırı çalışmanın ve zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten ayrılma 
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niyetine etkisindeki aracı etki derecesinin anlamlılığını incelemeye yönelik 1000 
önyükleme örneklemiyle yapılan analiz sonucunda bootstrap güven aralığı ile test 
sonuçlarının dolaylı etkilerde görüleceği gibi istatistiksel olarak p önem düzeyinde 
anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Şekil 3. Yapısal Model 2 

Tablo 11. Yapısal Model 2 Uyum İndeksi Değerleri 

Uyum İndeksleri X2/df GFI AGFI CFI RMSEA 

 
2,97 0,93 0,87 0,96 0,05 

İşkoliklik boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, ailenin iş 
yaşamına etkisi yaşam dengesi boyutunun aracı rolünün incelenmesine yönelik 
oluşturulan modelin uyum  indeksi değerlerinin kabul edilen aralıkta yer almaması 
nedeniyle Şekil 3’de görüldüğü gibi bazı hata terimleri arasında kovaryanslar 
oluşturularak iyileştirmeler yapılmış, Tablo 11’de görüldüğü gibi uyum indeksi 
değerlerinin kabul edilebilir aralıkta yer alması sağlanmıştır. Uyum indeksi değerlerinin 
kabul edilebilir nitelikte olması sonucu değişkenler arası regresyon katsayıları ile 
doğrudan ve dolaylı etkiler aşağıda özetlenmiştir.  
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Tablo 12. İşkoliklik Boyutlarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Ailenin İş Yaşamına 
Etkisi Aracı Rolünün İncelenmesine Yönelik Hipotez Sonuçları 

Hipotezler β Doğrudan Etki Dolaylı Etki Sonuç Aracı Etki 
AÇ→AİD 0,402* 0,341** 

 
KABUL 

 KÇ→AİD 0,-221** 0,-161* 
 

KABUL 
 AİD→İAN 0,477** 0,314** 

 
KABUL 

 AÇ→İAN 0,412 0,230 
 

RED 
 KÇ→İAN 0,329** 0,-157** 

 
KABUL 

 AÇ→AİD→İAN 
  

0,107* KABUL Tam 
KÇ→AİD→İAN     0,-050* KABUL Kısmi 
*p<0,05, **p<0,001 

Tablo 12’deki sonuçlardan P değeri anlamlı olan standardize regresyon 
katsayılarını gösteren doğrudan etki katsayılarına bakıldığında, bağımsız değişkenlerden 
aşırı çalışmanın ve zorunlu (kompulsif) çalışmanın aracı değişken olan ailenin iş 
yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerindeki etkisi, aracı değişkenin bağımlı değişken olan 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi ve bağımsız değişkenlerden zorunlu (kompulsif) 
çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi anlamlı bulunurken, aşırı çalışmanın 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi anlamsız bulunmuştur. Aşırı çalışmanın, ailenin iş 
yaşam dengesi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi pozitif yönde iken, zorunlu 
(kompulsif) çalışmanın negatif yönde etkisi olduğu görülmektedir.  Etki derecelerine 
göre değerlendirildiğinde aşırı çalışmanın ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesi 
üzerinde zorunlu (kompulsif) çalışmaya göre daha fazla etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. AÇ→AİD→İAN hipotezinde görüleceği gibi aşırı çalışma ile birlikte 
aracı değişken olan ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisine bakıldığında etkinin ortaya çıkması ve Sobel testi Z değerinin 
(4,214) 1,96’dan büyük çıkması, aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisinde ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin tam aracı role sahip olduğunu 
göstermektedir. Aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi, ailenin iş 
yaşamına etkisi yaşam dengesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. KÇ→AİD→İAN 
hipotezinde görüleceği gibi zorunlu (kompulsif) çalışma ile birlikte aracı değişken olan 
ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine 
bakıldığında, aracı değişken eklendiğinde zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten ayrılma 
niyeti üzerindeki etkisinin azalması ve Sobel testi Z değerinin (3,121) 1,96’dan büyük 
çıkması bu ilişkide ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin kısmi aracı role sahip 
olduğunu göstermektedir. Ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin, aşırı çalışmanın 
ve zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten ayrılma niyetine etkisindeki aracı etki 
derecesinin anlamlılığını incelemeye yönelik yine 1000 önyükleme örneklemiyle 
yapılan analiz sonucunda bootstrap güven aralığı ile test sonuçlarının dolaylı etkilerde 
görüleceği gibi istatistiksel olarak p önem düzeyinde anlamlı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Sonuç 
Sürekliliği ve verimliliği sağlamak isteyen her organizasyon için kilit faktör 

niteliğinde olan insan kaynağı için, yaşanan önemli değişimler ve yeni yaklaşımlar 
ışığında iş alanı ve özel yaşam alanlarının ayrımı; işte devamlılık, süreklilik sağlamak 
ve işten ayrılma niyetlerini azaltmak için önemli bir konu haline gelmektedir. Aynı 
şekilde, aile alanı ve özel yaşam alanlarından fedakârlık etmeyi gerektiren işkoliklik 
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davranışı da, zaman içerisinde çalışanların sürekliliği ve işten ayrılma niyetleri 
açısından ilgi çekici konu haline gelmekte ve çalışanların fazla değil; verimli çalışmaları 
desteklenmelidir.   

İşkoliklik davranışlarından aşırı çalışma ve zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin ve bu etkileşimde iş yaşam dengesi boyutlarından 
işin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisinin aracı rolünün incelendiği bu 
çalışmada oluşturulan araştırma hipotezleri iki ayrı yapısal modelle test edilmiştir. 
Çalışmada iş yaşam dengesinin iki alt boyutta kullanılması nedeniyle işkoliklik 
boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde aracı etkinin hangi iş yaşam 
dengesi boyutu tarafından kaynaklanacağının ortaya çıkarılması amacıyla iki ayrı model 
oluşturulmuştur.  

Yapısal eşitlik modellerinden elde edilen sonuçlarda, aşırı çalışmanın işin aile 
yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerinde (β=0,475) pozitif yönde, zorunlu (kompulsif) 
çalışmanın ise (β=-0,89) negatif yönde ve daha düşük düzeyde etkisi olduğu 
belirlenmiştir. Aşırı çalışmanın aile iş yaşamına etkisi yaşam dengesi üzerinde 
(β=0,341) pozitif yönde, zorunlu (kompulsif)  çalışmanın ise (β=-0,161) negatif yönde 
ve yine daha düşük düzeyde etkisi olduğu belirlenmiştir. İşin aile yaşamına etkisi yaşam 
dengesinin işten ayrılma niyeti üzerinde (β=0,491) pozitif yönde etkisi olduğu, ailenin iş 
yaşamına etkisi yaşam dengesinin işten ayrılma niyeti üzerinde (β=0,314) pozitif yönde 
ve daha düşük düzeyde etkisi olduğu görülmüştür. Ulaşılan bulguların, Noor (2011), 
Gerçek, Elmas Atay ve Dündar (2015) ve Fuss vd. (2008) tarafından ortaya konulan 
sonuçlarla örtüştüğü sonucuna varılmıştır.  

Aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki doğrudan etkisinin istatistiksel 
olarak anlamsız olduğu, zorunlu (kompulsif) çalışmanın ise  (β=-0,157) negatif yönde 
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Zorunlu (kompulsif) çalışma göz önüne alındığında 
ortaya çıkan sonucun Burke (2001) sonucu ile örtüştüğü görülmektedir.İşkoliklik ile 
işten ayrılma niyeti arasında ilişki olduğunu savunan Temel (2006) ve Mudrack 
(2004)’ün aksine araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara göre işkoliklik alt 
boyutlarından aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi 
olmadığına sonucuna varılmıştır.  İşin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisi 
yaşam dengelerinin aşırı çalışmanın işten ayrılma niyetine etkisindeki rolü 
incelendiğinde aşırı çalışmanın işten ayrılma niyetinde anlamsız olan etkisinin işin aile 
yaşamına etkisi yaşam dengesi ve ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesi aracılığıyla 
oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar aşırı çalışmanın işten ayrılma niyeti 
üzerindeki etkisinin işin aile yaşamına etkisi  (β=-0,254) ve ailenin iş yaşamına etkisi 
(β=0,107) aracılığıyla oluştuğunu göstermektedir. Görüldüğü gibi aşırı çalışmanın işten 
ayrılma niyetine etkisinde işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesinin aracı etkisi, aile iş 
yaşamına etkisi yaşam değerine göre daha fazla düzeydedir. 

Zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde işin aile 
yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesi boyutlarının aracı etkileri 
incelendiğinde, işin aile yaşamına etkisi yaşam dengesinin (β=-0,044) negatif yönde 
etkili olduğu, aile iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin (β=-0,050) negatif yönde etkili 
olduğu  ve zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki mevcut 
etkisini azaltmaları nedeniyle kısmi aracı etkiye sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
Zorunlu (kompulsif) çalışmanın işten ayrılma niyetine etkisinde ise aşırı çalışmanın 
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etkisinden farklı olarak, ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengesinin aracı etkisinin, işin 
aile yaşamına etkisi yaşam dengesine göre daha fazla düzeyde olduğu belirlenmiştir.  

Bu sonuçlardan hareketle, işkoliklik davranışlarından aşırı çalışma davranışı 
sergileyen çalışanların işten ayrılma niyetleri görülmezken, zorunlu (kompulsif) çalışma 
davranışı gösteren katılımcıların işten ayrılma niyeti taşıyabileceği belirlenmiştir. Aşırı 
çalışma davranışı gösteren katılımcıların iş yaşam dengesi boyutlarından işin aile 
yaşamına ve ailenin iş yaşamına etkisi yaşam dengelerini olumlu düzenleyebildiği, 
zorunlu (kompulsif) çalışma davranışı sergileyen katılımcıların ise iş yaşam dengesi 
boyutlarının her ikisini de olumsuz yönde düzenleyebildiği tespit edilmiştir. Zorunlu 
(kompulsif) çalışma boyutu göz önüne alındığında ortaya çıkan sonucun, Bonebright 
vd. (2000), Aziz ve Zickar (2006), Brady vd. (2008) tarafından yapılan çalışma 
sonuçları ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Çalışanlarda işin aile yaşamına etkisi ya 
da ailenin iş yaşamına etkisi görüldükçe işten ayrılma niyeti görülebileceği 
belirlenmiştir. Bu sonuçla, iş yaşam dengesini düzenleyemeyen çalışanların işten 
ayrılma niyeti gösterebileceği söylenebilir. Aşırı çalışma davranışı gösteren çalışanların 
işin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisi arttıkça işten ayrılma niyeti 
sergileyebileceği tespit edilmiştir. Aşırı çalışma davranışı gösteren çalışanlar işin aile 
yaşamına etkisini ve ailenin iş yaşamına etkisini düzenleyebildiği durumda işten 
ayrılma niyeti olumsuza dönüştürülebilir. Zorunlu (kompulsif) çalışma davranışı 
gösteren katılımcıların işten ayrılma niyeti gösterebileceği belirlenirken, kompulsif 
çalışma davranışının işin aile yaşamına etkisi ve ailenin iş yaşamına etkisi aracılığıyla 
olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Zorunlu (kompulsif)çalışanların iş 
yaşam dengesini düzenleyemediği durumda işten ayrılma niyetlerinde artış olacağı 
söylenebilir. 

Çalışma sonuçları araştırma örneklemi için yorumlanmıştır ve ulaşılabilen 217 
katılımcıya ait veriler çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin bir aylık 
sürede toplanması ise çalışmanın zaman kısıtını göstermektedir. Araştırmada elde edilen 
bulgular oluşturulan anket formuna verilen cevaplarla kısıtlıdır ve katılımcıların soruları 
itinayla cevapladıkları varsayılmıştır. 

Gelecek çalışmalarda iki yada daha fazla farklı sektörler için ayrı örneklemlerde 
karşılaştırmalı analizler yapılabilir. Aynı araştırma hizmet ve üretim sektörü 
katılımcıları için ayrı ayrı gerçekleştirilebilir ve farklılıklar ortaya konulabilir. 
Demografik özelliklere göre farklılık testlerine yer verilebilir.  
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Extensive Summary 

Introduction 
The human resource, which is one of the most important elements of 

organizational productivity, changes in the rapidly changing life conditions and the 
needs and demands in their private lives, and this change affects the needs and wishes of 
employees in their work life. Individuals can show signs of tension and stress due to 
their ability to meet their wishes and needs, to maintain their lives, to exist in a highly 
competitive environment and to maintain their work life and private living spaces at the 
same time. And this situation can result in the formation of behaviors such as 
workaholism. In some studies, the behavior of workaholism, which is predicted to 
adversely affect the work and private lives of the employees is presented as a positive 
attitude for the individual and the organization in the short term. In some studies, in the 
long run, it is called as a factor that reduces productivity in terms of organization; and in 
terms of the individual, it is described as a psychological disease (Mudrack, 2004; Snir 
ve Harpaz, 2004; Burke, 2001; Porter; 2006; Russo ve Waters, 2006; Temel, 2006).  

In addition, in order to manage productivity within the changing difficult life and 
working system, continuity of employees and keeping qualified employees in the 
organization are among the key factors in the name of organizations. The intention to 
leave the job, which arises voluntarily or involuntarily and is mostly terminated by the 
dismissal behavior, is influenced by sectoral, environmental, personal and 
organizational elements (Şahin, 2011; Griffeth vd., 2000). Technological world, on the 
other hand, the quality of life and individuality brought by the changing age obliges 
employees to divide their lives into areas; in this context, workers ' work-life balance is 
becoming important for organizations. Therefore, opportunities offered to employees, 
management structure, current environment (Huang et al.(2007); it is becoming more 
interesting for organizations as it affects the human resource and the business behavior 
of the human resource, such as the intention to leave the workforce. 

Research Objectives and Methods 
In this study, it is aimed to examine the effect of workaholism on work life 

balance and turnover intention and to reveal the mediating role of work life balance in 
the effect of workaholism on the turnover intention. In order to determine which of the 
dimensions of work life balance may have a mediating role in the effect of workaholism 
on the turnover intention, two separate structural models have been formed. 

http://www.orcid.org/0000-0002-1603-2520
mailto:nyavuz@ticaret.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0002-1909-4284
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The online questionnaire form was prepared using GoogleForms as data collection 
tool. 235 participants were reached by convenience sampling. When the participant data 
were taken as the extreme value in the sample and outlier analysis, the analysis was 
continued for 217 participants data. 

SPSS 21 and AMOS 21 statistical package programs were used to analyze the 
data. In the analysis of the obtained data, frequency analysis for descriptive statistics, 
explanatory and confirmatory factor analysis for the determination of scale factor 
structures, reliability test for determining scale reliability, composite and discriminant 
validity for construct validity. Correlation analysis in order to determine the relationship 
among workaholism, work life balance and turnover intention, structural equality model 
for the effect of workaholism on the work life balance and the turnover intention and 
determining the mediator role of the work life balance and Sobel test used to determine 
the significance of the intermediary variable when the mediator role emerged. 

Research Model and Hypothesis 
Based on the information obtained from the literature, research model and 

hypotheses are formed as follows. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 1. Research Model 

H1: There is an effect of excessive working on work family conflict. 
H2: There is an effect of compulsive working on work family conflict. 
H3: There is an effect of excessive working on family work conflict. 
H4: There is an effect of compulsive working on family work conflict. 
H5: There is an effect of excessive working on turnover intention. 
H6: There is an effect of compulsive working on turnover intention. 
H7: There is an effect of work family conflict on turnover intention. 
H8: There is an effect of family work conflict on turnover intention. 
H9: There is a mediator effect of work family conflict between excessive working and 
turnover intention. 
H10: There is a mediator effect of work family conflict between compulsive working 
and turnover intention. 

Workaholism 
-Excessive Working 
-Compulsive Working 

Work Life Balance 
-Work Family Conflict 
-Family Work Conflict 

Turnover 
Intention 
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H11: There is a mediator effect of  family work conflict between excessive working and 
turnover intention. 
H12: There is a mediator effect of family work conflict between compulsive working 
and turnover intention. 

Participants 
When the participants were examined according to their demographic 

characteristics, 60.4% of the women were included in the sample as the majority. It was 
found that married participants were more in the sample. When the total experience of 
the participants was examined, it was determined that approximately half of the sample 
had experience of 10 years or more with 41,9%. 20.7% of the participants are from 
operation department, 15.7%, sales, 13.8%, finance, 13.4% technical department. 74.7% 
of the employees were included in the sample as the majority. The participants’ 
company experience is that 30% are 1-3 years, 25,8% are 4-6 years, 21,2% are less than 
1 year, 15,2% are 10 years and over for the duration. 

Confirmatory Factor Analysis Results 
Confirmatory factor analysis was performed because of the necessity of validating 

the factor structures after explanatory factor analysis in the measurement model. In the 
evaluation of the meaning of the results obtained from the measurement model and the 
structural model, certain fit index values are used. In the literature, X2/df, GFI, AGFI, 
CFI and RMSEA are generally used (Jöreskog and Sörbom, 1984; Meydan, C. H. and 
Şeşen, H. 2011). The fit index values and the range of values obtained as a result of the 
confirmatory factor analysis for each scale are shown in Table 1. 

Table 1. Confirmatory Factor Analysis Fit Index Values 
Variables X2/df GFI AGFI CFI RMSEA 
Workaholism 3,12 0,92 0,89 0,97 0,06 
Work Life Balance 2,89 0,93 0,90 0,97 0,05 
Turnover Intention 2,76  0,90  0,88  0,96  0,05  
Fit Index Degree X2/df GFI AGFI CFI RMSEA 
Good Concordance ≤3 ≥0,90 ≥ 0,90 ≥0,97 ≤0,05 
Acceptable Concordance ≤4-5  0,89-0,85 0,89-0,80  ≥0,95  0,06-0,08 
Source: Jöreskog and Sörbom, (1984), Meydan, C.H. and Şeşen, H. (2011) 

When the fit index values obtained as a result of confirmatory factor analysis are 
examined for all scales that used, it has been determined that all values are obtained in 
the appropriate range. 

Scale Reliability and Validity Test Results 
The Cronbach alpha reliability value which is the internal consistency for each 

scale structure and sub-dimensions is used before the hypothesis testing with structural 
models (Hair et al., 2006; Netemeyer et al., 2003). Composite and discriminant validity 
values are used to determine the construct validity (Chin, Gopal and Salisbury, 1997). If 
the composite value is 0.70 and over, the discriminant validity value should be more 
than 0.50 (Fornell and Larcker, 1981). 
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Table 2. Scale Validity Test Results 
Variables CR AVE 
Excessive Working 0,914 0,571 
Compulsive Working 0,878 0,545 
Work Family Conflict 0,941 0,763 
Family Work Conflict 0,932 0,733 
Turnover Intention 0,819 0,603 

According to the results of confirmatory factor analysis, Table 2 shows the 
validity of test results. When Table 2 is examined, it is seen that the composite validity 
values of the scale are 0.70 and above for all scale sub-dimensions, and that the 
discriminant validity values are over 0.50. 

Hypothesis Test Results 
Tablo 3. Hypothesis Results of Investigation of the Mediator Role of  Work Family 

Conflict on the Effect of Workaholism Dimensions on Turnover Intention 

   Hypotheses β Direct Effect Indirect Effect Results 
Mediator 
Effect 

 EW→WFC 0,601* 0,475** 
 

Supported 
  CW→WFC 0,-174* 0,-089* 

 
Supported 

  WFC→TI 0,532** 0,491* 
 

Supported 
  EW→TI 0,412 0,230 

 
Not Supported 

  CW→TI 0,329** 0,-157** 
 

Supported 
  EW→WFC→TI 

  
0,254** Supported Full 

 CW→WFC→TI     0,-044* Supported Partial 
*p<0,05, **p<0,001 

When the results in Table 3 are analyzed, β coefficients show the regression 
coefficients between variables, and if these values are significant, standardized 
regression coefficients are examined. Direct effect values also show standardized 
regression coefficients. The effect of excessive and compulsive working on the work 
family conflict, the effect of work family conflict on turnover intention, and the effect of 
compulsive working on turnover intention were significant, whereas the effect of 
excessive working on turnover intention was not significant. While the effect of 
excessive working on the work family conflict and on the turnover intention has a 
positive effect,  it is seen that there is a negative effect of compulsive study. When 
evaluated according to effect size, the effect of excessive working on work family 
conflict seems to have more effect than compulsive working. As can be seen in 
hypothesis EW→WFC→TI, when work family conflict are included in the model, the 
effect of excessive working on turnover intention were significant and Sobel test Z 
value was (3,346) greater than 1,96. This result shows that the work family conflict has 
a full mediator role between excessive working and turnover intention relationship. As 
can be seen in hypothesis CW→WFC→TI, when work family conflict are included in the 
model, the effect of compulsive working on turnover intention were significant and β 
coefficients the effect size decreased. Also Sobel test Z value was (2,537) greater than 
1,96. Therefore the work family conflict has a partial mediator role between excessive 
working and turnover intention relationship. As a result of the analysis conducted with 
1000 bootstrap samples to investigate the significance of the mediating effect of work 
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family conflict, the effect of excessive working and compulsiveworking on turnover 
intention, it was concluded that the results of the bootstrap confidence interval and the 
results of the tests were statistically significant at the p<0,05 significance level. 

Table 4. Hypothesis Results of Investigation of the Mediator Role of  Family Work 
Conflict on the Effect of Workaholism Dimensions on Turnover Intention 

Hypotheses β Direct Effect Indirect Effect Results 
Mediator 
Effect 

EW→FWC 0,402* 0,341** 
 

Supported 
 CW→FWC 0,-221** 0,-161* 

 
Supported 

 FWC→TI 0,477** 0,314** 
 

Supported 
 EW→TI 0,412 0,230 

 
Not Supported 

 CW→TI 0,329** 0,-157** 
 

Supported 
 EW→FWC→TI 

  
0,107* Supported Full 

CW→FWC→TI     0,-050* Supported Partial 
*p<0,05, **p<0,001 

When the direct effect coefficients were examined which have a significant P-
value from the results in Table 4 the effect of excessive and compulsive working on the 
family work conflict, the effect of family work conflict on turnover intention, and the 
effect of compulsive working on turnover intention were significant, whereas the effect 
of excessive working on turnover intention was not significant. While the effect of 
excessive working on the family work conflict and on the turnover intention has a 
positive effect,  it is seen that there is a negative effect of compulsive study. When 
evaluated according to effect size, the effect of excessive working on family work 
conflict seems to have more effect than compulsive working. As can be seen in 
hypothesis EW→FWC→TI, when family work conflict are included in the model, the 
effect of excessive working on turnover intention were significant and Sobel test Z 
value was (4,214) greater than 1,96. This result shows that the family work conflict has 
a full mediator role between excessive working and turnover intention relationship. As 
can be seen in hypothesis CW→FWC→TI, when family work conflict are included in the 
model, the effect of compulsive working on turnover intention were significant and β 
coefficients the effect size decreased. Also Sobel test Z value was (3,121) greater than 
1,96. Therefore the family work conflict has a partial mediator role between excessive 
working and turnover intention relationship. As a result of the analysis conducted with 
1000 bootstrap samples to investigate the significance of the mediating effect of family 
work conflict, the effect of excessive working and compulsiveworking on turnover 
intention, it was concluded that the results of the bootstrap confidence interval and the 
results of the tests were statistically significant at the p<0,05 significance level. 

RESULTS 
For the human resource, which is a key factor for every organization that wants to 

provide continuity and efficiency, in light of the significant changes and new 
approaches, the distinction between business and private life is becoming an important 
issue in order to ensure continuity and reduce the intention to leave the job. In the same 
way, the behaviour of the workaholism that requires sacrifice from the family and 
private life areas is becoming an interesting topic in terms of the continuity of the 
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employees and the intention to leave the job; and by organizations, employees should be 
supported by efficient work rather than overtime work. 

In the results obtained from structural equation models, the effect of excessive 
working on work family conflict was found to have a positive effect (β=0.475) and 
compulsive study (β=-0.89) was found to have a negative and lower effect. The effect 
excessive working on family work conflict was found to have a positive effect 
(β=0.341) and compulsive study (β=-0.16) was found to have a negative and still lower 
effect. It was found that the effect of work family conflict had a positive effect on 
turnover intention (β=0.491), the effect on family work conflict was a positive and 
lower effect on turnover intention (β=0.314). 

The direct effect of excessive working on turnover intention was found to be 
statistically not significant and the compulsive working (β=-0,157) had a negative 
effect. As a result of the study, it is concluded that work family conflict and family 
work conflict have a full mediator role in relationship between excessing working and 
turnover intention. These results show that the effect of excessive working on turnover 
intention is due to the mediating effects of work family conflict (β=-0,254) and family 
work conflict (β=0,107). As can be seen, the mediating effect of work family conflict on 
relationship between compulsive working and turnover intention was more than the 
mediating effect of family work conflict. 

When the mediating effects of work family conflict and family work conflict are 
examined it is concluded that work family conflict (β=-0,044) had a partial mediator 
negative effect and family work conflict (β=-0,050) had a partial mediator negative 
effect because of reducing the existing effect of compulsive working on turnover 
intention.  

In contrast to the effect of excessive working, the mediating effect of family work 
conflict on relationship between compulsive working and turnover intention was more 
than the mediating effect of work family conflict. 

Research Constraints 
The results of the study were interpreted for the research sample and the data of 

217 participants which can be reached constitute the limit of the study. The research 
datas which collected in one month duration shows the time constraint of the study. The 
findings of the study are limited to the responses to the questionnaire form and it is 
assumed that the participants answered the questions carefully. 

Suggestions for Future Researches 
In future studies, comparative analyzes can be performed for two or more 

different sectors in separate samples. The same research can be carried out separately 
for service and production sector participants and differences can be revealed. 
Difference tests can be included according to demographic characteristics. 
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Abstract 

Nowadays, there has been a growing interest in reverse logistics in both theory 
and practice due to legislations, economic and ecological benefits, and social 
responsibilities. If enterprises incorporating reverse logistics activities to its structure 
want to realize the required level of customer service and comply with related 
obligations at the lowest total cost, analyzing the actualized reverse logistics activities 
and correct determination and reduction of costs of these activities are essential for 
them. Traditional accounting methods are inadequate for accurate assignment of 
overhead costs. In this paper, an actual application of Activity Based Costing (ABC) to 
reverse logistics activities is presented in order to help managers to improve their 
understanding of costs that arises from reverse logistics activities. An illustrative case 
study in the end-of-life vehicle (ELV) recovery industry in Turkey is presented to 
demonstrate the steps of how ABC is applied to reverse logistics systems.   The results 
enable to efficient management of reverse logistics activities and their costs in an ELV 
recovery chain and exhibit which reverse logistics activities performed by a dismantler 
cause the highest cost and can be improved. In the case study, products (ELVs) are 
evaluated as inputs and the obtained materials from reverse logistics activities are 
evaluated as outputs of the system by force of the nature of reverse logistics.  Results 
show that while most cost of the company (52.7%) was related with the output of B 
Group of components/parts (sent to shredders); the minimum cost (12.3%) was realized 
for the output of A Group components/parts (sent to recyclers). The remaining 35% of 
the costs belong to the C Group of outputs (sent to secondary markets).  
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(ABC); End-of-life Vehicle (ELV).  
Received 29 October 2018; Received in revised from 15 December 2018; Accepted 20 
December 2018 

DOI: 10.20491/isarder.2018.557

http://www.orcid.org/0000-0002-5837-1600
mailto:aksoylus@erciyes.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0002-9737-6666
mailto:ndemirel@erciyes.edu.tr


 
 

S. Aksoylu – N. Demirel 10/4 (2018) 953-973 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

954 

1. Introduction 
Globalization, technologic and economic developments and the shortening 

product life cycles have led to changes in business operations. New conditions have 
caused an increase in the importance of some activities other than production. One of 
the most important of these activities is logistics. Logistics activities are considered as a 
part of the supply chain and facilitate the flow of a product or service from the point of 
origin to the point of consumption. Main logistics activities can be listed as 
transportation, warehousing, information management, inventory management, 
procurement, demand forecasting, material handling, packaging, production planning, 
facility location, customer service, insurance, and customs clearance. Logistics costs 
involve all costs arising from these logistics activities. Identification of true costs of 
logistics operations and management of these costs are being more important day by 
day for businesses in terms of profitability, pricing decisions, and financial 
performance. On the other hand, firms recently incorporate reverse applications to their 
constitution to get remaining value of end-of-life (EOL) products, complying with 
obligations by governments and/or meeting the expectation of environmentally 
conscious customers. So, it is also very important to set the costs accurately for 
enterprises that incorporate reverse logistics applications to their systems. If enterprises 
that perform reverse logistics activities want to realize the required level of customer 
service and comply with obligations at the lowest total cost, it is fundamental to analyze 
the actualized reverse logistics activities and the costs of these activities. Since it is 
almost impossible to reduce the costs without sacrificing quality or to obtain higher 
quality while undergoing the same costs with competitors in today’s business world, 
firms should focus on ways to eliminate both non-value added production and logistics 
activities to meet customer demands of lower priced and higher qualified products and 
services. Activity Based Costing (ABC) is a valuable tool at this point to obtain more 
precise information about value-added and non-value-added costs by the identification 
of cost drivers (Hilton 2005). Thus, ABC is of benefit to firms in terms of reducing the 
resources allocated to particular activities or increasing the productivity of these 
activities (Goldsby and Closs 2000). In this method, costs are activity-based allocated to 
cost items (products). Resource costs are turned into activity costs regarding the 
resources that are used by the activities, and then activity costs are turned into product 
costs regarding the activities that are used by the products (Özdemir and Kaygusuz 
2009). An important point that both logistics with environmental consideration and 
ABC concepts intersect is the reduction of waste. Reverse logistics aims to reduce the 
amount of waste buried in landfills by recovering the returned products and also reduce 
the energy consumption, labor force and consequently costs by using treated 
materials/components in production process. ABC evaluates non-value added activities 
as waste as well and aims to increase the efficiency of the system by eliminating them 
as much as possible. 

In this paper, we aim to show how ABC method can be implemented in reverse 
logistics environment to determine the costs that arising from the reverse logistics 
activities more precisely and to help managers to improve their decision making and 
management processes through accurate costing information. The rest of this paper is 
organized as follows: Section 2 presents the literature review regarding the use of ABC 
as a tool for determining true costs of traditional forward logistics and reverse logistics 
activities. Section 3 presents the implementation of ABC in reverse logistics 
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environment.  A real case in end-of-life vehicle (ELV) recovery sector in Turkey is 
given in section 3.1 and the results are discussed in section 3.2. Finally, section 4 
concludes the study. 

2. Literature Survey 
Many firms are realizing that value to a customer can be created through logistics 

management (Rajeshkumar and RameshBabu 2006). Lower level of customer services 
is inevitable if a firm cannot achieve the same level of quality in its logistics activities, 
independently how much qualified products it produces. On the other hand, superior 
qualified logistics activities cause increased logistics costs which affect the product or 
service prices negatively. In today’s competitive market, firms have an increasing need 
to concentrate on logistics costs depending on the importance of customer service in a 
company's strategy (Krajnc et al. 2012). ABC method provides a beneficial tool to 
determine the costs accurately and manage them efficiently. There are a significant 
number of studies in the literature that integrates the ABC method with logistics 
management and highlights the benefits of using ABC such as improved performance, 
processes, productivity, profitability, and visibility of costs. However, the survey of the 
literature dealing with ABC along with logistics management leads to the conclusion 
that the lack of studies that examining the detailed adoption of ABC on logistics costs of 
a firm in a supply chain or whole supply chain as mentioned in (Brierley et al. 2006; Al-
Omiri and Drury 2007; Askarany et al. 2010). Some studies in the literature have 
addressed ABC and logistics together in terms of a member of the supply chain, a 
decision or part of it while others perform ABC for managing the overall supply chain 
costs.  

Studies that researched ABC method in relation to logistics in the literature are 
given below: Pirttilla and Hautaniemi (1995) and Arslan and Varol (2010) proposed a 
framework to exhibit how ABC principles could be applied to other company functions 
except for production. They applied ABC approach for distribution and warehousing 
management as important activities of logistics.  LaLonde and Pohlen (1996) compared 
the available tools for effectively costing an extended supply chain and aimed to 
determine the most effective costing method to improve the competitiveness and 
profitability. Authors claimed that ABC is a potential tool for both evaluating the 
overall supply chain performance and the individual performance of the members of 
supply chain.  Dekker and van Goor (2000) studied the role of accounting information 
in Supply Chain Management (SCM) and provided a case in the pharmaceutical 
industry based on ABC modeling in order to observe the consequences of changes of 
activities which are carried out in the supply chain. Lin et al. (2001) presented the stages 
of the implementation of ABC to SCM in order to help managers to understand the 
logistics activities and costs and their effects on corporate decision making. Seuring 
(2002) presented a framework for supply chain costing with ABC in three steps. 
Stapleton et al. (2004) emphasized that traditional costing systems don’t provide 
accurate cost information and ABC is a suitable tool for costing and measuring the 
performance of logistics processing. Authors claimed that ABC is an opportunity to 
help logistics managers having adequate control over their costs. They aimed to show 
how ABC can be used as a tool for determining the costs correctly in logistics and 
marketing practices in their study.   Pohlen and Coleman (2005) combined the 
economic value added analysis (EVA) with ABC to analyze the financial and non-
financial effects of the operational decisions on an individual basis and on supply chain 
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basis. Baykasoğlu and Kaplanoğlu (2008) proposed an ABC approach for a land 
transportation company with the aim of determining and evaluating the true costs of its 
operations and services. Tsai (2009) implemented fuzzy goal programming approach for 
supplier selection in a green supply chain. An integrated ABC and value-chain structure 
is used to recover cost and performance of suppliers. Askarany et al. (2010) researched 
the integration of ABC approach in the SCM issues in the organizations operating in 
New Zealand through using a survey questionnaire. Authors deduced that small 
businesses compared to large businesses independent from the sector and non-
manufacturing businesses to manufacturing businesses need more attention to proceed 
with a higher level of adoption of ABC. In a later study by Askarany and Yazdifar 
(2012), authors also conducted a survey to determine the relationship between the 
reported adoption rates for ABC and the diffusion process approaches (the stages 
model/the levels model) chosen to measure its adoption rates to participants from 
Australia, New Zeland and the UK. Şen (2014) investigated the logistics costs in detail 
and examined and compared the different methods in which one of them is that ABC 
used for controlling and management of logistics costs.  Wang et al. (2010) reported the 
situation of a Chinese consumer food production firm that using ABC to increase its 
competitive advantage. Another study dealing with a firm’s logistics costs with the aid 
of ABC is done by Krajnc et al. (2012). They proposed a model of ABC of logistics 
costs in a Slovenian paper manufacturing company. Schulze et al. (2012) developed a 
conceptual framework for ABC in a supply chain environment and proposed a case 
study in order to assess the applicability of the proposed model.  

Another challenge faced by enterprises is that taking responsibility of reverse 
flows of their products. Chileshe et al. (2016) investigated the reverse logistics drivers 
given in literature and explored if they are all valid for construction industry and how 
they change. They implemented interviews with eight practitioners and analyzed the 
results. They classified the drivers into 4 main categories as economical, social, 
environmental, and targeted demand by an exclusive clientele. In an another study, 
Chileshe et al. (2016) performed questionnaire and interviews to South Australia 
practitioners in order to identify the practices that could promote the adoption of reverse 
logistics activities in construction industry which is specified a new and rarely studied 
domain of reverse logistics in the study. Peretti et al. (2015) analyzed the challenges and 
opportunities of the implementation of reverse logistics in humanitarian logistics. Hao 
et al. (2018) proposed a combined model consisting of a grey model, exponential 
smoothing and an artificial neural network for predicting the number of recycled ELVs. 
Lin et al. (2018) proposed a facility location allocation problem for ELV recycling 
network and formulated it as a mathematical model. They solved the problem by a 
novel approach based on artificial bee colony. Another study handling location-
allocation problem for ELV recycling network is proposed by Zhongdong et al. (2018). 
Authors considered carbon emissions costs with fixed costs of facilities and 
transportation costs in the objective function.  If enterprises want to decrease the costs 
arising from the reverse logistics activities, they must analyze these activities and make 
good selections in these activities (Khan et al. 2017). There are only a few studies in the 
literature using ABC for precise cost analyzing and management of reverse logistics 
activities. Bras and Emblemsvag (1995) dealt with developing an ABC model for 
product design under uncertainty environment. Authors focused on design for 
demanufacturing as the area of application.  Goldsby and Closs (2000) presented the 
application of ABC to reverse logistics activities and illustrated it on a case study of a 
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Michigan beverage distributor and retailer collecting the empty containers with the 
purpose of recycling. Authors focused on the costs of retailers and distributors arising 
from collection, processing and administration activities of returnable beverage 
containers. Coates and Rahimifard (2008) proposed a cost modeling approach for ELVs 
in UK vehicle recovery sector regarding the ELV recycling legislation. Authors aimed 
to help operators to understand the detailed costs and revenues presented within the 
vehicle recovery chain and improve the value of ELV. Tsai and Hung (2009) proposed a 
two-stage multi-objective decision framework integrated with ABC for treating and 
recycling the waste electrical and electronic equipment (WEEE) to obtain more precise 
and efficient solution. Khan et al. (2017) also dealt with ABC in the reverse logistics 
environment for electronic equipments. They proposed a conceptual decision-making 
model for identifying the best alternative for recovering the products with different 
options (reconditioning, remanufacturing, reselling, recycling, maintenance and 
disposal) and defining the relevant cost factors. They classified the reverse logistics 
activities for electronic product recycling as collection, classification, transportation, 
and warehousing and the returned products as high, good, medium qualified and scraps.  

Although it is understandable from the literature that ABC is a well technique for 
costing and measuring the performance of logistics processing as also mentioned in 
Stapleton et al. 2004, the decision framework about integrated costing and performance 
evaluation with reverse logistics has not been well developed so far in the literature. 
Given studies above regarding ABC in reverse logistics environment constitute a 
conceptual framework for using ABC method to determine reverse logistics costs 
precisely. These studies emphasize the potential of such a framework about tracking and 
managing the reverse logistics costs. However, they don’t propose a comprehensive 
case dealing with the application of ABC method to a firm’s costs performing reverse 
logistics activities The contributions of this paper are as follows: (i) to represent the 
usability of ABC as a tool for determining the reverse logistics costs (ii) to perform the 
phases of ABC method comprehensively, (iii) to propose a case including the adoption 
of ABC in reverse logistics environment, (iv) to consider ELV as a returned product for 
which OEMs are responsible in many countries in terms of recovery of large percentage 
of weights, (v) to consider ELV directive 2000/53/EC as reference in order to 
standardize the reverse logistics activities performed in facility with other facilities and 
enable to use of the approach in other firms. The approach performed in this paper can 
be applied to other sectors and processes in reverse logistics environment which is not 
limited to ELV recycling. 

3. ABC in Reverse Logistics Environment 
Legislation within the European Community gives high importance to recycled 

products (Shibi and Eglese 2009) and it has established the responsibility for the EOL 
products to the manufacturers in several industries such as automotive, battery, 
packaging material, electrical and electronic equipment, and tire. Reverse logistics, can 
be defined as a process that includes all logistics activities and starts from the point of 
consumer to transform the used products to products which are reusable in the market 
(Demirel and Gökçen 2008). Firms incorporating reverse logistics activities to their 
constitution can improve customer service levels, reduce production costs, and provide 
a green image (Demirel and Gökçen 2008).  
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Firms seeking to benefit from the economic value of returned products, to achieve 
the targets obliged with legislations, and to maintain and/or increase its market share by 
gaining a green image should understand, determine and manage its reverse logistics 
costs truly. Through calculations of reverse logistics costs with ABC, firms not only can 
achieve these goals with minimum costs, but also can identify performance indicators 
and then assess the performance of relevant departments and employees and can also 
take relevant measures to improve productivity if needed. In ABC, since activities are 
seen as the main reason for costs; initially business activities that enable production are 
analyzed finically which allows the elimination of non-value added ones and 
aggregation of similar ones (Chen 1996). ABC is used for accurate allocation of 
relevant costs to items. In practice, apart from directly attributable costs, all activities 
have common costs and these costs should also be allocated to the activities. The 
difference of ABC from the traditional costing arises at this point. ABC has emerged to 
obtain more precise cost information of products and services by means of allocating 
these indirect costs truly to the finished products and services. Indirect costs are 
allocated to products and services based on the activities required to produce them in a 
two phase manner instead of using single volume cost driver (Baykasoğlu and 
Kaplanoğlu, 2008). General implementation steps of ABC are presented in Figure 1.  

 
 Figure 1. Steps of ABC approach 

Automotive industry is one of the sectors that the responsibilities of 
manufacturers are determined by regulations in many developed and developing 
countries, particularly in those who are a member of the European Union (EU). Both 
regulations about controlling of ELVs in Turkey and EU (2000/53/EC) aims at limiting 
the use of hazardous substances in vehicles as well as obligating the reusing, recycling 
and recovery rates of ELVs over specified targets. In section 3.1, in order to present the 
implementation of ABC as a tool to calculate the costs of reverse logistics activities 
accurately, we present a conceptual framework to exhibit how ABC principles can be 
applied to a dismantler’s functions locating in an ELV recovery supply chain.  
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3.1. ELV Dismantling Case 
ELVs must only be treated at permitted treatment facilities which are known as 

Authorized Treatment Facilities (ATFs) and have to meet strict environmental standards 
in Turkey. ATFs are licensed and regulated by the Turkish Republic Ministry of 
Environment and Urbanization. Since manufacturers are responsible for free take-back 
of ELVs from end-users as well as depolluting, dismantling, shredding and recycling of 
them, it is necessary to manage the ELV recovery process effectively to minimize the 
costs (Demirel et al. 2016). ELVs undergo a process of depollution, involving the 
removal of fuel, oil and other fluids, as well as the battery, airbags and heavy metals at 
dismantlers (Demirel et al. 2016). There are 105 licensed dismantlers existing in Turkey 
and 5 of them are operating in Kayseri (Turkish Republic Ministry of Environment and 
Urbanization, 2018). The proposed general framework is justified by a real case 
performed in Kayseri which is one of the big cities of Turkey and located in Central 
Anatolia Region.  In practice, monthly data of the firm is taken into consideration and 
calculations are made for that time interval. Monthly recycling amount of the regarding 
facility is 275 ELVs. We use the term of “output” instead of “product” in the rest of the 
paper in order to prevent the confusion since the raw materials that enters to firm for 
dismantling are actually returned products (ELVs), and the finished products are the 
components/ parts or materials of ELVs obtained from activities performed in 
dismantler due to the nature of reverse logistics processes. The used percentages of 
materials and components in a typical ELV are given in Figure 2 for 2015 ELV 
compositions (GHK, 2006). We categorized the components of an ELV that are outputs 
of a dismantler into three groups as mentioned in the following paragraph. At 
dismantlers, fluids are drained and disassembly operation is performed. The fuel, the 
engine oil, the transmission oil, the hydraulic oil, the coolant, the air conditioner fluid, 
the brake fluid and the steering fluid are drained from the ELVs. While some 
components are sent to the recyclers, remaining ELV body which is called as ‘hulk’ is 
sent to the shredders. In addition, reusable parts such as the engine, the differential, the 
transmission, body panels (e.g., the hood, the doors and the bumpers) and the tire are 
sold back to secondary markets (Özceylan et al. 2017). 

 

 

Figure 2. Composition of an ELV (2015) 
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The outputs of a dismantler are classified under three groups as an assumption of 
study for simplicity: (1) The outputs to be sent to the recycling facility (Group A), (2) 
The outputs to be sent to the shredder (Group B), (3) The outputs to be sent to the 
secondary market (Group C). Considering the relationships between the above specified 
outputs and cost items, since the manufacturers have to take back the ELVs from the 
owners free of charge according to regulations, it is assumed that they did not pay or 
charge for ELVs. Therefore, direct raw material cost is not considered. For the second 
cost item “Direct Labor Cost”, a direct connection should be established between 
outputs and labor costs. Such a direct connection is determined only between the C 
Group output to be sent to the secondary market and the testing and bar-coding activity. 
An individual employee in the facility performs only testing and bar-coding activity and 
his cost to facility is 2.500TL (1$=4.8TL). A direct connection is not established 
between the other labor costs and outputs; such costs are then allocated as indirect costs 
and regarded as general production costs. The third cost item “General Production 
Costs” is composed of production-related cost items subjected to allocation.  

3.2. Implementation and Results 
The first step in ABC approach (given in Figure 1) is the identification and 

description of the activities. The activities performed in a dismantler are provided below 
by observation and taking the relevant regulations into consideration (Directive 
2000/53/EC, Depolluting End-of-Life Vehicles, Xia et al. 2016): 

• ELV acceptance and deregistration  (this activity incorporates the following 
operations (Liu 2006; Xia et al. 2016):  weighting and numbering of ELV, importing 
and saving the  main information including the owner, identification number, license 
number, brand and type, body color, weight, engine number, vehicle identification 
number or frame number, fabrication date, and acquisition date, license retrieval, ELV 
inspection, designation  

• Inspection and designation  
• Warehousing 
• Depollution (This activity includes the following operations: 

- Checking the IDIS information system, 
- Disconnection of battery and removal of batteries and liquefied gas tanks, 
- Removal of wheels and tires and balancing weights,  
- Placing the vehicle on the lift providing above & below movement for the 

removal of fluids and gases, 
- Removal and separate collection and storage of fuel, motor oil, transmission 

oil, gearbox oil, hydraulic oil, cooling liquids, antifreeze, brake fluids, air-
conditioning system fluids and any other fluid contained in the ELV, 

- Removal, as far as possible, of all components identified as containing 
mercury, 

- Removal of catalyst, oil filter, and any items marked as hazardous) 
• Dismantling of reusable/remanufacturable parts and components 
• Taking the vehicle on concrete pad from the lift 
• Removal or neutralization of potential explosive components, (e.g. air bags),  
• Testing and bar-coding  
• Crushing 
• Transportation 
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In the second step, the activities with a common source items are aggregated to 
alleviate calculation load without moving away from accurate calculation and activities 
are more generally defined. Through taking the order of operation into consideration, 
activities were integrated as follows (Figure 3): (1) ELV acceptance and deregistration 
(including the deregistration, inspection and designation of ELV operations); (2) 
Warehousing (including the storage of ELVs and outputs); (3) Depollution (including 
the IDIS information system checking, disconnection of battery and removal of batteries 
and liquefied gas tanks, removal of wheels and tires and balancing weights, placing the 
vehicle on the lift, removal and separate collection and storage of fluids, removal of all 
components identified as containing mercury, removal of catalyst, oil filter, and any 
items marked as hazardous); (4) Dismantling (including the dismantling of 
reusable/remanufacturable parts and components, taking the vehicle on concrete pad 
from the lift, removal or neutralization of potential explosive components); (5) Testing 
and bar-coding; (6) Crushing; (7) Transportation. 

 

Figure 3. ELV treatment activities performed in a dismantler 
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In the third step, the relationships between the activities and the costs to be 
allocated are established and cost drivers are identified. The costs directly attributable to 
the activities are not subjected to allocation. Costs of a dismantler that are subjected and 
not-subjected to allocation are identified below:  

The costs not subjected to allocation; 
Of the above-mentioned activities, since testing and bar-coding activities are 

directly related with the output, the costs associated with these activities are assumed to 
be direct labor cost of the output to be sent to secondary market (Group C) and they are 
considered as directly attributable and not incorporated to allocation. An employee is 
working for ELV acceptance and deregistration and the cost of that staff to the facility is 
2.500 TL. There is a computer, printer and some fixtures in ELV reception office. 
Monthly depreciation expense of these assets is 120 TL. Then, the total cost attributable 
to ELV acceptance and deregistration activity is 2.620 TL. All machinery and 
equipment are used only for one activity and the depreciation expenses of them are 
attributed to relevant activity, except for ELV lift. 1 ELV depollution system and 1 ELV 
lift are used in depollution activity; 1 ELV lift (commonly used with depollution 
activity) and 1 dismantling tool are used in dismantling activity; 1 car baler is used in 
crushing/pressing activity and 1 forklift is used in transportation activity. Monthly 
depreciation expenses calculated based on registered values and economical lives of 
these machinery and equipment are provided in Table 1. 

Table 1. Monthly Depreciation Expenses 

Machinery and Equipments Depreciation Expenses  
ELV Depollution System 630 TL 

ELV Lift 96 TL 
Dismantling Tools 92 TL 

Car Baler 942 TL 
Forklift 833 TL 

Here, the costs to be attributed directly to the activities are taken into account as 
direct activity costs. Transportation cost (arising from transportation of hulks to 
shredders) is established as 60 TL per ELV. Monthly transportation costs are calculated 
as 275 ELV x 60 TL = 16.500 TL. Transportation cost can directly be attributed to 
transportation activity. The direct activity costs that are not subjected to allocation are 
shown in Table 2.  

Table 2. Direct activity costs not subjected to allocation 

Activities Costs 
ELV acceptance and 

deregistration   2.620 TL 

Warehousing  - 
Depollution  630 TL 
Dismantling  92 TL 

Crushing  942 TL 
Transportation  17.333 TL 
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The costs subjected to allocation; 
All activities are performed by 5 employees. One of these employees is located at 

ELV reception office. This employee also deals with the sale of the outputs. The cost 
associated with this employee is directly allocated to relevant activity. Another 
employee is working for testing and bar-coding of the outputs (C) to be sent to 
secondary market and the costs associated with this employee are assumed as direct 
labor cost of the relevant outputs. The remaining three employees are performing all the 
other activities. Therefore, labor costs of these three employees can not directly be 
attributed to the activities. In this cost item, the time spent by employee for each 
activity, in other words labor hours, is identified as the cost driver. Monthly cost of 
these three employees to the facility is 9.000TL. The depreciation expense of machinery 
and equipment subjected to allocation is constituted only by ELV lift. This cost is 
allocated to depollution and dismantling activities since this machinery is being used 
commonly by two activities. Machine hours are considered as the cost driver. Monthly 
depreciated cost of ELV lift is 96 TL.  Facility rent expense is also a common cost of 
the activities and the monthly amount is 2.500TL. This cost item should be allocated 
based on the areas of the places in which the activities are implemented. In other words, 
the cost driver herein is the area required for performing the activities. Maintenance 
service is outsourced by the dismantler subject to this study. Monthly maintenance cost 
is 300TL. This cost is also a common cost of the activities and the cost driver is 
determined as maintenance hours of the machines carrying out dismantling activities. 
Monthly total maintenance hours are established as 10 hours. Lastly, monthly electricity 
expenses are obtained as 1.200 TL. kWh consumed by the activities is taken as a cost 
driver. Monthly total electricity consumption for all activities is determined as 3.952 
kWh. 

In the fourth step, the costs subjected to allocation are attributed to the activities 
(Fractions are attributed to the last activity):   

The labor costs subjected to allocation is 9.000 TL and labor hours spend for each 
activity is taken as a cost driver. Labor hours of activities and cost allocations are shown 
in Table 3. Labor cost per labor hour is calculated as ≅14,95 TL/hour (9.000 TL / 602 
hours).  

Table 3. Allocation of Labor Costs 

Activities Labor 
Hours   Unit Labor 

Cost  Activity Labor 
Costs  

ELV acceptance and 
deregistration   -    - 

Warehousing  -    - 
Depollution  135 hours x 14,95 TL/hour = 2.018 TL 
Dismantling  412 hours x 14,95 TL/hour = 6.159 TL 

Crushing 23 hours x 14,95 TL/hour = 344 TL 
Transportation 32 hours x 14,95 TL/hour = 479 TL 

Machinery and equipment depreciation cost subjected to allocation is only arising 
for ELV lift. Since this machine is used commonly in depollution and dismantling 
activities, the cost is allocated to these two activities. Monthly depreciation cost is 96 
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TL and machine hours are determined as a cost driver (Table 4). Depreciation cost per 
machine hour is calculated as ≅ 0,176 TL/hours (96TL / 547 hours).    

Table 4. Allocation of Machinery and Equipment Depreciation Costs 

Activities Machine 
Hours  

Unit 
Depreciation 

Cost  
 

Activity 
Decpreciation 

Costs  
ELV acceptance and 

deregistration   -    - 

Warehousing  -    - 
Depollution 135 hours x 0,176 TL/hour = 24 TL 
Dismantling  412 hours x 0,176 TL/hour = 72 TL 

Crushing -    - 
Transportation -    - 

The facility is not owned by the dismantler subject to our study and exploiter pays 
monthly 2.500TL for rent and facility has 315m2 closed space. Areas where the 
activities are performed are established as a cost driver. Allocation of rent expenses to 
the activities is shown in Table 5. Rent cost per m2 is calculated as ≅ 7,94 TL/m2 ( 
2.500TL / 315m2). 

Table 5. Allocation of rent expenses 

Activities Area 
(m2)  Unit Rent 

Cost  Activity 
Rent Costs  

ELV acceptance and deregistration   25 m2 x 7,94 TL/m2 = 198 TL 
Warehousing  160 m2 x 7,94 TL/m2 = 1.270 TL 
Depollution 50 m2 x 7,94 TL/m2 = 397 TL 
Dismantling  50 m2 x 7,94 TL/m2 = 397 TL 

Crushing 30 m2 x 7,94 TL/m2 = 238 TL 
Transportation -    - 

For warehousing activity, 60m2 is used for the storage of the outputs and 100m2 is 
used for the storage of ELVs waiting to be processed. Here, cost allocation is made not 
only from the storage of the parts to be sold, but also the storage of ELVs. Monthly 
maintenance cost is established as 300TL and maintenance hours spent for the activities 
are taken as cost driver. Maintenance cost is not allocated to ELV acceptance and 
deregistration activity, warehousing activity and transportation activity. Activities, cost 
drivers and cost allocations are shown in Table 6. Maintenance cost per maintenance 
hour is calculated as 30TL/mh (300TL / 10mh). 
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Table 6. Allocation of maintenance costs 

Activities Maintenance 
Hours (mh)  

Unit 
Maintenance 

Cost 
 

Activity 
Maintenance 

Costs 
ELV acceptance and 

deregistration   -    - 

Warehousing  -    - 
Depollution 2,5 mh x  30 TL/mh = 75 TL 
Dismantling  2,5 mh x  30 TL/mh = 75 TL 

Crushing 5 mh x  30 TL/mh = 150 TL 
Transportation -    - 

Monthly electricity cost is established as 1.200TL and kWh consumed by activities 
is considered as cost driver. Electricity cost is not allocated to warehousing and 
transportation activities. Allocation of electricity expenses to the relevant activities is 
given in Table 7. Electricity cost per kWh is calculated as ≅ 0,3036 TL/kWh (1.200TL / 
3.952 kWh).  

Table 7. Allocation of electricity costs 

Activities 
KiloWat
t Hours 
(kWh) 

 Unit Electricity 
Cost  

Activity 
Electricity 

Costs  
ELV acceptance and 

deregistration   52 kWh x 0,3036 TL/kWh = 16 TL 

Warehousing  -    - 
Depollution 520 kWh x  0,3036 TL/kWh = 158 TL 
Dismantling  780 kWh x  0,3036 TL/kWh = 237 TL 

Crushing 2.600 
kWh x  0,3036 TL/kWh = 789 TL 

Transportation -    - 

Distribution of indirect costs and direct and indirect cost shares of general 
production costs for activities are shown in Figures 4-5. Figure 4 shows that the most of 
the labor costs is arising from dismantling activity since it is a labor-intensive process. 
Dismantling activity is followed by depollution in terms of generating labor cost. 
Electricity cost is arising from the crushing, dismantling, depollution, and ELV 
acceptance and deregistration activities, when ordered from highest to lowest. Another 
result that can be reached from the Figure 4 is that a large part of the rent expenditure is 
arisen from the warehousing activity. On the other hand, the most of the direct costs is 
arising from transportation activity, whereas the dismantling activity constitutes the 
most of the indirect costs (Figure 5). 
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Figure 4. Indirect costs of activities 

  

Figure 5. Direct and indirect costs of activities 
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the activity costs that are directly related to products together. Here in this case, 
warehousing and transportation activities are aggregated in a single cost pool. A 
separate cost pool is constituted for each one of the other activities. The information 
about the costs aggregated in cost pools is given in Table 9.  

Table 9. Aggregated costs in cost pools 
Cost Pools Total Cost (TL) 
Cost Pool 1  

(ELV acceptance and deregistration) 2.834 TL 

Cost Pool 2  
 (Warehousing and Transportation) 19.082 TL 

Cost Pool 3  
 (Depollution) 3.302 TL 

Cost Pool 4  
 (Dismantling) 7.032 TL 

Cost Pool 5  
 (Crushing/Pressing) 2.463 TL 

Total Cost 34.713 TL 
 

In the sixth step, the relationships between the activities and outputs are 
established. In other words, cost drivers are determined. By the help of cost drivers, cost 
allocation to the outputs will be performed. While identifying the cost drivers, it is quite 
significant that they should be able to determine activity consumption of the outputs. A 
single cost driver is identified for each cost pool and then allocation ratios of cost pools 
are calculated through dividing the costs in each cost pool by the value of relevant cost 
driver (Table 10). 

Table 10. Allocation ratios 

Cost Pool Cost Driver Cost Pool Allocation 
Ratio 

1  Number of ELVs accepted 
(Equal Allocation) 10,31 TL/ELV 

2 Weight 0,0694 TL/kg 
3 Depollution duration 24,46 TL/hour 
4 Dismantling duration 17,07 TL/hour 
5 Crushing duration  - 

Since only the output group (B) to be sent to shredder is benefiting from the cost 
pool 5, the costs in this cost pool are not allocated to outputs and thus allocation ratio is 
not calculated.  

In the seventh step, costs are allocated to outputs through the allocation ratios of 
the cost pools (Table 11). Here, cost driver consumptions of the outputs are taken into 
consideration. With this step, allocation of general production costs to output groups is 
completed (Fractions were allocated to the last output (C) group).     

Cost allocation is performed from the cost pools to the outputs. From these data, 
general production costs of each output are calculated and given in Table 12.  
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Table 11. Cost allocation to the outputs from the cost pools 

Costing 
Pool 

Outputs Allocation Ratio  Number of ELVs 
Accepted (Equal 

Allocation) 

 Cost Allocated to 
the Outputs from 
the Cost Pool 1  

1 
A 10,31 TL/ELV x 91,67 ELV = 945 TL 
B 10,31 TL/ELV x 91,67 ELV = 945 TL 
C 10,31 TL/ELV x 91,67 ELV = 944 TL 

 
Outputs Allocation Ratio  Output Weights (kg)  Cost Allocated to 

the Outputs from 
the Cost Pool 2 

2 
A 0,0694 TL/kg x 14.850 kg = 1.031 TL 
B 0,0694 TL/kg x 222.750 kg = 15.459 TL 
C 0,0694 TL/kg x  37.400 kg = 2.592 TL 

 
Outputs Allocation Ratio  Depollution Duration   

(hours) 
 Cost Allocated to 

the Outputs from 
the Cost Pool 3 

3 
A 24,46 TL/hour x 35 hour = 856 TL 
B 24,46 TL/hour x 30 hour = 734 TL 
C 24,46 TL/hour x 70 hour = 1.712 TL 

 
Outputs Allocation Ratio  Dismantling Duration  

(hours) 
 Cost Allocated to 

the Outputs from 
the Cost Pool 4 

4 
A 17,07 TL/hour x 103 hour = 1.758 TL 
B 17,07 TL/hour x - = - 
C 17,07 TL/hour x 309 hour = 5.274 TL 

Table 12. General production costs of the outputs  

Outputs General Production Cost 
A 4.590 TL 
B 19.601 TL 
C 10.522 TL 

Total 34.713 TL 
 
After completing the allocation of general production costs to the outputs for a 

monthly period, total costs of each output group are calculated and results are shown in 
Table 13. 

Table 13. Total Output Costs 

Outputs 
Direct Raw 

Material and 
Supply Cost 

Direct Labor 
Cost 

General 
Production 

Cost 
Total Costs 

A - - 4.590 TL 4.590 TL 
B - - 19.601 TL 19.601 TL 
C - 2.500 TL 10.522 TL 13.022 TL 

The eight and the last step includes the formulation of the reports. In conclusion, 
firstly we determined the direct costs of ELV processing in a dismantler that can be 
associated with activities directly. Then, indirect costs of ELV processing for which 
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directly association with activities is not possible were determined and attributed to 
activities by using cost drivers. Total activity costs were obtained by accumulating 
direct and non-direct costs for each activity. In the next stage, we tried to identify how 
much each output consumes this activity by relating these costs with outputs of ELV 
treatment process.  The results of the application of ABC framework to a dismantler’s 
ELV recovery activities show that, remaining part of ELV after depollution and 
dismantling processes which is called as “hulk” has a maximum share in the total 
expenses of the firm, whereas, group A output which is consisting of big vehicle 
components composed of recyclable materials, fluids, tire, etc. and to be forwarded to 
recyclers has minimum. The reason is that hulk constitutes the heaviest part of the ELV 
(about 810 kg in a 1000kg ELV (GHK, 2006)) and firm is bearing the transportation 
expenses of hulks to the shredders. When considering the revenue obtained from the 
sale of hulks to shredders, the firm reported that the cost of group B output is acceptable 
(revenue obtained from selling hulk is averagely 50-100$/ELV in European countries). 
Firm also reported that the most profitable output group is C sold to secondary markets. 

The results of the study show that indirect costs have a substantial share in the 
total costs of the firm. We obtain a precise enough cost results for effective decision 
making of dismantler, which is not possible with traditional costing systems since it is 
attributing costs to products with volume-based manner. We believe that the step by 
step ABC processing model can be guide for other companies practicing reverse 
logistics activities in terms of understanding and managing the reverse logistics costs.    

4. Conclusion 
Although the share of logistics costs in total operating costs varies from sector to 

sector and from firm to firm, logistics costs have been increasing from past to present 
with the increasing customer expectations. Proper management of logistics activities is 
a necessity for enterprises in the emerging global market in terms of both increasing 
costs and customer service levels. Although its necessity, costing and performance 
measuring of logistics processes with ABC is not a common occurrence both in the 
practice and literature since it is not well understood. In fact, traditional cost accounting 
is inadequate to identify the logistics costs truly, since it is considering logistics as part 
of sales, general, and administrative expenses.  

Another challenge faced by enterprises is that taking the responsibility of reverse 
flows of their products in today’s business world. There are legislations encumbering 
manufacturers to incorporate environmental factors into their decisions in several 
industries. Although, reverse logistics activities are being implemented increasingly in 
several sectors such as electrical and electronic equipments, battery and accumulators, 
automobiles, tires, packages, etc. to get economic and ecological benefits, and to cope 
with legislations, research is lacking on how to manage the reverse logistics activities 
and their costs efficiently.  ABC is a pat method to identify the reverse logistics 
activities of firms which are being performed to get remaining value of returned 
products for economic goals and/or to reach the targets obliged by legislations. Owing 
to well recognized resources and activities consuming them; more precise cost 
information of treated materials obtained from reverse logistics activities can be 
achieved by implementation of ABC.  

In this paper, a reverse logistics costing framework integrated with ABC model is 
developed with the aim of helping managers improve the understanding and managing 
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of reverse logistics costs. Model is illustrated on an example of a licensed firm in 
Turkey that dismantles the ELVs according the standards identified in ELVs regulation. 
The most important reason for applying ABC model to determine the reverse logistics 
costs of a dismantler is that a large number of activities carried out in the treatment 
process of ELVs and the direct relationship between these activities and costs. In this 
study, it is assumed that manufacturers don’t pay fee to returned ELVs from consumers, 
so there is no direct raw material cost. Direct relationship between the labor costs and 
the activities is established only between C group output to be sent to secondary 
markets and testing and bar-coding activity. Other labor costs, depreciation costs of 
commonly used machinery, rent expenses of the facility, maintenance costs, and 
electricity costs are established as costs subjected to allocation. These  costs are 
attributed to the activities. Then total costs of activities (direct and indirect) are 
determined. Transportation activity is established as the most costly activity in this step. 
In order to transform the activity costs to output costs, homogeneous cost pools are 
formed with the aim of expressing each one with a single cost driver. Five cost pools are 
constituted and cost drivers are established that identify the activity consumption of the 
outputs of the firm. And lastly, costs are allocated to outputs through allocation ratios of 
the cost pools. Outputs of a dismantler subject to this study are sorted in three groups as 
Group A including the parts/components sold to recycler, Group B including the hulk 
sold to shredder, and Group C including the parts/components sold to secondary 
markets. The precise costs of these outputs to the firm are determined separately and the 
profitability of different output groups are discussed. According to general production 
costs and also total costs sharing, the highest share is observed for Group B and the least 
share is observed for Group A.  

The model in this paper can be applied to other reverse logistics practices that are 
mentioned above which is not limited to ELV recycling. Since a better cost estimation is 
of significant importance also for some other decision making problems like network 
design and distribution, obtained results can be used as inputs of reverse logistics 
network design/re-design problems for efficient design and optimal solutions. The 
limitations and shortcomings of the paper can be stated as; there is not a comparison of 
costs obtained by ABC with traditional costing results since firm doesn’t trace its costs 
by using a traditional system or other methods. In addition, the results will expired by 
selecting different cost drivers in the analyzed firm.  

Since reverse logistics activities are encouraged by different drivers such as 
economic and environmental benefits, obligations by governments and social 
responsibilities, evaluation of activities and outputs will be handled in terms of costs 
and environmental effects simultaneously as a future research. And also different 
costing approaches will be performed to reverse logistics systems such as kaizen 
costing, target costing and comparison of these methods with ABC will be studied in the 
future.    
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Özet 

Küreselleşmenin etkisiyle sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, ülkeler arası 
ekonomik ilişkileri belirlemede önemli rol oynamıştır. Bu noktada sermaye piyasalarının 
önemli araçlarından biri olan hisse senedi piyasaları finans piyasalarında ön plana çıkmıştır. 
Hisse senetleri, küreselleşme sürecinden etkilenen bir faktör olmanın yanında, 
makroekonomik dinamikleri etkilemesi açısından da ekonomik gelişme sürecinin daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, gelişmiş ve yükselen piyasa 
ekonomilerinde makro iktisadi faktörler ile hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında G-7 ülkeleri ve E-7 ülkeleri değerlendirilmiş ve 
heterojen panel tahmincileri kullanılmıştır. Makroekonomik faktörler olarak reel efektif 
döviz kuru endeksi, M2 para arzı, enflasyon, faiz oranı, sanayi üretim endeksi ve tüketici ve 
üretici güven endeksleri kullanılmıştır. Analiz neticesinde G-7 ülkelerinde hisse senedi 
endeksleri ile üretici güven endeksi ve M2 para arzı arasında anlamlı sonuç elde 
edilemezken; diğer değişkenler arasında anlamlı sonuç bulunmuştur. E-7 ülkelerinde ise 
hisse senedi endeksleri ile yalnızca reel efektif döviz kuru arasında anlamlı bir sonuç elde 
edilmiştir. Diğer değişkenler ile anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Her iki ülke grubu için 
söz konusu dönemde yapılan analiz neticesinde, G-7 ülkelerinin hisse senedi piyasalarının 
makro iktisadi değişkenlere daha duyarlı olduğu ve bu ülkelerin sermaye piyasalarının daha 
derin olduğu görülmüştür. E-7 ülkeleri daha sığ piyasalara sahiptir. Genel olarak E-7 
ülkelerinde makro iktisadi faktörlerin hisse senedi piyasaları için bir gösterge niteliği 
taşımadığı sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 

The liberalization of capital movements under the influence of globalization has 
played an important role in determining international economic relations. At this point, 
stock markets, which are important instruments of capital markets, have become prominent 
among other instruments in financial markets. Equities are affected by the globalization 
process and the effects of stock markets on macroeconomic dynamics provide further 
understanding on the process of economic development. In this study, the relationship 
between macroeconomic factors and stock indices both in advanced and emerging market 
economies are analyzed. In the study, G-7 countries and E-7 countries were evaluated and 
heterogeneous panel estimators were used.Real effective exchange rate index, M2 money 
supply, inflation, interest rate, industrial production index, and consumer and business 
confidence indices are used as macroeconomic variables. The findings of the analyses 
indicate that there are no statistically significant correlations between stock indices, 
business confidence index and M2 money supply in G-7 countries; while there are 
statistically significant correlations among other variables. As for E-7 countries, the results 
were statistically significant only between real effective exchange rate and stock indices. 
There were not any statistically significant correlations between other variables. As a result 
of the analyses regarding these two country groups in the given time span, it is proved that 
the stock markets of G-7 countries are more bound to the macroeconomic variables and 
their capital markets are deeper than E-7 countries. E-7 countries have more shallow stock 
markets. Overall, the results of the study suggest that macroeconomic factors in E-7 
countries do not seem to be viable indicators for the stock markets.  
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1. Giriş 
Tasarrufların ekonomiye kazandırılması noktasında büyük öneme sahip olan 

hisse senetleri, finansal piyasalara derinlik kazandırmada büyük rol oynar. Diğer yandan 
uzun vadeli bir yatırım aracı olan hisse senetleri, risk ve getiri kavramlarını öne 
çıkarmıştır. Riskli bir yatırım aracı olan hisse senetleri, alternatif sermaye piyasası 
araçlarından farklı olarak hisse senedi yatırımcısına değişken getiri sunmaktadır. Zira 
hisse senedi fiyatlarının gelecekteki fiyat değişiklikleri kestirilememektedir. 

Yatırımcıların farklı reaksiyonları karşısında, çok kısa zaman dilimlerinde bile 
büyük kazanç ve kayıpların yaşandığı hisse senedi piyasaları, özellikle gelişen ülke 
ekonomilerinin finansal piyasalarının aşırı oynak olmasına neden olabilmektedir. Diğer 
bir deyişle ülkelerin hisse senedi piyasalarında söz konusu nedenden dolayı çok kısa 
sürelerde büyük artış ve azalışlar yaşanabilmektedir. Bu bakımdan borsaların gelecekte 
hangi seyri izleyeceği ve şoklara nasıl tepki vereceği önem kazanmaktadır. Aynı şekilde 
hisse senedi piyasalarını etkileyen ekonomik değişkenlerin ortaya konulması söz 
konusu piyasaların anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

Hisse senedi piyasaları ile makroekonomik faktörler arasındaki ilişki daha çok 
1970’li yıllarda ortaya konulmuşsa da özellikle 1990’lardan itibaren literatürde yoğun 
biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalar farklı sonuçlar ortaya 
çıkardığından konunun güncel kalması sağlanmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında 
farklı makroekonomik büyüklüklerin, hisse senedi fiyat endeksleri üzerindeki etkisi son 
yıllarda dikkate değer performans sergileyen G-7 (Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 
Almanya, Fransa, İngiltere İtalya, Japonya, Kanada) ve E-7 (Brezilya, Çin, Endonezya, 
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Hindistan, Meksika, Rusya, Türkiye) ülkeleri için analiz edilmiştir. Ampirik analiz için 
2006 – 2016 aylık dönemi dikkate alınmıştır. Çalışmanın dönem bağlamında yapılan 
kısıtlamanın temel gerekçesi veri setinin ulaşılabilirliğine dayanmaktadır. 

Bu kapsamda çalışmada öncelikle makro iktisadi faktörler ile hisse senedi 
fiyatları arasındaki ilişkinin kurumsal çerçevesine değinilmiş ve konu ile ilgili olarak 
yazında yer alan yerli ve yabancı çalışmalara değinilmiştir. Daha sonra G-7 ve E-7 
ülkeleri üzerine yapılan analiz yöntemi tanıtılmış ve kullanılacak veri seti ve yöntem 
hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak G-7 ve E-7 ülkelerine yönelik analiz bulguları 
raporlanarak, yorumlanmış ve karşılaştırılmıştır. 

2. Kuramsal Çerçeve ve Ampirik Yazın 
Hisse senedi fiyatları ile makro ekonomik faktörlerin etkileşimini ele alan geniş 

bir yazın bulunmaktadır. Finansal iktisat teorisi ise bu ilişkilerin teorik temellerini 
ortaya atmıştır. Buna göre makroekonomik büyüklükler ile hisse senedi piyasaları 
arasındaki ilişkinin kuramsal çerçevesi Arbitraj Fiyatlama Modeli (Arbitrage Pricing 
Model (AFM)) ile çizilmektedir. S. A. Ross (1976) tarafından geliştirilen AFM, 
sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeline (CAPM)2 alternatif olarak geliştirilmiştir. 
AFM, varlık getirilerindeki değişimi açıklamaya çalışan bir fiyatlama modelidir. Hem 
AFM hem de CAPM, varlıkların risk ve getiri arasındaki ilişkisini ele alır. Ancak AFM, 
sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli’nin eksiklerini gidermeye yönelik ortaya 
atılmış daha yeni bir modeldir. AFM’de finansal varlıklardan elde edilen getiriler birden 
fazla faktöre göre oluşturulmuştur. AFM’ye göre finansal bir varlık bünyesinde 
sistematik ve sistematik olmayan riskleri barındırır. Sistematik olmayan risk 
yatırımcılar tarafından çeşitlendirme yoluyla giderilebilir. Diğer bir deyişle yatırımcılar 
ve spekülatörler farklı portföy çeşitlendirmesi yoluna giderek riskleri dağıtabilir. AFM, 
yatırımcılar tarafından çeşitlendirme yoluyla dağıtılamayan sistematik risk faktörleri ile 
ilgilenmektedir. Sistematik risk ise daha çok ekonominin genelini etkileyen 
makroekonomik faktörlerden oluşmaktadır (Oberuc, 2004: s. 30-32; Peiró, 2016: s. 
288). Dolayısıyla, AFM’de menkul kıymet getirisini etkileyen sistemik faktörlerin 
ekonominin bütününü etkileyen makroekonomik faktörler olduğu söylenebilir (Peiró, 
2016: s. 288; Sevinç, 2014: s. 274). Örneğin, faiz oranlarında beklenmeyen bir değişme 
firmaların hisse senedi fiyatlarını etkiyebilmektedir (Başoğlu vd. 2009: s. 238). 

AFM, hisse senedi piyasaları ile makro iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi 
açıklamaya yönelik en sık kullanılan model olmasına rağmen alternatif yaklaşımlar da 
mevcuttur. Hisse senedi fiyatlarını açıklamaya yönelik en sık kullanılan ikinci kuramsal 
çerçeve İndirgenmiş Nakit Akımı (Discounted Cash Flow) yöntemi veya Net Bugünkü 
Değer Modeli (Present Value Model)’dir (Humpe ve Macmillan, 2009: s. 112). 

+ +
=

      = +      + +         
∑

1

1 1
1 1

j KK

t t t j t t K
j

S E D E S
R R                                                                 (1)      

İndirgenmiş Nakit Akımı modeline göre hisse fiyatını (St); gelecekte beklenen 
kâr paylarının şu an ki değeri (Dt+j) ile K süresinde elde bulundurulan hisselerin 
beklenen nihai fiyatının (St+K) toplamı oluşturmaktadır. (R); beklenen iskonto oranını 

                                                            
2 Sermaye Valıkları Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model) 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bir 
varlık fiyatlama modelidir. Bu model yalnızca tek bir faktörlü model ile açıklanmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle, pazar portföyü adı verilen bu faktör tek bir sistematik risk faktörünü içermektedir.  Bu yöndeki 
temel çalışmalar için bkz. (Sharpe, 1964; Litner, 1965; Mossin, 1966) 
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göstermektedir (Loannidis ve Kontonikas, 2008: s. 34). Hisse senedi fiyatları 
gelecekteki ekonomik faaliyetlerdeki değişmelerle ilişkilendirilmektedir. Hisse senedi 
fiyatları ekonomik faaliyetlerin gelecekteki tahmincisi olarak düşünülürse firmaların 
hisse senetlerinin temel değeri, beklenen nakit akımlarının (temettü) iskontolanmış 
değerine eşit olmalıdır. Beklenen nakit akımları da sanayi üretimi veya GSYİH olarak 
ölçülen reel ekonomik faaliyetleri yansıtacaktır. Ancak hisse senetleri firmanın risk 
primini ve iskonto oranını etkileyen piyasa faiz oranları ile piyasa faiz oranını da 
doğrudan etkileyen enflasyon gibi önemli değişkenler tarafından da etkilenmektedir. 
Böylece bu ve benzeri değişkenlerdeki hareketler hem işletme hem de ekonomik 
koşullardaki değişmelerle ilişkilendirilmekte ve firmanın gelecekteki nakit akımlarında 
değişmelere yol açmaktadır. 

Menkul kıymet piyasaları ile makroekonomik faktörler arasındaki ilişki 
araştırmacıların uzun zamandır ilgisini çekmekte ve son yıllarda birçok çalışmaya konu 
olmaktadır. Ampirik yazında, söz konusu ikili arasında ilişki arz etmeyen çalışmalara 
rastlansa da genel kanı bu ikilinin arasında bir ilişki olduğu yönündedir. Yazın 
incelendiğinde görülecektir ki, hangi iktisadi faktörün hisse senedi piyasaları üzerinde 
etkili olduğuna yönelik tam bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bu kapsamda aşağıda 
yazında yer alan bazı yabancı ve yerli çalışmalara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Ampirik Literatür 

Yazar Ülke Dönem Yöntem Veri Bulgular 

Fama 
(1981) ABD 1954-

1976 
Zaman Serisi 

Analizi 

Hisse senedi fiyatları, 
Faiz oranı, Para arzı, 
Sanayi üretimi, 
GSYH, Enflasyon 

Diğer değişkenler hisse 
senedi getirileri üzerinde 
etkilidir. 

Geske ve 
Roll 

(1983) 
ABD 1947-

1980 
Zaman Serisi 

Analizi 

Hisse senedi 
getirileri, Reel 
iktisadi değişkenler 

Hisse senedi getirileri ile 
reel iktisadi değişkenler 
arasında anlamlı ilişki 
bulunmuştur. 

Chen vd. 
(1986) ABD 1954-

1984 
Zaman Serisi 

Analizi 

Hisse senedi 
getirileri, Faiz oranı, 
Para arzı, Sanayi 
üretimi, Döviz kuru, 
Enflasyon 

Diğer değişkenler hisse 
senedi getirileri üzerinde 
etkilidir. 

Kaul 
(1987) 

ABD, 
Kanada, 

Almanya, 
İngiltere 

1957-
1983 

Zaman Serisi 
Analizi 

Hisse senedi 
getirileri, Reel 
iktisadi faaliyet 

Hisse senedi getirileri ile 
reel iktisadi faaliyet 
arasında güçlü ilişki 
bulunmuştur. 

Mok 
(1993) 

Hong 
Kong 

1986-
1991 

Zaman Serisi 
Analizi 

Hisse senedi 
getirileri, Faiz oranı,  
Döviz kuru, 

Hisse senedi fiyatlarından 
faiz oranına tek yönlü 
nedensellik, hisse senedi 
fiyatlarından döviz kuruna 
zayıf çift yönlü nedensellik 
bulunmuştur. 
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Burgstaller 
(2002) 

Japonya, 
Avusturya, 

ABD 

1976-
2000 

Zaman Serisi 
Analizi 

Hisse senedi fiyatları, 
Reel iktisadi 
değişkenler 

Hisse senedi getirileri ile 
reel iktisadi değişkenler 
arasında ilişki 
bulunmuştur. 

Erbaykal 
ve Okuyan 

(2007) 

 

13 
gelişmekte 
olan ülke 

Her ülke 
için 

farklı 
dönem 

Panel Veri 
Analizi 

Hisse senedi fiyatları 
ile döviz kurları 
arasındaki ilişki 

Nedensellik ilişkisi 
bulunan 8 ülkeden 5’inde 
hisse senedi fiyatlarından 
döviz kuruna doğru, 3’ünde 
ise çift yönlü nedensellik 
ilişkisine rastlanmıştır. Bu 
sonuçlar, gelişmekte olan 
ülkelerde portföy dengesi 
yaklaşımının geçerli 
olabileceğini ortaya 
koymaktadır. 

Abugri 
(2008) 

Arjantin, 
Şili, 

Brezilya, 
Meksika 

1986-
2001 

Zaman Serisi 
Analizi 

Hisse senedi 
piyasaları, Faiz oranı, 
Para arzı, Sanayi 
üretimi, Döviz kuru 

Hisse senedi piyasaları ile 
diğer değişkenler arasında 
anlamlı ilişki vardır. 

Zhao 
(2010) Çin 1991-

2009 
Zaman Serisi 

Analizi 

Hisse senedi 
getirileri, Reel efektif 
döviz kuru 

Reel efektif döviz kurunun 
hisse senedi fiyatlarıyla 
uzun süreli denge ilişkisi 
yoktur. 

Singh vd. 
(2011) Tayvan 2003-

2008 
Zaman Serisi 

Analizi 

Hisse senedi fiyatları, 
Faiz oranı, Para arzı, 
GSYH, Enflasyon, 
İşsizlik oranı 

Döviz kurunun 
veGSYH’nin tüm portföy 
getirilerini etkilediği 
sonucuna varılırken; 
enflasyonun, işsizlik 
oranının ve para arzının 
büyük ve orta ölçekli şirket 
portföyü getirileri ile 
negatif ilişki içinde olduğu 
bulunmuştur. 

Hsu vd. 
(2011) 21 ülke 1999-

2007 
Panel Veri 

Analizi 

Tüketici güven 
endeksi, Hisse senedi 
endeksi 

Tüketici güven endeksi ile 
borsa endeksleri arasında 
güçlü bir ilişki 
bulunmuştur. 

Ayaydın 
(2012) 

22 
gelişmekte 
olan ülke 

1994-
2009 

Panel Veri 
Analizi 

S&P 500 endeksi, 
Faiz oranı, Para arzı, 
Sanayi üretimi, Döviz 
kuru, Enflasyon, 

Hisse senedi getirileri, 
döviz kuru, para arzı, 1997 
Asya krizi ve 2008 
krizinden etkilenmiştir. 

Güngör ve 
Kaygın 
(2015) 

Türkiye 2005-
2011 

Panel Veri 
Analizi 

Makro ve mikro 
faktörler, Hisse 
senedi fiyatları 

Hisse senedi piyasaları ile 
makro ve mikro faktörler 
arasında ilişki 
bulunmuştur. 
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Akıncı ve 
Küçükçaylı 

(2016) 

Gelişmiş 
ve gelişen 

12 ülke 

1997-
2013 

Panel Veri 
Analizi 

hisse senedi 
piyasaları ve döviz 
kurları arasındaki 
ilişki 

Nedensellik bulgularını 
destekleyen sabit etkili 
model tahmin sonuçları, 
döviz kurunun cari 
değerinin borsa endeksi 
üzerindeki etkisinin negatif 
ve istatistiki bakımdan 
anlamlı olduğunu 
göstermiştir. 

Topaloğlu 
ve 

Karakozak 
(2018) 

 

Türkiye 2007-
2017 

Panel Veri 
Analizi 

TL/USD alış ve satış 
ortalaması, 
mevduatlara 
uygulanan ağırlıklı 
ortalama faiz oranı, 
yurt içi üretici fiyat 
endeksi, 1 ons altın 
Londra satış fiyatı ve 
M2 para arzı 

Pay senedi getirisi ile döviz 
kuru, faiz oranı ve para arzı 
arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ve negatif yönlü 
ilişki tespit edilirken, altın 
fiyatı ve enflasyon oranı ile 
pay senedi getirisi arasında 
herhangi bir ilişki tespit 
edilmemiştir. 

3. Veri Seti ve Model 
Çalışma kapsamına, 7 yüksek gelirli (ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, 

Japonya ve Kanada), 7’de üst-orta ve alt-orta gelire (Türkiye, Brezilya, Endonezya, Çin, 
Hindistan, Rusya ve Meksika) sahip gelişmekte olan ekonomi dâhil edilmiştir. 
Çalışmada bağımlı değişken olarak her biri G-7 ve E-7 ülkelerine ait önemli hisse 
senedi endeksleri seçilmiştir. Reel efektif döviz kuru endeksi, M2 para arzı, sanayi 
üretimi endeksi, enflasyon, faiz oranı, tüketici güven endeksi ve üretici güven endeksi 
de bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Çalışmada hem G-7 hem de E-7 grubu, aynı 
veri seti ve aynı dönem aralığı çerçevesinde analize tabi tutulmuştur. Verilere ait 
betimleyici istatistikler Ek-1’de verilmiştir. 

 

β β β β β β β β ε= + + + + + + + + +0 1 2 3 4 5 6 77 2it itG Bor Döv M Enf San Faiz Tük Üre Dummy   
(2) 
ve 

β β β β β β β β ε= + + + + + + + + +0 1 2 3 4 5 6 77 2it itE Bor Döv M Enf San Faiz Tük Üre Dummy      
(3) 
 
Kurulan her iki model için de; 
i  : 1,...............N ülke sayısını (7 ülke) 
t  : 1,2,............T zaman dönemlerini (aylık 126 dönem)  
N x T  : 882 gözlem sayısı değeridir. 
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Tablo 2. Veri Seti Kaynakları 

Kullanılan Değişkenler Veri Kaynağı 

Borsa Endeksleri Datastream 

M2 Para Arzı Datastream 

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi WB 

Hazine Bonosu Faiz Oranı (G-7 ülkeleri için), 

Mevduat Faiz Oranı (E-7 ülkeleri için) 
IMF, OECD 

Sanayi Üretim Endeksi WB 

Enflasyon Oranı IMF 

Tüketici Güven Endeksi OECD 

Üretici Güven Endeksi OECD 

Buna göre, Bor; borsa endeksini, Döv; reel efektif döviz kurunu, M2; m2 para 
arzını, Enf; enflasyon oranını, San: sanayi üretim endeksini, Faiz; faiz oranını, Tük; 
tüketici güven endeksini, Üre; üretici güven endeksini, Dummy; küresel finans krizine 
koyulan kukkla değişkeni ifade etmektedir. Değişkenlerin büyümesi alınarak analize 
dahil edilmiştir. Diğer taraftan analiz kapsamında ele alınan panel veri teknikleri ile 
ilgili teorik bilgiler uygulanan model ve tahminciler ile sınırlı kalmıştır. 

4. Yatay Kesit Bağımlılığı (YKB) Testi 
Panelde oluşturulan ülkelerden birinde meydana gelen bir şok diğer ülkeleri 

etkilemesi söz konusu ise o panelde YKB’dan söz edilebilir. Dolayısıyla serilerin bir 
şoka maruz kalması durumunda yatay kesit birimlerinin söz konusu şoktan aynı derece 
etkilenip etkilenmediğine bakılmalıdır. Yatay kesit bağımsızlığı araştırılırken Pesaran 
CDLM testinden yararlanılmıştır. Söz konusu test zaman ve kesit boyutu sonsuza 
giderken geçerlidir. Diğer bir ifadeyle Pesaran (2004) N ve T’nin büyük olduğu 
durumlarda CDLM olarak bilinen test istatistiğini türetmiştir (Pesaran, 2004). 

CDLM testi “yatay kesit bağımlılığı yoktur” sıfır hipotezi altında standart normal 
dağılıma sahiptir.  

H0: YKB yoktur 
H1: YKB vardır 

)
ρ

−

= = +

=
− ∑ ∑

1

,
1 1

2 ( )
( 1)

N N

i jLM
i j i

TCD
N N

                                                                                     (4) 

Buna göre çalışmada hem G-7 hem de E-7 ülkelerine ait parametrelerin 
tahminini gerçekleştirmeden önce çalışmada kullanılan değişkenlere ait YKB’nın 
varlığı (cross section dependence) araştırılmıştır. 
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Tablo 3. Değişkenlere Ait Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

G-7 Ülkeleri CDLM 

Bor 40.69(0.000)*** 

Döv 0.51(0.611) 

Tük 16.50(0.000)*** 

Üre 38.57(0.000)*** 

M2 4.64(0.000)*** 

Faiz 43.97(0.000)*** 

San 16.33(0.000)*** 

Enf 23.85(0.000)*** 
Not: Parantez içindeki değerler olasılık (prob) değerlerini göstermektedir. ***, ** ve * sırasıyla  
%1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

 

Tablo 4. Değişkenlere Ait Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları 

E-7 Ülkeleri CDLM 

Bor   27.65(0.000)*** 

Döv     7.93(0.000)*** 

Tük   12.71(0.000)*** 

Üre    27.30(0.000)*** 

M2      8.10(0.000)*** 

Faiz      2.90(0.004)*** 

San     7.90(0.000)*** 

Enf 0.49(0.622) 
Not. Parantez içindeki değerler olasılık (prob) değerlerini göstermektedir. ***, ** ve * sırasıyla  
%1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Elde edilen bulgulara göre çalışmada kullanılan ve Pesaran (2004) tarafından 
geliştirilen yukarıdaki testte “yatay kesit bağımlılığı yoktur” yokluk hipotezi her iki ülke 
grubu için de hemen hemen tüm değişkenler için istatistiksel olarak %1 düzeyinde 
anlamlı bir şekilde reddedilmektedir. Bu durumda değişkenler için YKB’nın olduğu 
sonucuna varabiliriz. Bu bakımdan değişkenlere ait durağanlık sınaması yapılırken 
YKB’nı dikkate alan testin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Buna yönelik olarak 
çalışmada, Pesaran (2007) de geliştirilen CIPS testi kullanılacaktır. 
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5. Birim Kök Testi 
Çalışma kapsamında değişkenlere ait YKB bulgusuna rastlanması nedeniyle, 

analizde yalnızca YKB’nı gözeten birim kök testi tercih edilmiştir. Bu kapsamda 
çalışmaya, Pesaran (2007)’nın geliştirdiği CADF (Cross - Sectionally Augmented 
Dickey Fuller) panel birim kök testi ile devam edilmiştir. 

α ε−−∆ = + + + ∆ +11 t tit i i it i i ity b y c y d y                                                                   (5) 

(5) numaralı modelde, birim kök sınaması için yapılacak seri için ty , yatay kesit 

ortalamasını; 1 2( , ,...)t ty y− − , yatay kesit ortalamasının gecikmeli değerini ve ty∆ ise 
YKB’nı dikkate alan bir temsilcisi (proxy) olarak regresyon modelinde yer almıştır.  
CADF panel birim kök testinde sıfır hipotezi, “paneli oluşturan her bir yatay kesite ait 
serinin birim kök içerdiği” önermesini; alternatif hipotezde ise “paneli oluşturan yatay 
kesitlerin belirli bir bölümünün birim kök içermediği” önermesi sınanmaktadır 
(Pesaran, 2007: s. 269). 

Panel veri setinin durağanlığının tespitinde, CADF istatistiklerinin ortalaması 
alınır ve kesit açısından genişletilmiş IPS (cross-sectionally augmented IPS (CIPS)) test 
istatistiği (6) numaralı denklem biçiminde bulunur. 

1

1
(0,1)

N

i
i

CIPS N CADF N−

=

= ∑ :                                                                                  

(6) 
Nihayetinde, panel veri setinde birim kök olup olmadığının tespitinde, Pesaran 

(2007)’da ortaya koyulan CIPS birim kök sınamasında kritik değerler karşılaştırılır ve 
karar verilir (Pesaran, 2007: s. 277-278). 

Tablo 1. G-7 Ülkeleri Pesaran (CIPS) Birim Kök Sınaması Sonuçları 

Değişkenler Düzey  Fark 

Bor -6.190***  -  

Döv -1.810 -6.190*** 

Üre -2.311***  -  

Tük -1.821 -5.516*** 

M2 -4.396***  -  

Faiz -2.116**  -  

San -6.064***  -  

Enf -1.445 -4.411*** 
Not: Gecikme uzunlukları maksimum 12 olarak alınmıştır. ***, **, ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 
 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.  
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Tablo 6. E-7 Ülkeleri Pesaran (CIPS) Birim Kök Sınaması Sonuçları 

Değişkenler Düzey  Fark 

Bor -6.063***  -  

Döv -1.912 -6.190*** 

Tük -2.422***  -  

Üre -1.234 -5.243*** 

M2 -4.777***  -  

Faiz -2.309***  -  

San -5.320***  -  

Enf -1.466 -4.100*** 
Not: Gecikme uzunlukları maksimum 12 olarak alınmıştır. ***, **, ve * sırasıyla %1, %5 ve %10  
anlamlılık düzeylerini göstermektedir.  

Çalışma neticesinde ele alınan verilerin niteliği, zaman serisi (T) ve yatay kesit 
sayısı (N) göz önünde bulundurulduğunda, T > N olduğundan, Perasan (2007) 
tarafından geliştirilen CIPS panel birim kök testinin kullanılması uygun görülmüştür. 
CIPS testinin kullanılmasının bir başka nedeni ise değişkenlerde yatay kesit 
bağımlılığının saptanmasıdır. CADF panel birim kök testi sınaması, (5) nolu 
denklemdeki regresyon modeline dayanmaktadır. Buna göre çalışmadaki değişkenlerin 
panel birim kök testi sonuçları her iki ülke grubu için de ayrı ayrı Tablo 5. ve Tablo 
6.’da verilmiştir. Analiz sonuçları bazı serilerde düzeyde birim kök olduğunu ortaya 
koymuştur. Öte yandan serileri durağan hale getirmek için birinci dereceden fark 
alındığında serilerin durağan hale geldiği görülmektedir. 

6. AMG Tahmincisi 
Çalışmamızda, Eberhardt ve Bond (2009)’un geliştirdiği AMG (Augmented 

Mean Group) tahmincisi kullanılmıştır. AMG tahmincinin tercih edilmesinin 
nedenlerinden biri; bu tahmincinin yatay kesit bağımlılığını dikkate almasıdır. AMG 
tahmincisi oldukça karışık bir algoritmaya sahiptir. Buna göre (7) nolu denklemde de 
verilen ve bu bağlamda durağan olmayan ve gözlemlenemeyen değişkenlerde herhangi 
bir sapma meydana gelmemesi için EKK modeli birinci farklar alınarak kurulur. Aynı 
şekilde birinci farklarda (T-1) adet zaman kukla değişkeni eklenerek model tahmin 
edilmektedir. Böylece zaman kukla değişkenine ait katsayı bu şekilde elde edilmiş olur. 

)
µ

=

∆ = ∆ + ∆ + → ≡∑
) .

2
'

T

t tit it t t it
t

y b x c D e c (7) 

)
α µ= + + + +

.
' tit i it it i ity b x c d e −= ∑

)
1

AMG i
i

b N b (8) 

Elde edilen katsayılara bağlı olarak modelde yatay kesit bağımlılıklarını içerecek 
şekilde bağımsız değişken biçiminde kullanılır. Sonrasında tek tek yatay kesitte farklı 
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tahmin edilmiş katsayıların ağılıklandırılmış ortalamasına bakılarak AMG tahmincisine 
ait katsayılar bulunur. 

AMG tahmincisi panel veri tahmin yazınında oldukça yeni bir tahmincidir. 
Basitçe yukarıdaki şekilde ifade edilen bu ilişki ekonometri yazınında yatay kesitler 
arası korelasyon (bağıntı) olarak ifade edilir. Dolayısıyla, bu durumu hesaba katan 
tahmincilerden Bond ve Eberhardt (2009) ile Eberhardt ve Teal (2010) tarafından 
önerilen "Genişletilmiş Ortalama Grup” tahmincisi (AMG) de bu konuda yapılan en son 
katkılardan birisidir. Diğer taraftan AMG tahmincisi, kullanılan seriler eğer durağan 
değilse, serileri durağan hale getirmek için birinci dereceden fark alındığında dahi 
kullanılabilmektedir. Son olarak, değişkenler arasında hata teriminden kaynaklı içsellik 
problemi ile karşılaşıldığında AMG tahmincisi bu sorunu ortadan kaldırmaktadır.  

Tablo 7. G-7 ve E-7 Ülkelerine Ait AMG Tahmincisi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Borsa 
Endeksleri 

 
G-7 Ülkeleri 

 
 

 
E-7 Ülkeleri 

Döv -0.378** 
(0.1569) 

0.701*** 
(0.1036) 

Tük 2.317*** 
(0.5428) 

-0.079 
(0.2424) 

Üre 0.123 
(0.1501) 

1.138 
(0.9441) 

M2 0.1606 
(0.1885) 

-0.245 
(0.2802) 

Faiz -2.515** 
(1.2598) 

-0.364 
(0.2886) 

San 8.666*** 
(3.2598) 

0.015 
(0.1586) 

Enf 1.285*** 
(0.4747) 

-0.703 
(0.4576) 

Dummy -4.937*** 
(0.8006) 

-23.37*** 
(1.4286) 

Sabit Terim  -5.956 
(15.353) 

12.39 
(23.192) 

Gözlem Sayısı 882 882 
Zaman Boyutu 126 126 

Not: Parantez içindeki değerler standart hatalardır.(*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1) 

G-7 ülkelerine yönelik AMG tahmin sonuçları incelenecek olursa, reel efektif 
döviz kuru değişkeninin negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Buna göre reel efektif döviz kuru endeksindeki bir artış hisse senedi 
getirilerini negatif biçimde etkilemektedir. Yani, reel efektif döviz kuru endeksinde 
meydana gelen bir artış borsa endeksini azaltacaktır. 

Hem tüketici güven endeksi hem de üretici güven endeksinin borsa endeksleri 
üzerindeki etkisine baktığımızda; tüketici güveninin borsa endeksleri üzerinde anlamlı 
ve pozitif bir ilişkisi görülürken; üretici güven endeksinin borsa endeksleri üzerinde 
pozitif ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan etkisi görülür. 

Enflasyonun ise borsa endeksleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Söz konusu ilişki sonucuna benzer şekilde, yazında hisse senedi 
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fiyatlarıyla enflasyon arasında istatistiksel olarak anlamlı fakat pozitif çıkan çalışmalar 
mevcuttur. Konu ile ilgili detaylı açıklama bir sonraki başlıkta verilmiştir.  

Diğer bir bağımsız değişken olan sanayi üretim endeksinin beklendiği gibi 
borsalar üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
görülmüştür. Diğer bir deyişle sanayi üretiminde meydana gelen bir artış borsa 
endeksini arttıracaktır. Aynı şekilde reel ekonominin önemli bir barometresi 
konumunda olan sanayi üretiminin hisse senedi piyasalarıyla arasındaki ilişkiye yönelik 
yazında pek çok çalışma mevcuttur.  

Faiz oranı ile borsa endeksleri arasındaki ilişki, beklentiye uygun olarak negatif 
ve anlamlıdır. Literatürde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere yönelik faiz 
oranı ile hisse senedi fiyatları arasında anlamlı ilişki bulamayan çalışmalar mevcut olsa 
da ekseriyetteki çalışmalar bulgumuz yönündedir.  

Para politikalarının önemli bir değişkeni olan para arzının ise borsalar üzerinde 
pozitif ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişkisi saptanmıştır. Para arzının 
varlık fiyatları üzerindeki etkisi farklı yönleriyle ele alınabilir. Konu ile ilgili detaylı 
açıklama G-7 ve E-7 ülkeleri karşılaştırılmasında verilmiştir. 

Son olarak küresel kriz yıllarına eklenen kukla değişkenin beklentilere uygun 
çıktığı gözlenmiştir. Kukla değişkenin borsa endekslerine negatif etki yaptığı ve 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. 

E-7 ülkelerinde ise  reel efektif döviz kuru ve kukla değişkeni hariç diğer 
değişkenler istatiksel olarak anlamsız çıkmıştır. Diğer bir değişle reel efektif döviz kuru 
dışındaki değişkenlerin borsa endeksleri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.  

7. G-7 ve E-7 Ülkelerinin Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve 
Karşılaştırılması 

Reel efektif döviz kuru endeksi her iki ülke grubu içinde farklı sonuçlar 
vermiştir. G-7 ülkelerinde borsa endeksi ile reel efektif döviz kuru arasında negatif ve 
anlamlı bir sonuç bulunurken; E-7 ülkelerinde pozitif ve anlamlı bir sonuç elde 
edilmiştir. Ülkelerin ihracat ve ithalat kaynaklı ekonomi olmalarına bağlı olarak hisse 
senedi fiyatlarının açıklandığı model, geleneksel model ya da mal piyasası modeli 
olarak adlandırılmaktadır. Bu modelde nedensellik, döviz kurlarından hisse senedi 
fiyatlarına doğrudur. Yani döviz kurlarındaki bir değişim borsa getirilerini 
etkileyebilmektedir. Bilindiği gibi bir ülkenin cari işlemlerinin temeli ihracat ve ithalata 
dayanır. Döviz kurlarını açıklamaya yönelik geleneksel model ise ülkeleri ihracat ve 
ithalata dayalı ekonomiler olarak ikiye ayırır. İhracat ağırlıklı bir ekonomide döviz 
kurlarının düşmesi hisse senedi fiyatlarını negatif yönde etkileyecektir. Bu bakımdan 
reel efektif döviz kurunda meydana gelen bir yükselme yerel parada iç fiyatları, dış 
fiyatlara göre daha pahalı hale getirir. Bu durumda ulusal para değerlenecektir. İhracata 
yönelik bir ekonomide ulusal paranın değer kazanması ihracatın yapısını bozmakta ve 
şirketlerin kârlılığını düşürmektedir. Bu bakımdan ulusal parada meydana gelen bir 
değerlenme hisse senedi fiyatlarını olumsuz biçimde etkileyecektir. Tam tersi durumda 
ise yani ulusal paranın değeri düştüğünde hisse senetleri fiyatları pozitif yönde 
etkilenecektir. 

E-7 ülkelerinde ise tersi bir sonuç elde edilmiştir. Yani, reel efektif döviz 
kurunda yaşanan bir artış yerli paranın değerinde bir artış meydana getirecektir. Döviz 
kurlarının geleneksel yaklaşımla açıklamasına göre yerel paranın değerindeki bir artış 
ithalat ağırlıklı bir ülkenin hisse senedi piyasasını olumlu yönde etkiler. Reel döviz 
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kurundaki artışa bağlı olarak yerli paranın değer kazanması girdi maliyetlerini 
düşürecek ve firmaların kârlarını arttıracaktır. Dolayısıyla, döviz kurlarını açıklamaya 
yönelik geleneksel modelde ithalat ağırlıklı bir ekonominin döviz kurlarıyla hisse senedi 
fiyatları arasında pozitif ilişki olması beklenir. Tam tersi durumda ise yani reel döviz 
kurundaki bir azalış hisse senedi fiyatlarını düşürecektir. Sonuç olarak hem G-7 
ekonomileri hem de E-7 ekonomilerinde hisse senedi piyasalarını etkileyen reel efektif 
döviz kuru geleneksel yaklaşımla açıklanmaktadır. G-7 ülkeleri bu noktada, daha çok 
ihracat bazlı ekonomi grubunu oluştururken; E-7 ülkeleri daha çok ithalat kaynaklı 
ekonomi grubunu oluşturur. 

Enflasyonun ise G-7 ülkelerinin borsa endeksleri üzerindeki etkisi anlamlı ve 
pozitiftir. Yüksek enflasyon oranları hisse senetlerinin performansını iki yönlü 
etkilemektedir. İlki, enflasyonun hisse senedi fiyatlarını negatif yönde etkilediği 
yönündedir3. Buna göre yüksek enflasyon, malların arz ve talebinde bir dengesizlik 
oluşturacağından şirket bilançolarını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca enflasyon 
firmaların gelecekte elde etmesi beklenen gelirlerinin net bugünkü değeri bakımından 
da hisse senedi getirilerini negatif yönde etkileyecektir. Diğeri ise yüksek enflasyon 
oranlarının hisse senedi fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğine dair görüştür. Burada, 
hisse senedi fiyat hareketleri, enflasyona karşı bir koruma oluşturduğu ve enflasyondaki 
artış kadar hisse senedi getirilerinde de bir artış yaşanacağı belirtilir. Böylece hisse 
senedi fiyatları enflasyondan pozitif yönde etkilenecektir (Yurttançıkmaz, 2012: s. 400). 
Bu ikinci görüşe göre G-7 ülkelerinde enflasyonun hisse senedi fiyatlarına karşı bir 
koruma oluşturduğu görülmüştür. Dolayısıyla, G-7 ülkelerinde görülen enflasyonun 
hisse senedi yatırımcılarının yatırım kararları üzerinde etkisi olduğu söylenebilir. Buna 
karşın E-7 ülkelerinde enflasyon, borsa endesklerine etki eden bir makro iktisadi faktör 
olarak gözükmemektedir. Dolayısıyla enflasyon, E-7 ülkelerinde hisse senedi 
yatırımcıları için bir gösterge niteliği taşımamaktadır. Literatürde, enflasyonun hisse 
senedi piyasaları üzerinde etkisinin olmadığına yönelik pek çok çalışma mevcuttur.4 

G-7 ülkelerinde sanayi üretim endeksinin hisse senedi piyasaları üzerindeki 
etkisi ise anlamlı ve pozitiftir. Ekonominin reel kesiminde önemli bir gösterge olan 
sanayi üretimi GSYİH’nın önemli bir bileşeni konumundadır. Bir ekonomide sanayi 
üretiminin artış göstermesi yatırımcılar için olumlu sinyal niteliğindedir. Zira ülkedeki 
tüketim ve üretim artışına bağlı olarak yatırımlar hız kazanır. Bu durum firmaların 
kârlılığını etkileyerek beraberinde hisse senetlerinin değerlenmesini getirir. Ancak her 
ne kadar sanayi üretimi ile borsa endeksleri arasında genellikle pozitif anlamda yüksek 
bir korelasyon görülse de, E-7 ülkelerinde sanayi üretiminin borsa endeksleri üzerinde 
anlamsız bir etkisinin olduğu görülmüştür. Şüphesiz hisse senedi piyasalarını etkileyen 
çok sayıda değişken mevcuttur. Ancak hisse senedi yatırımcılarının E-7 ülkelerine 
yatırım yaparken sanayi üretimine dikkat etmedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer bir 
ifadeyle sanayi üretim endeksi, E-7 ülkeleri hisse senedi piyasaları için bir gösterge 
niteliğinde değildir. Bu durum bir anlamda reel sektörün borsalar üzerinde etkisinin her 
ülke için farklılık taşıdığını ortaya koyar. Zira, E-7 ülkelerinin her birinin uyguladığı 
politikalar birbirinden farklı olabilir. Literatürde sanayi üretimi ile hisse senedi 
piyasaları arasında anlamlı bir ilişki bulan çalışmalar ağırlıkta olsa da bu ikili arasında 
E-7 ülkelerinde olduğu gibi herhangi bir ilişki elde edememiş çalışmalar da mevcuttur.5 

                                                            
3 Bu yöndeki çalışmalar için bkz. (Groenewold vd,1997; Chen vd, 1986; Fama, 1981; Wongbangpo ve 
Sharma, 2002) 
4 Bu yöndeki çalışmalar için bkz. (Floros, 2004; Büyükşalvarcı, 2010; Durukan, 1999) 
5 Bu yöndeki çalışmalar için bkz. (Wang,  2010; Laopodis, 2010) 
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Faiz oranları para arzından doğrudan etkilendiği için para arzında meydana 
gelen değişmelere bağlı olarak faiz oranları borsaları etkilemektedir. Parasal bir 
genişleme faiz oranlarında düşmeye neden olacaktır. Faiz oranlarındaki düşme alternatif 
bir yatırım aracı olan hisse senedi fiyatlarını arttıracaktır. Parasal bir daralma 
durumunda ise faiz oranlarında görülecek bir yükselme borsaları negatif yönde 
etkileyecektir. Faiz oranları ile borsalar arasındaki bu fonksiyonel ilişki birçok 
akademik çalışmada teyit edilmiştir. G-7 ve E-7 ülkeleri için kurulan modelde ise farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. G-7 ülkelerinde faiz oranının, borsa endeksi üzerinde anlamlı 
bir etkisi saptanmıştır. Buna göre faiz oranlarının hisse senedi piyasaları üzerinde G-7 
ülkeleri için bir gösterge niteliği taşıdığı görülür. E-7 ülkelerinde ise faiz oranının borsa 
endeksi üzerindeki etkisi anlamsızdır. Hisse senedi yatırımlarında önemli bir etkiye 
sahip olan faiz oranının E-7 ekonomileri için anlamsız çıkmasının birçok nedeni 
olabilir. G-7 ülkelerinde finansal ürün çeşitliliğinin fazlalığı, piyasa likiditesinin derin 
oluşu gibi nedenler bu ülkelerin sermaye piyasalarını daha derin kılmıştır. E-7 
ülkelerinin sermaye piyasaları ise daha sığdır. Bu durum finansal piyasalarda volatiliteyi 
arttırır. Literatürde faiz oranları ile hisse senedi piyasaları arasında herhangi bir ilişki 
elde edemeyen araştırmalar da mevcuttur.6 

Para arzı ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiye yönelik genel kanı, ikisi 
arasında pozitif bir ilişkinin varlığı şeklindedir. Parasal bir genişleme ya da daralmanın 
ilk etkisi finansal piyasalarda ortaya çıkacaktır. Parasal bir genişleme sonucu para 
miktarındaki artışa bağlı olarak faiz oranları düşecektir. Bunun yanında, para arzında 
meydana gelen artış firma faaliyetlerinde ve iktisadi büyümede artış sağlayarak hisse 
senedi fiyatlarının yükselmesini sağlayacaktır. Ancak hem G-7 hem de E-7 ülkeleri için 
M2 para arzıyla borsa endeksleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.7 Her iki 
ülke grubu için de para arzının hisse senedi endekslerini etkilemede bir gösterge 
niteliğinde olmadığı görülür. Günümüzde sermaye hareketlerinin serbestliği neticesinde 
herhangi bir ülkedeki parasal bir genişleme ülkelerin faiz oranlarına bağlı olarak fonları 
farklı ülkelere geçişken kılabilmektedir. Özellikle kısa sürede kâr etmek isteyen 
yatırımcılar daha yüksek kazanç beklentisiyle yatırımlarını farklı ülkelere kaydırabilir. 
Bu şekilde faiz oranlarına bağlı olarak fonların sürekli hareket halinde olması özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin borsalarının volatilitesini arttırmaktadır. Sonuç olarak ülkeler 
arasında sürekli yer değiştiren fonların borsalar üzerinde bir gösterge niteliği taşıması 
zorlaşmaktadır. Bu durum hem G-7 hem de E-7 ülkelerinde yatırımcılar açısından hisse 
senedi piyasalarına yatırım yaparken para arzından başka faktörlere daha çok dikkat 
ettiklerini gösterir. 

Finansal piyasaların temeli güven unsuru üzerine kuruludur. Güven, hane 
halklarının ve yatırımcıların geleceğe yönelik beklentilerinin şekillenmesinde önemli 
etkiye sahiptir. Ekonomik karar birimleri güven faktörünü ekonominin genel bir durum 
göstergesi olarak yorumlarlar. Tüketicilerin ekonomiye duyduğu güvenin artması hisse 
senetleri piyasaları üzerinde olumlu bir etki meydana getirir. Böylece karar birimleri 
iktisadi davranışlarını şekillendirebilirler. Bu kapsamda G-7 ülkelerinde tüketici güven 
endeksi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif iken; üretici güven endeksi anlamsız 
çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle, G-7 ülkelerinde tüketicilerin ekonomiye duyduğu güven 
artışı hisse senedi piyasalarını pozitif yönde etkilerken; üreticilerin ekonomiye olan 
güven duygusundaki değişimin hisse senedi piyasaları üzerinde herhangi bir etkisinin 

                                                            
6 Bu yöndeki çalışmalar için bkz. (Laopodis, 2010; Naik ve Padhi, 2012) 
7 Bu yöndeki çalışmalar için bkz. (Lee, 1992; Durham, 2003) 
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olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan, E-7 ülkelerinde her iki güven endeksinin de hisse 
senedi piyasaları üzerinde bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.8 

Yatırımcı psikolojisi açısından konuyu biraz daha açacak olursak; yatırımcıların 
ekonominin geleceğine yönelik güven unsurlarını takip etmesi, hisse senetlerinin 
yönünü tahmin etmede yarar sağlayacaktır. Üreticiler açısından ise ekonomiye yönelik 
güven faktöründeki yükselme, ekonomik iyimserliği arttırıp yatırım kararlarını 
hızlandıracaktır. Tersi durumda ise firmanın satışlarında görülecek düşüşe bağlı olarak 
faaliyetleri yavaşlayacaktır. Sonuç olarak, hem tüketicilerin hem de üreticilerin yatırım 
kararı almasında iktisadi koşulların verdiği güven ortamı önem teşkil etmektedir. Son 
yıllarda, sermaye hareketlerinin küreselleşmesine bağlı olarak finansal piyasalar 
arasında entegrasyon giderek artmıştır. Bu durum sermayenin spekülatif ve kısa süreli 
olarak sürekli yer değiştirmesine neden olmuştur. Özellikle yükselen piyasa 
ekonomilerinde görülen yüksek faiz oranları portföy yatırımlarını bu ülkelere 
çekmektedir. Diğer bir deyişle, uluslararası sermaye hareketlerinin yükselen piyasa 
ekonomilerine doğru yönelmesi bu ülkelerin menkul kıymet piyasasının hacmini 
arttırmaktadır. Buna rağmen küresel sermaye hareketlerinin değişken olması ve sürekli 
yer değiştirmesi özellikle gelişmekte olan ülkeleri daha kırılgan yapmaktadır. Bununla 
birlikte hem iş aleminin hem de tüketicilerin baz aldığı güven endekslerinin finansal 
piyasaların yönü hakkında anlamlı sonuçlar üretmesi beklenir. Ancak özellikle 
gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilerin ve tüketicilerin ekonomiye duydukları güven, 
bu ülkelerdeki hızlı değişen politik ve ekonomik gelişmelerine bağlı olarak, söz konusu 
güven endekslerinin dikkate alınmasını zorlaştırabilir. Bu durumun, güven 
endekslerinin gelişen ülkelerde hisse senedi piyasaları için bir gösterge niteliği olmasını 
zorlaştırdığı söylenebilir. Dolayısıyla, finansal piyasalara ve onun türevi olan hisse 
senedi piyasalarına yönelik bir güven sorunu bu piyasaların etkin çalışmasını 
önleyecektir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından bu olgu büyük önem arz 
etmektedir. 

Bu bağlamda E-7 ülkelerinde yatırımcılar ve politika yapıcılar için menkul 
kıymet borsalarındaki gidişatı öngörmede gösterge niteliği taşıyan makroekonomik 
faktör sadece reel efektif döviz kuru olmuştur. Buna karşın, G-7 ülkelerinde politika 
yapıcıların ve yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki gidişatı gözlemede dikkat 
etmesi gereken faktörler; reel efektif döviz kuru, sanayi üretim endeksi, tüketici güven 
endeksi, enflasyon ve faiz oranıdır. Bu bakımdan piyasa etkinlikleri farklı olan gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin yatırımcıları ve hükümetlerin, menkul kıymet borsalarını 
izlemede dikkate alacağı iktisadi faktörler farklılaşmıştır.  Hisse senedi piyasalarının 
gelişimi politika yapıcılar için de önem arz eder. Zira sermayenin tabana yayılması 
ekonomik refaha olan katkıyı ortaya koyar. Özellikle finansal piyasaların büyüklüğü ve 
derinliği incelendiğinde yükselen piyasa ekonomilerinin bu tür politikalara daha çok 
ihtiyaç duyduğu söylenebilir.   

8. Sonuç ve Değerlendirme 
Hisse senedi piyasaları hiç şüphesiz birçok faktörden etkilenmektedir. Ancak 

firmaların kendi bünyesinden kaynaklanan sistematik olmayan faktörleri bertaraf etme 
olasılığı daha yüksektir. Bu durumda firma dışı faktörler ön plana çıkmaktadır. Bu 
bakımdan borsalar ile etkileşim halinde olup yatırım kararlarının şekillenmesinde rol 
oynayan birçok faktör bulunmasına rağmen makroekonomi ile ilgili faktörler bu konuda 
ön sırada gelmektedir. Bu faktörlerin ortaya konulması hisse senetlerinin yönünü tahmin 
                                                            
8 Bu yöndeki çalışmalar için bkz. (Bremmer, 2008 ) 
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etmede önemli rol oynayacaktır. Zira rasyonel yatırımcılar için hisse senedi fiyatlarını 
etkileyebilecek temel iktisadi değişkenleri takip etmek önemlidir. Aksi takdirde 
yatırımcılar rasyonel karar alamazlar. Aynı şekilde hisse senedi fiyatlarını etkileyen 
değişkenlerin tespit edilmesi etkin bir portföyün oluşturulmasına yardımcı olacaktır. 

Bu kapsamda bu çalışma, spesifik olarak belli bir ülke grubunu içeren gelişmiş 
G-7 ülkeleriyle yükselen piyasa ekonomileri olarak atfedilen E-7 ülkelerine yöneliktir. 
G-7 grubu bünyesinde olan ülkeler; ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya 
ve Kanada’dır. E-7 grubuna dâhil olan ülkeler ise, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, 
Meksika, Rusya ve Türkiye’dir. 2006 – 2016 dönemini aylık veriler halinde ele alan 
çalışmada, ilgili ülkelerin borsa endeksleriyle temel makroekonomik değişkenler 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, hem G-7 hem de E-7 ülke grubu için borsa 
endekslerini etkileyen değişkenler olarak; reel efektif döviz kuru endeksi, faiz oranı, 
sanayi üretim endeksi, m2 para arzı, enflasyon, tüketici ve üretici güven endeksi dâhil 
edilmiştir. Analiz yöntemi olarak panel veri analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgular 
G-7 ve E-7 ülkelerine yönelik olarak ayrı ayrı değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Bu 
çalışma, literatürdeki diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlar bakımından ülke gurubu 
bazında farklılık göstermekle birlikte, ele alınan zaman periyodu ve uygulanan ampirik 
yöntem açısından da ayrılmaktadır. 

Ülkelerin finans piyasalarının gelişmişlik derecesini ölçmek için yazında ortak 
bir kanı olmamasına rağmen iyi işleyen bir merkez bankası, işlem hacmi bakımından 
büyük bir hisse senedi piyasası, düzenli bir bankacılık sektörü, halka açık şirket sayısı, 
hane halklarının sermaye piyasalarına katılma büyüklüğü, halka arz edilen menkul 
kıymet büyüklüğü, aracı kurumların sayısı gibi unsurlar belirleyicidir. G-7 ülkeleri söz 
konusu unsurlar bakımından E-7 ülkelerine göre daha ileri seviyededir. Diğer taraftan, 
E-7 ülkelerinde faaliyet gösteren firmaların gerçek değerlerinin her zaman borsaya 
yansımadığı durumlar söz konusu olabilir. Bu durumda sermaye piyasaları derin 
olmayan ekonomilerde spekülasyon ve manipilasyon ön plana çıkacaktır. Yatırımcılar 
ve politika yapıcılar açısından meydana gelebilecek böylesi bir durum hisse senedi 
piyasaların yönünü tahmin etmeyi zorlaştıracaktır. Vurgulanması gereken başka bir 
nokta ise; yükselen piyasa ekonomilerinin fon ihtiyaçlarının çoğunu bankacılık kesimi 
aracılığı ile ya da devlet desteğiyle sağlamaya çalışmasıdır. Hisse senedi piyasaları 
yoluyla finansman sağlanması durumunda ise, oluşacak riskin toplumun tümüne 
yayılması sağlanacak ve kamu kesimine olan maliyet düşecektir. 

G-7 ülkelerinde makroekonomik faktörlerinin birçoğunun borsalar için bir 
gösterge niteliği taşıdığı görülür. Buna karşın, E-7 ülkelerinde makroekonomik 
göstergelerin hisse senedi fiyatlarını tahmin etmede bir gösterge niteliği taşımadığı 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte G-7 ülkelerin sermaye piyasalarının uzun bir geçmişe 
sahip olduğu ve piyasa performansı açısından ön sıralarda yer aldığı görülür. 
Yatırımcılar açısından hem G-7 hem de E-7 ülkelerinde hangi iktisadi faktörlerin hisse 
senedi piyasalarında etkin olduğunu bilmesi önemlidir. Makroekonomik olarak daha 
istikrarlı bir ekonomi hisse senedi piyasalarının izlenmesini kolaylaştıracaktır. Çünkü 
makroekonomik değişkenler kullanılarak daha iyi tahminler yapılmasının, yatırımcılara 
pozitif bir biçimde yansıyacağı ve hisse senedi piyasalarının gelişimine katkı 
sağlayacağı bir gerçektir. Diğer taraftan menkul kıymet piyasalarının diğer piyasalardan 
başlıca farkı çok sayıda işlemin yatırımcılar tarafından aynı anda gerçekleştiriliyor 
olmasıdır. Menkul kıymet piyasası yatırımcılarının bu noktada dikkat ettiği temel bir 
konu da, oluşan piyasa fiyatlarının her türlü bilgiyi yansıtıp yansıtmadığıdır. Finansal 
piyasaların sağlıklı işleyebilmesi, diğer faktörlere göre daha fazla bilgiye ihtiyaç 
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duymasına bağlıdır. Şeffaflığın sağlanmadığı bir ekonomik ortamda yatırımcıların 
yatırım yapması beklenemez. Söz konusu durumda ise yatırımcılar bir süre sonra 
ellerindeki fonları riske atmak yerine likit biçimde tutacaklardır. 

Diğer taraftan, E-7 ülkelerinin büyüme hızı bakımından küresel anlamda 
ilerleme gösteriyor olması bu ülkelerin geleceğine yönelik olumlu beklentileri 
yükseltmektedir. E-7 ülkelerinin özellikle yüksek bir nüfus potansiyeline sahip oluşu 
söz konusu ülkelerin zamanla tüketici bir kimlik kazanmasını sağlayacaktır. Bu açıdan 
genç nüfusun fazla olduğu E-7 ülkeleri uzun vadede bu potansiyelini avantaja 
çevirebilir. Her ne kadar bu ülkelerin finansal piyasaları gelişmiş ülkelerinkine göre 
daha sığ olsa da dinamik bir nüfusun zamanla ülkelerin finansal piyasalarını geliştirici 
rol oynayacağı beklenir. Bu durum beraberinde, toplam talep artışına bağlı olarak 
yatırım artışı sağlayarak refah artışı getirecektir. Dolayısıyla, kendi içinde ekonomik bir 
potansiyel barındıran E-7 ülkelerinin zamanla finansal piyasalarının gelişmesiyle 
dikkate değer bir görünüm alması muhtemeldir. 

Son olarak ekonomik hayatın gidişatına bağlı olarak, uzun sürede menkul 
kıymet piyasaları ve onun türevi olan hisse senedi piyasalarını etkileyen faktörler 
değişiklik gösterebilir. Bu durum dikkate alındığında, araştırmacılar için daha sonra 
yapılacak çalışmalarda farklı ekonomik faktörler ile beraber öne çıkan parametrelerin 
etkisi farklı ekonometrik metotlarla ele alınması mümkündür. 
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EK-1. G-7 Ülkelerine Ait Değişkenlerin Betimleyici İstatistikleri 

Değişkenler Ortalama Maksimum Minumum Standart Sapma 

Bor 0.197044 21.82112 -24.79884 4.686227 

Döv 99.19889 130.19 67.85 9.360866 

Üre 100.0994 102.61 96.02 1.135703 

Tük 99.65621 102.55 95.85 1.336649 

San -0.006368 2.5 -4.411765 0.449772 

Enf 1.490364 5.497512 -2.527806 1.301462 

M2 0.446763 5.68342 -4.229893 0.799612 

Faiz 1.247039 6.4 -0.5884 1.622229 

 

 
EK-2. E-7 Ülkelerine Ait Değişkenlerin Betimleyici İstatistikleri 

Değişkenler Ortalama Maksimum Minumum Standart Sapma 

Bor 0.801614 28.2551 -41.07272 6.726013 

Döv 95.56369 129.1807 59.93588 10.89027 

Üre 99.9752 104.3 82.29 2.114638 

Tük 99.73998 104.73 92.81 2.003001 

San 0.315856 12.16216 -12.93532 1.963133 

Enf 6.399752 17.89419 -1.774979 3.184134 

M2 1.075912 12.49373 -11.90669 1.814427 

Faiz 5.52138 15.71451 0.55 3.513315 
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Extensive Summary 

Introduction 
It is a fact that financial markets are important for economic growth. The 

financial markets, which form the basis of the financial system, constitute the basic 
barometer of an economy. Financial markets, which are one of the important functions 
of bringing together fund makers and fund seekers, play a big role in the formation of 
capital accumulation. In this respect, the growth of countries and the spread of capital to 
the base depends on the functioning of capital markets. Capital markets have 
significantly affected the financial markets with globalization. One of the most 
important consequences of this situation is the increase in the diversification of financial 
assets. Because there has been a significant increase in the number and variety of 
financial instruments with financial liberalization. Equities are also among these assets. 

Developed countries have a stronger financial infrastructure in terms of the 
development of stock markets. The depth of the financial markets of the developed 
countries is advanced compared to the developing countries. In this respect, financial 
indicators such as the number of publicly traded companies and total transaction volume 
are higher in stock markets in developed countries. In this respect, the ability of high 
capital accumulation to take action can be made possible primarily by increasing 
financial depth. 

Stock markets are an important indicator of investors' investment decisions. 
There are many criteria that investors should take into consideration in the stock 
markets where large gains and losses occur in a short time. In this respect, it becomes 
important what the prices of stocks will be in the future, how they react to the shocks. 
Therefore, it is very important to determine the economic factors affecting stock prices 
and to present their relations with stocks. 

In this context, panel data analysis was used to estimate the relationships in 
economic activities by using the cross-section series with time dimension in the study. 
Empirical Analysis 2006 - 2016 period to include the G-7 (the US, Germany, France, 
England Italy, Japan, Canada) and E-7 group (Brazil, China, Indonesia, India, Mexico, 
Russia, Turkey) countries are used. The basic reason for the restriction in the context of 
the study is based on the availability of the data set. In this study, which examines the 
relationship between stock price indices and macroeconomic indicators, the following 
questions are asked: Are macroeconomic factors affecting stock markets in G-7 and E-7 
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countries? If so, what is the direction of the impact? For what reasons and what kind of 
policy recommendations can be made? 

As a result of the studies conducted in the literature, obtaining different results 
ensured that the subject was kept up to date. The study is different from other studies in 
terms of the period and method applied. In the study, which is quite new in the 
literature, panel estimation methods are used and the country groups are considered 
within the same time frame and same model. This study was prepared with the 
expectation of contributing to these discussions. 

Findings & Discussion 
In the study, which was conducted using heterogeneous panel estimators, the 

AMG estimator was tried to be interpreted for both G-7 and E-7 countries.Then, the 
effect of stock market indices of G-7 and E-7 countries on the main macroeconomic 
variables were interpreted and compared.Accordingly, most of the macroeconomic 
factors in the G-7 countries affect stock markets.According to the results, six of the 
eight independent variables in the G-7 countries with dummy were statistically 
significant; In E-7 countries, only two of the eight independent variables were 
statistically significant. In the G-7 countries, real effective exchange rate index, 
consumer confidence index, industrial production index, inflation, interest rate and 
dummy variables were statistically significant. m2 money supply and producer 
confidence index were insignificant. In E-7 countries, other variables were found to be 
statistically insignificant except for real effective exchange rate and dummy variable. 

In the grand scheme of things; political, economic and financial risks appear to 
be the main problems of E-7 countries. These problems lead to an increase in the 
volatility of asset prices in these countries and hinder long-term investment strategies. 
At this point, many of the macroeconomic indicators are not indicative in the analysis 
for E-7 countries. The financial indicators of the E-7 group countries are very shallow in 
terms of stock markets. In other words, the financial markets of the E-7 countries are 
not at a sufficient depth. Besides, G-7 countries have high trading volume in terms of 
both financial depth and stock markets. In this respect, capital markets of developed 
countries have a long history and are at the forefront in terms of market performance. 

It is important for investors to know which economic factors are effective in 
equity markets in both G-7 and E-7 countries. A macroeconomically more stable 
economy will facilitate the monitoring of stock markets. Because it is a fact that better 
estimation by using macroeconomic variables will reflect to investors in a positive way 
and contribute to the development of stock markets. On the other hand, the main 
difference of the securities markets from other markets is that a large number of 
transactions are carried out by investors at the same time. A key issue that securities 
market investors pay attention at this point is whether the market prices reflect all kinds 
of information. Proper functioning of financial markets depends on the need for more 
information than other factors. 
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Özet 

Bu çalışma Denizli/Pamukkale destinasyonunda faaliyet gösteren yiyecek içecek 
işletmelerinin müşterilerinin hizmet kalitesi algısını belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Çalışma verileri yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Çalışmanın sadece 
Pamukkale destinasyonunda belirli işletmelerin müşterilerine yapılması bu çalışmanın 
sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Çalışmada 400 soru formundan elde edilen veriler 
güvenilirlik analizi, doğrulayıcı faktör analizi, ifade ve boyut ortalamaları ve 
demografik özelliklere göre farklılık analizleri (Anova) ile çözümlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar medeni duruma göre hizmet kalitesini bekârların evlilere kıyasla daha yüksek 
algıladığını, yaş durumuna göre 61 yaş ve üzeri haricinde yaş arttıkça hizmet kalitesi 
algısının genel olarak düştüğünü göstermektedir. Eğitim durumu arttıkça da hizmet 
kalitesi algısı artmaktadır. Sonuç olarak hizmet kalitesi algısı demografik özelliklere 
göre değişmektedir. Araştırma bulgularından hareketle Denizli’de faaliyet gösteren 
işletmelerdeki müşterilerin hizmet kalitesi algılarının genel olarak yüksek olduğu 
söylenebilir.  
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Abstract 
This study is aimed to determine the guests’ perceptions of the service quality in 

food and beverage businesses operating in the destination of Denizli/Pamukkale. Data 
in the study is obtained via a structured interview form. The fact that the study is 
carried out only with the customers of certain businesses in the destination of 
Pamukkale constitutes the limitations of the study. Data obtained through 400 question 
forms in the study are analysed with reliability analysis, confirmatory factor analysis, 
analysis of variance (Anova) according to averages of expression and size and 
demographic characteristics. The obtained results show that, according to marital 
status single people perceive the service quality higher than married people and 
according to age, except for the age group 61 and over, as the age goes up, the 
perception of service quality generally decreases. Also as the education level rises, the 
perception of service quality increases. As a result, the perception of service quality 
depends on the demographic characteristics. Based on the findings of the study, it can 
be said that customers’ perceptions of service quality in businesses operating in Denizli 
are generally high. 
Keywords: Service Quality, The Perception of Service Quality, Food and Beverage 
Businesses. 
Received1October 2018; Received in revisedfrom16December 2018; Accepted 20 
December 2018 

1. Giriş 
İnsan ihtiyaçların en önemlisi Maslow’un hiyerarşisinde ilk sırada yer alan ve 

aslında fizyolojik bir ihtiyaç olan yeme içme olayı, 20. yüzyılın ikinci yarısında farklı 
bir şekle bürünerek ev dışında yeme içme alışkanlığını ortaya çıkarmış ve bir sosyal 
etkinlik halini almıştır. Diğer bir ifadeyle tüketiciler sadece açlıklarını gidermek için 
değil aynı zamanda sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak istemektedirler. Bu bağlamda 
dışarıda yeme içme alışkanlığının artmasına bağlı olarak yiyecek ve içecek 
işletmelerinin sayısının artması yoğun bir rekabete neden olmaktadır. Yiyecek ve içecek 
işletmeleri rakipleriyle benzer yiyecek ve içecekleri müşterilerine sunmaktadır ve 
dolayısıyla rekabet ortamında öne geçmek isteyen işletmeler farklılık yaratmak zorunda 
kalmakta ve bu farklılığı da hizmet kalitesinde ortaya çıkarmaktadırlar. Tüketiciler ise 
aynı yiyecek ve içeceği tüketebileceği farklı işletmeler arasından seçim yaparken kaliteli 
hizmet verdiğini düşündükleri işletmeyi tercih etmektedir. Buradan hareketle de hizmet 
kalitesi kavramı ortaya çıkmaktadır. 

Hizmetin soyut, değişken ve stoklanamaması gibi nedenlerle mal kavramından 
farklı olması, hizmet kalitesi kavramının da fiziksel ürün kalitesi kavramından farklı 
olmasına neden olmaktadır. Hizmet kalitesi, tüketici ile hizmet işletmesi personeli 
arasında hizmet sunumu sürecinde ortaya çıkan müşteri tatmini, hizmet algısı ve hizmet 
beklentilerinin karşılaştırılması olarak tanımlanmaktadır (Oral ve Yüksel, 2006: s.23).  

Bir bölgeye ziyaretçi çekebilmenin önemli bir unsuru yiyecek ve içecek 
işletmeleridir (Kendir ve Uslu, 2018). Ancak turizm sektöründe konaklamadan sonraki 
en önemli alt sektör olan yiyecek ve içecek işletmeleri, günümüz rekabet ortamında 
rakiplerinden bir adım öne geçebilmek için çeşitli uygulamalar yapmakta ve hizmet 
kaliteleri ile rekabet etmektedirler. Bu çalışma Türkiye’de turizm sektörünün önemli 
olduğu bölgelerden biri olan Denizli Pamukkale’de yer alan yiyecek ve içecek 
işletmelerinin müşterilerinin hizmet kalitesi algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır.  
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2. Literatür Taraması 
Hizmet kavramı klasik mal (ürün) kavramından farklıdır. Klasik mal ölçülebilen, 

boyutlandırılabilen, paketlenebilen ve stoklanabilen gibi faktörlerle şekillenirken kaliteli 
mal ise tasarım, uygunluk, üretim, kullanım, dağıtım gibi faktörlere göre 
belirlenmektedir (Kızıler, 2017: s.67). Hizmet kavramı soyut bir kavramdır. Hizmet elle 
tutulamaz ve gözle görülemez, boyutlandırılamaz ve bir ölçü birimiyle ifade edilemez, 
paketlenemez ve stoklanamaz, üretildiği anda tüketilmelidir. Heterojen bir özellik 
gösterir (Oakland ve Porter, 1995: s.45). Bu nedenle mal ve hizmet ayrımında hizmetin 
farklılıkları ön plana çıkmaktadır.  

Hizmetin soyut bir niteliğe sahip olması nedeniyle algılanan hizmet kalitesi 
kavramı kullanılmaktadır (Uyguç, 1998: s.27). Bu bağlamda hizmet kalitesinin 
boyutları da mal kalitesi boyutlarından farklı olmaktadır. Bu farklılık neticesinde hizmet 
kalitesinin ölçümünde farklı yöntemler kullanılmakta ve en sık başvurulan ise 
Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985) tarafından hazırlanan ve geliştirilen 
SERVQUAL ölçeğidir.  

Bir diğer hizmet kalitesi ölçüm yöntemi ise 1992 yılında Cronin ve Taylor 
tarafından oluşturulan SERVPERF’tir. Servqual’e alternatif olarak değerlendirilen ve 
daha sonraki araştırmacılar tarafından da sıklıkla kullanılan SERVPERF ölçeğinde 
SERVQUAL ölçeğindeki boyutlar temel alınmakta ancak SERVQUAL ölçeğinin 
sadece performans bölümü dikkate alınmaktadır (Cronin ve Taylor, 1992). 

1995 yılında Steven, Knutson ve Patton tarafından SERVQUAL yöntemi restoran 
hizmetlerine göre düzenlenerek hizmetin ne olmasının gerektiğini belirten 40 ifadeden 
oluşan DINESERV yöntemi geliştirilmiştir (Steven, Knutson ve Patton, 1995). 

Turizm sektöründe hizmet kalitesi ölçümünde holserv, lodgserv, hotelqual, 
ecoserv, konaklama işletmeciliği kalite indeksi gibi farklı ölçüm yöntemleri de 
bulunmaktadır (Kılıç ve Eleren, 2009). 

Hizmet kalitesi ölçümü konusunda farklı model ve yaklaşımlar geliştirilmesine 
rağmen, henüz kesin olarak kabul görmüş bir ölçüm modeli bulunmadığı 
belirtilmektedir (Öncü, Kutukız ve Koçoğlu,  2010). Bu nedenle araştırmacılar 
tarafından SERVQUAL yöntemi araştırmada tercih edilmiştir. SERVQUAL ölçeğinde 
kalite, müşteri beklentileri ile işletmedeki hizmet performansı arasındaki farktır. Pozitif 
fark hizmet kalitesinin yüksek, negatif fark ise hizmet kalitesinin düşük olduğunu 
göstermektedir (Arı, Yılmaz ve Özkan, 2017: s.374). Bu çalışma kapsamında 
beklentiler araştırılmamış sadece müşterilerin hizmet kalitesi algıları araştırılmıştır.  

Hizmet kalitesinde SERVQUAL ölçeğinin boyutları (Parasuraman, Zeithaml ve 
Berry, 1985; Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1991: s.422); fiziksel özellikler, 
güvenilirlik, isteklilik/heveslilik, kendine güven ve empatidir. Fiziksel özellikler; 
işletmenin bina, kullandığı araç-gereç, dekorasyon malzemeleri ve çalışanların 
görünümü gibi unsurlardır. Güvenilirlik; işletmenin söz verdiği hizmeti vaatte 
bulunduğu sürede güvenilir olarak yerine getirebilmesidir. İsteklilik/Heveslilik; 
işletmenin müşterilere hızlı yanıt verme ve yardımcı olma konusunda kendisini sorumlu 
hissetmesidir. Kendine güven; işletmenin yaptığı işte kendine güvenmesi ve 
çalışanlarının müşteriler üzerinde güven duygusu uyandırmasıdır. Empati; işletmenin 
kendisini müşterinin yerine koyarak müşteri istek ve beklentilerine cevap vermesidir.  
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Hizmet kalitesinin ölçülmesi üzerine literatürde yerli ve yabancı birçok yayın 
bulunmaktadır. Her alanda uygulanabilirliği ise yapılan araştırmalarla ortaya 
konulmuştur. Bunlardan bazıları; bilgi teknolojileri (Landrum, ve diğ., 2009), havayolu 
taşımacılığı (Okumuş ve Asil, 2007; Küçük ve Kurt, 2016), üniversite kütüphaneleri 
(Nitecki ve Hernon, 2000; Sahu, 2006; Caner ve Külcü, 2016), bankacılık sektörü 
(Caruana, 2002; Ustasüleyman, 2009), mağazacılık sektörü (Tsai, Wu ve Liang, 2008; 
Karadeniz ve Demirkan, 2015), sağlık hizmetleri (Devebakan ve Aksaraylı, 2003; 
Çıraklı, Gözlü ve Gözlü, 2014), eğitim hizmetleri ( Wright ve O’Neill, 2002; Yılmaz, 
Filiz ve Yaprak, 2007; Okumuş ve Duygun, 2008), hazır yemek işletmeleri (Eleren, 
Bektaş ve Görmüş, 2007; Hacıefendioğlu ve Koç, 2009), konaklama işletmeleri (Eleren 
ve Kılıç, 2007; Ertürk, 2017; Murat ve Çelik, 2007; Yapraklı ve Sağlık, 2010; Öztürk ve 
Seyhan, 2005) ve yiyecek içecek işletmeleri (Bougoure ve Neu, 2010; Bekar ve Kılıç, 
2015; Kurnaz ve Doğan, 2017) gibidir. 

Son yıllarda ise SERVQUAL yöntemi ile hizmet kalitesini değerlendiren 
araştırmalara sıklıkla rastlamak mümkündür. Aşağıda bu araştırmalardan bazı literatür 
örnekleri sunulmuştur. 

Jain ve Gupta (2004), Delhi’de ikamet eden öğrenci, okutman ve farklı birim ve 
bölümlerdeki öğretim üyeleri olmak üzere 300 kişiyle hizmet kalitesinin ölçülmesinde 
SERVQUAL ve SERVPERF yöntemlerinden hangisinin daha iyi sonuç verdiğini 
belirlemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar, katılımcıları 
gruplara ayırarak iki yöntem ile iki restoran hakkında bilgi toplamışlar ve SERVQUAL 
ölçeğinin SERVPERF ölçeğinden daha ehemmiyetli bir genişlikte hizmet kalitesini 
ölçtüğü sonucuna ulaşmışlardır. 

Öztürk ve Seyhan (2005), Antalya ili, ilçeleri ve beldeleri 5 yıldızlı otel ve birinci 
sınıf tatil köyü işletmelerinde konaklayan farklı uyruktaki müşterilere sunulan hizmet 
kalitesinin SERVQUAL yöntemi ile ölçülmesine yönelik bir anket araştırması 
gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar, ele alınan tüm otel bölümlerinde hizmet kalitesinin 
negatif çıktığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Eleren ve Kılıç (2007), Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir 
termal otel işletmesinde konaklayan 125 kişiyle SERVQUAL yönteminden yararlanarak 
bir anket araştırması gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar, müşterilerin algılama 
düzeylerinin yüksek çıkmasına rağmen beklentilerinin de yüksek çıktığını 
gözlemlemişler ve SERVQUAL skorunun negatif çıktığını saptamışlardır.  

Yılmaz (2011), Kapadokya bölgesi sınırları içerisinde bulunan Göreme Açık Hava 
Müzesi’nde 308 ziyaretçinin hizmet kalitesi algılarını saptamak amacıyla bir anket 
araştırması gerçekleştirmiştir. Araştırmacı, araştırma sonucunda ziyaretçilerin müzede 
kendilerine verilen hizmeti bütün faktörler açısından orta düzeyde değerlendirdiklerini 
gözlemlenmiştir.  

Filiz ve Kolukısaoğlu (2013), Antalya’da hizmet veren bir otel işletmesinde 
konaklayanlarla SERVQUAL yöntemi ile bekledikleri ve algıladıkları hizmet 
kalitesinin arasında bir fark olup olmadığını anket uygulamasıyla incelemişlerdir. 
Araştırmacılar, boyutlar arasından en yüksek değere sahip olan boyutun yiyecek bölümü 
olduğunu gözlemlemiş ve tüm boyutlar için algılanan ve beklenen hizmet 
ortalamalarında ideal hizmet kalitesine ulaşıldığı sonucunu saptamışlardır. 



 
 

E. Güripek 10/4 (2018) 996-1013 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1000 

Eleren, Bektaş ve Görmüş (2007), Uşak ilinde faaliyet gösteren bir hazır yemek 
(catering) işletmesinde SERVQUAL yönteminden yararlanarak 900 müşteri ile bir 
anket araştırması gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar, müşterilerin algılama ve beklenti 
düzeylerinin yüksekliğinin SERVQUAL skorlarının negatif büyüklüğe taşıdığını tespit 
etmişlerdir. 

Çabuk, İnan ve Mutlu (2007), Adana ili kentsel kesimde yaşayan hane halkıyla, 
gıda sektörü kapsamında Adana kebabı sunan işletmelerin hizmet kalitesinin 
SERVQUAL yöntemiyle ölçülmesine yönelik anket araştırması gerçekleştirmişlerdir. 
Araştırmacılar, tüketicilerin genel olarak kebapçılarda beklentilerinden daha az hizmet 
bulduklarını gözlemişlerdir. 

Biçici ve Hançer (2008), Kuşadası’nda lisans düzeyinde ve Didim’de ön lisans 
düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin son bir ayda ziyaret ettikleri yiyecek ve 
içecek işletmelerinden hizmet kalitesi beklentileri ile hizmet kalitesi algılarını Dineserv 
ile belirlemeye yönelik bir çalışma yapmışlardır.  

Bilgin ve Kethüda (2017), Bartın ilinde bir yiyecek içecek işletmesinde hizmet 
kalitesi algısını belirlemeye yönelik Dineserv ile belirleyerek müşteri memnuniyeti ve 
sadakatine etkisini ölçmüşlerdir.  

Eren (2014), İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin kantinlerden hizmet 
kalitesi beklentisi ve genel tatmin düzeylerini Dineserv ölçeği ile belirlediği bir çalışma 
yapmıştır. 

Sonuç olarak, literatürde farklı hizmet kalitesi ölçüm araçları olması ve 
kullanılmasına karşın en eski ve en fazla kullanılan Servqual ölçeğidir.   

3. Yöntem 
Araştırmanın evrenini Denizli/Pamukkale’yi ziyaret eden ve yiyecek içecek 

işletmelerini kullanan turistler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Pamukkale 
bölgesinde hizmet veren 18yiyecek-içecek işletmesi bulunmaktadır. Örneklem olarak 
ise bu 18işletmeden 5’inin müşterileri kolayda örneklem olarak seçilmiştir. 05.06.2017-
12.06.2017 tarihleri arasında yapılandırılmış soru formu (anket) müşterilere 
uygulanmıştır. Araştırmada toplamda 400 soru formu geri dönüş sağlanmıştır. 
Pamukkale’ye gelen turist sayısı 2017 yılında toplam 1494000’dir 
(www.kulturvarliklari.gov.tr). Gelen ziyaretçilerin ne kadarının yerli ne kadarının 
yabancı ziyaretçi olduğuyla ilgili kayıt tutulmaması nedeniyle örneklem hesaplaması bu 
rakam üzerinden yapılmış ancak araştırmaya yalnızca yerli ziyaretçiler dâhil edilmiştir. 
Örneklem hesaplamasında 400 soru formunun ana kütlenin bir milyonun üzerine 
çıktığında örneklem büyüklüğünün (p 0,05) 384 olması (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 
s.50) gerekliliğine göre yeterli olduğu görülmektedir.  

Soru formu iki bölümden oluşmakta ve birinci bölümde demografik özelliklerle 
ilgili 6 soru, ikinci bölümde ise Parasuraman ve diğerlerinin (1988) geliştirdikleri 5 
boyutlu (fiziksel özellikler, güvenilirlik, isteklilik, kendine güven ve empati)SERVQUAL 
ölçeği kullanılmıştır. Pamukkale’yi ziyaret eden ve yiyecek içecek işletmelerinin 
müşterilerinin hizmet kalitesi algılarını ölçmeye dair 22 ifade, 5’li Likert tipi ölçek (1= 
Kesinlikle Katılmıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum) ile değerlendirilmiştir. 
Araştırmanın verileri İstatistik Paket Programına aktarılarak analiz edilmiştir. 
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4. Bulgular 
Araştırmada kullanılan ölçek öncelikle güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve 

Cronbach’s Alpha değeri 0,932 olarak bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucuna 
göre ortaya çıkan boyutların ayrı ayrı güvenilirliklerine bakılmış ve sonuçlar tablo 1’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi 

BOYUTLAR Cronbach's 
Alpha 

İfadelere Göre Standartlaştırılmış 
Cronbach's Alpha N 

Tüm Ölçek ,933 ,932 22 
Fiziksel Özellikler ,891 ,892 4 

Güvenilirlik ,862 ,864 5 
İsteklilik ,814 ,814 4 

Kendine Güven ,797 ,796 4 
Empati ,873 ,874 5 

Boyutlara ilişkin güvenilirlik sonuçları tablo 1’de gösterildiği üzere 0,796 ile en 
düşük kendine güven boyutu, en yüksek ise 0,892 ile fiziksel özellikler boyutudur. 
Tabloda görülen değerlere göre ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo:2 Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikleri 
Demografik Özellikler N % Demografik Özellikler N % 
Cinsiyet Meslek 
Kadın 152 38,0 Serbest Meslek 188 47,0 
Erkek 248 62,0 Ücretli Çalışan 212 53,0 
Toplam 400 100,0 Toplam 400 100,0 
Eğitim Hane Gelir Durumu 
İlköğretim 40 10,0 1001-3000 TL 280 70,0 
Lise ve Dengi 204 51,0 3001-5000 TL 44 11,0 
Ön-Lisans 44 11,0  5001-7000 TL 20 5,0 
Lisans 72 18,0  7001-9000 TL 32 8,0 
Lisansüstü 40 10,0 9001 TL ve Üzeri 24 6,0 
Toplam 400 100,0 Toplam 400 100,0 
Yaş Medeni Durum 
20 ve Altı Yaş 112 3,0 Bekâr 224 56,0 
21-30 Yaş 136 34,0 Evli 176 44,0 
31-40 Yaş 112 28,0 Toplam 400 100,0 
41-50 Yaş  108 27,0    
51-60 Yaş 28 7,0    
61 Yaş ve üzeri 4 1,0    
Toplam 400 100,0    

Demografik özelliklere göre tablo 2’de görüldüğü üzere, katılımcıların frekanslar 
dağılımları incelendiğinde cinsiyetine göre %62’si erkek, eğitim durumuna göre % 51’i 
lise ve dengi, % 55’i 40 yaş ve altı, % 53’ü ücretli çalışan, hane gelirine göre % 70’inin 
1001 TL.-3000 TL. gelire sahip olduğu ve % 56’sının evli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anketin geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş ve SERVQUAL 
ölçeğinin (X2/DF: 2,59; GFI:0,921; AGFI:0,872; CFI:0,959; RMSEA:0,063; 
RMR:0,051) geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Şimşek, 2007). 
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Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlara göre hizmet kalitesi algısına yönelik 
ifadelerinin ortalamaları ve standart sapmaları tablo 3’te görülmektedir. Tablo 3’te 1, 2, 
3 ve 4 nolu ifadeler fiziksel özellikler, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu ifadeler güvenilirlik, 10, 11, 
12 ve 13 nolu ifadeler isteklilik, 14, 15, 16 ve 17 nolu ifadeler kendine güven ve 17, 18, 
19, 20, 21 ve 22 nolu ifadeler ise empati boyutunda yer almaktadır. 

“İşletmenin kullandığı materyaller ve hizmet görsel açıdan çekicidir”, 
“işletmenin personelinin müşterilerin özel ihtiyaçlarını anlar ve işletme hizmeti 
zamanında yapar” ifadeleri 3,61 ve üzeri ortalama ile en yüksek ortalamalara sahip 
ifadelerdir. “İşletmenin eşyaları modern görünümlüdür”, “işletmede yapılması 
gerekenler ilk seferinde doğru yapılır”  ve “işletme personeli hızlı hizmet sunar” 
ifadeler 3,37 ve 3,32 ile en düşük ortalamaya sahiptir. Boyutlar arasında ise empati 3,54 
ile en yüksek ortalamaya sahip olması ve isteklilik boyutunun 3,44 ile en düşük 
ortalamaya sahip olmasına karşın aralarında çok büyük fark görülmemektedir. 

Tablo 3: İfade Ortalamaları ve Standart Sapmalar 
  N Min Max �̅�𝑥 Ort S.S. 
01. İşletmenin eşyaları modern görünümlüdür. 400 1 5 3,32 1,087 
02. İşletmenin fiziksel tesisleri, görsel olarak çekicidir. 400 1 5 3,51 1,083 
03. İşletme personelinin dış görünüşü düzenli ve temizdir. 400 1 5 3,57 1,043 
04. İşletmenin kullandığı materyaller ve hizmet görsel açıdan çekicidir. 400 1 5 3,68 1,105 
05. İşletme, hizmeti zamanında yapar. 400 1 5 3,61 1,114 
06. İşletme, müşterilerinin herhangi bir sorunu olduğunda sorunu 
çözmek için her türlü çabayı gösterir. 400 1 5 3,48 1,016 

07. İşletmede, yapılması gerekenler ilk seferinde doğru olarak yapılır.  400 1 5 3,37 ,988 
08. İşletme, hizmetlerini söz verilen saatte sunar. 400 1 5 3,45 1,100 
09. İşletmede kayıtlar her zaman doğru bir şekilde tutulur. 400 1 5 3,47 1,035 
10. İşletme, personel hizmeti tam olarak sunduğu zamanı müşterilere 
söylerler. 400 1 5 3,52 1,083 

11. İşletmede personel hızlı hizmet sunar. 400 1 5 3,37 1,037 
12. İşletmenin personeli her zaman müşterilere karşı istekli çalışır. 400 1 5 3,44 1,024 
13. İşletmenin personeli, müşterilerin isteklerini karşılamayacak kadar 
meşgul olmaz. 400 1 5 3,42 ,930 

14. İşletmenin personeli davranışlarıyla müşteriye güven verir. 400 1 5 3,53 ,889 
15. Müşteriler işletmeden hizmet aldıkları süre boyunca kendilerini 
güven de hissederler. 400 1 5 3,50 ,986 

16. İşletmenin personeli müşteriye karşı hoş görünümlüdür. 400 1 5 3,47 1,035 
17. İşletmenin personeli, müşteri sorularına yanıt verecek bilgiye 
sahiptir. 400 1 5 3,49 ,955 

18. İşletmenin personeli müşterilere karşı ilgi alaka gösterir. 400 1 5 3,53 ,965 
19. İşletme, müşterilere uygun olacak şekilde hizmet saatlerine sahiptir. 400 1 5 3,57 1,024 
20. İşletmenin müşterilerine özel ilgi gösteren personeli vardır. 400 1 5 3,51 1,092 
21. İşletme, müşterilerinin çıkarlarıyla yakından ilgilidir. 400 1 5 3,45 1,054 
22. İşletmenin personeli müşterilerin özel ihtiyaçlarını anlar. 400 1 5 3,63 1,008 
FİZİKSEL ÖZELLİKLER 400 1 5 3,52 ,937 
GÜVENİLİRLİK 400 1 5 3,48 ,844 
İSTEKLİLİK 400 1 5 3,44 ,818 
KENDİNE GÜVEN 400 1 5 3,50 ,763 
EMPATİ 400 1 5 3,54 ,838 
TÜM ÖLÇEK 400 1 5 3,50  

* 1,00-1,79: Oldukça Düşük Düzey; 1,80-2,59: Düşük Düzeyde; 2,60-3,39: Orta Düzeyde; 3,40-4,19: Yüksek Düzeyde; 4,20- 5,00: 

Çok Yüksek Düzeyde 
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Demografik özelliklere boyutlar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için 
farklılık analizleri t testi ve varyans analizi yapılmıştır (Ural ve Kılıç, 2006; s.213). 

Cinsiyet değişkenine ilişkin yapılan t testi sonucuna göre hiçbir boyutta anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır. Tablo 4’de medeni durum değişkenine göre yapılan t testi 
sonuçları tablo 4’te yer almaktadır. Medeni durum değişkenine göre tüm boyutlarda 
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Tablo 4: Hizmet Kalitesi Alt Boyutlarında Medeni Durum Değişkenine Göre 

Farklılık Testi (t Testi) Sonuçları 
  Levene Testi t Testi 
  F Anlamlılık t Df Anlamlılık 

Fiziksel Varyansların Eşitliği Varsayımı 20,623 ,000 -5,995 398 ,000 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -6,209 396,716 ,000 

Güvenilirlik  Varyansların Eşitliği Varsayımı 31,217 ,000 -5,896 398 ,000 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -6,127 395,002 ,000 

İsteklilik Varyansların Eşitliği Varsayımı ,003 ,955 -3,241 398 ,001 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -3,206 358,627 ,001 

Kendine 
Güven 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 8,377 ,004 -2,450 398 ,015 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -2,392 334,449 ,017 

Empati Varyansların Eşitliği Varsayımı ,025 ,875 -4,390 398 ,000 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -4,364 366,965 ,000 

Grup ortalamalarına bakıldığında tüm boyutlarda bekârların evlilere göre daha 
yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Fiziksel özellikler boyutunda evliler 
3,28; bekârlar ise 3,82, güvenilirlik boyutunda evliler 3,26, bekârlar ise 3,75, isteklilik 
boyutunda evliler 3,32; bekârlar ise 3,59, kendine güven boyutunda evliler 3,42; 
bekârlar ise 3,60 ve empati boyutunda evliler 3,38; bekârlar ise 3,74 ortalamaya sahiptir. 

Tablo 5:Hizmet Kalitesi Alt Boyutlarında Meslek Değişkenine Göre Farklılık Testi 

(t Testi) Sonuçları 
  Levene Testi t Testi 
  F Anlamlılık t Df Anlamlılık 

Fiziksel Varyansların Eşitliği Varsayımı 41,104 ,000 2,830 398 ,005 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   2,889 377,999 ,004 

Güvenilirlik  Varyansların Eşitliği Varsayımı 7,337 ,007 3,779 398 ,000 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   3,812 397,772 ,000 

İsteklilik Varyansların Eşitliği Varsayımı 27,081 ,000 3,446 398 ,001 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   3,525 372,781 ,000 

Kendine 
Güven 

Varyansların Eşitliği Varsayımı 14,487 ,000 1,641 398 ,102 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   1,663 393,373 ,097 

Empati Varyansların Eşitliği Varsayımı 5,853 ,016 -2,545 398 ,011 
Varyansların Eşitsizliği Varsayımı   -2,559 397,627 ,011 

Hizmet kalitesinin alt boyutlarının meslek değişkenine göre yapılan farklılık testi (t 
testi)  göre yapılan t testi sonuçlar tablo 5’te gösterilmektedir. Tabloda görüldüğü üzere 
hizmet kalitesinin tüm alt boyutlarında meslek değişkenine göre gruplar arasında 
anlamlı farklılık bulunmuştur. Grup ortalamalarına bakıldığında fiziksel özellikler 
boyutunda ücretli çalışanların 3,40; serbest meslek sahibi olanların ise 3,66; güvenilirlik 
boyutunda ücretli çalışanların 3,33; serbest meslek sahibi olanların ise 3,64, isteklilik 
boyutunda ücretli çalışanların 3,31; serbest meslek sahibi olanların ise 3,59, kendine 
güven boyutunda ücretli çalışanların 3,44; serbest meslek sahibi olanların ise 3,56 ve 
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empati boyutunda ücretli çalışanların 3,64; serbest meslek sahibi olanların ise 
3,42ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Hizmet Kalitesi Alt Boyutlarında Yaş Değişkenine Göre Varyans Analizi 

(F testi-Anova testi) Sonuçları 
  Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Fiziksel 
Özellikler 

Gruplar Arası 26,238 5 5,248 6,379 
 

,000 
 Grup İçi 324,102 394 ,823 

Toplam 350,340 399  

Güvenilirlik 
Gruplar Arası 8,551 5 1,710 2,446 

 
,034 

 Grup İçi 275,538 394 ,699 
Toplam 284,090 399  

İsteklilik 
Gruplar Arası 15,491 5 3,098 4,860 

 
,000 

 Grup İçi 251,196 394 ,638 
Toplam 266,688 399  

Kendine 
Güven 

Gruplar Arası 7,863 5 1,573 2,761 
 

,018 
Grup İçi 224,385 394 ,570 
Toplam 232,248 399  

Empati 
Gruplar Arası 13,455 5 2,691 3,975 ,002 
Grup İçi 266,767 394 ,677 
Toplam 280,222 399  

Yaş durumuna göre yapılan varyans analizine (tablo 6) göre tüm boyutlarda 
gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p≤ 0,05).Farklılığın hangi 
gruplar arasında olduğunu belirlemek için Post Hoc analizleri yapılmıştır. Tüm 
boyutlarda varyansların eşit olması (Levene Testi fiziksel özellikler p:0,000, 
güvenilirlik p:0,000, isteklilik p:0,000, kendine güven p:0,000 ve empati 
p:0,001)nedeniyle Tamhane analizi yapılmıştır. 

Fiziksel özellikler boyutunda 61 ve üzeri yaş grubu (�̅�𝑥:4,75)ile 21-30 yaş grubu 
(�̅�𝑥:3,77) arasında (p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 31-40 yaş grubu (�̅�𝑥:3,51) arasında 
(p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 41-50 yaş grubu (�̅�𝑥:3,32) arasında (p:0,000), 61 ve 
üzeri yaş grubu ile 51-60 yaş grubu (�̅�𝑥:3,04) arasında (p:0,000), 21-30 yaş grubu 
(�̅�𝑥:3,78) ile 41-50 yaş grubu (�̅�𝑥:3,32) arasında (p: 0,001), 21 30 yaş grubu ile 51-60 yaş 
grubu(�̅�𝑥:3,04) arasında (p:0,028) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Güvenilirlik boyutunda 61 ve üzeri yaş grubu (�̅�𝑥:4,20) ile 21-30 yaş grubu 
(�̅�𝑥:3,59) arasında (p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 31-40 yaş grubu (�̅�𝑥:3,51) arasında 
(p:0,000),61 ve üzeri yaş grubu ile 41-50 yaş grubu (�̅�𝑥:3,32) arasında (p:0,000), 61 ve 
üzeri yaş grubu ile 51-60 yaş grubu (�̅�𝑥:3,23) arasında (p:0,001) anlamlı farklılık 
bulunmuştur. 

İsteklilik boyutunda 61 ve üzeri yaş grubu (�̅�𝑥:4,00) ile 21-30 yaş grubu (�̅�𝑥:3,68) 
arasında (p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 31-40 yaş grubu (�̅�𝑥:3,28) arasında 
(p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 41-50 yaş grubu (�̅�𝑥:3,28) arasında (p:0,000), 61 ve 
üzeri yaş grubu ile 51-60 yaş grubu (�̅�𝑥:3,36) arasında (p:0,002), 21-30 yaş grubu 
(�̅�𝑥:3,78) ile 31-40 yaş grubu arasında (p:0,000), 21-30 yaş grubu ile 41-50 yaş grubu 
arasında (p:0,005) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Kendine güven boyutunda 61 ve üzeri yaş grubu (�̅�𝑥:4,25) ile 21-30 yaş grubu 
(�̅�𝑥:3,63) arasında (p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 31-40 yaş grubu (�̅�𝑥:3,33) arasında 
(p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 41-50 yaş grubu (�̅�𝑥:3,46) arasında (p:0,000), 61 ve 
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üzeri yaş grubu ile 51-60 yaş grubu (�̅�𝑥:3,54) arasında (p:0,002) anlamlı farklılık 
bulunmuştur. 

Empati boyutunda 61 ve üzeri yaş grubu (�̅�𝑥:4,20) ile 21-30 yaş grubu(�̅�𝑥:3,75) 
arasında (p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 31-40 yaş grubu (�̅�𝑥:3,46) arasında 
(p:0,000), 61 ve üzeri yaş grubu ile 41-50 yaş grubu (�̅�𝑥:3,33) arasında (p:0,000), 61 ve 
üzeri yaş grubu ile 51-60 yaş grubu (�̅�𝑥:3,60) arasında (p:0,005), 21-30 yaş grubu ile 41-
50 yaş grubu arasında (p 0,000) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Hane gelir durumuna göre yapılan varyans analizi sonuçları tablo 7’de 
görülmektedir. Hane geliri durumuna göre yapılan varyans analizine (F testi-Anova 
testi) göre tüm boyutlarda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir 
(p≤0,05). 

Tablo 7: Hizmet Kalitesi Alt Boyutlarında Hane Gelir Durumuna Göre Varyans 

Analizi (F testi-Anova testi) Sonuçları 
  Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Fiziksel 
Özellikler 

Gruplar Arası 12,970 4 3,242 3,796 
 

,005 
 Grup İçi 337,370 395 ,854 

Toplam 350,340 399  

Güvenilirlik 
Gruplar Arası 6,758 4 1,690 2,406 

 
,049 

 Grup İçi 277,332 395 ,702 
Toplam 284,090 399  

İsteklilik 
Gruplar Arası 12,295 4 3,074 4,773 

 
,001 

 Grup İçi 254,392 395 ,644 
Toplam 266,688 399  

Kendine 
Güven 

Gruplar Arası 8,774 4 2,193 3,877 
 

,004 
 Grup İçi 223,474 395 ,566 

Toplam 232,248 399  

Empati 
Gruplar Arası 10,386 4 2,596 3,801 ,005 
Grup İçi 269,837 395 ,683 
Toplam 280,222 399  

Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Post Hoc analizleri 
yapılmıştır. Kendine güven boyutu dışında tüm boyutlarda varyansların eşit olması 
nedeniyle (Levene Testi fiziksel özellikler p:0,000, güvenilirlik p:0,000, isteklilik 
p:0,000, kendine güven p:0,171 ve empati p:0,001)Tamhane analizi yapılmıştır. 
Kendine güven boyutunda ise LSD testi yapılmıştır. 

Fiziksel özellikler boyutunda 1001TL-3000 TL gelir grubu (�̅�𝑥:3,44) ile 3001-5000 
TL gelir grubu (�̅�𝑥:3,73) arasında (p:0,030) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Anlamlı farklılığın çok önemli olmadığı durumda LSD testi yapılmaktadır. 
Güvenilirlik boyutunda yapılan LSD testi sonucuna göre 1001-3000 TL gelir grubu 
(�̅�𝑥:3,50) ile 9001 TL ve üzeri gelir grubu (�̅�𝑥:3,71) arasında (p:0,024) anlamlı farklılık 
bulunmuştur. 

İsteklilik boyutunda 1001TL-3000 TL gelir grubu (�̅�𝑥:3,50) ile 3001-5000 TL gelir 
grubu (�̅�𝑥:3,75) arasında (p:0,000), 3001-5000 TL gelir grubu ile 7001-9000 TL gelir 
grubu (�̅�𝑥:3,06) arasında (p:0,006) ve 7001-9000 TL ile 9001TL ve üzeri gelir grubu 
(�̅�𝑥:3,71) arasında (p:0,030), anlamlı farklılık bulunmuştur.  
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Empati boyutunda 3001 TL-5000 TL gelir grubu (�̅�𝑥:3,89) ile 1001-3000 TL gelir 
grubu (�̅�𝑥:3,53) arasında (p:0,002), 3001-5000 TL gelir grubu ile 5001-7000 TL gelir 
grubu (�̅�𝑥:3,28) arasında (p:0,000), 3001-5000 TL ile 7001-9000 TL gelir grubu (�̅�𝑥:3,23)  
arasında (p:0,001) ve 5001-7000 TL gelir grubu ile 9001 TL ve üzeri gelir grubu 
(�̅�𝑥:3,67) arasında (p:0,050) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

Kendine güven boyutunda Tukey testi sonuçlarına göre 3001 TL-5000 TL gelir 
grubu (�̅�𝑥:3,75) ile 5001-7000 TL gelir grubu (�̅�𝑥:3,15) arasında (p:0,027) ve 3001 TL-
5000 TL gelir grubu ile 7001-9000 TL gelir grubu (�̅�𝑥:3,22) arasında (p:0,021) anlamlı 
farklılık bulunmuştur. 

Tablo 8: Hizmet Kalitesi Alt Boyutlarında Eğitim Durumuna Göre Varyans 

Analizi (F testi-Anova testi) Sonuçları 
  Kareler Toplamı Df Ortalama Kare F Anlamlılık 

Fiziksel 
Özellikler 

Gruplar Arası 19,918 4 4,979 5,953 
 

,000 
 Grup İçi 330,422 395 ,837 

Toplam 350,340 399  

Güvenilirlik 
Gruplar Arası 14,134 4 3,533 5,170 

 
,000 

 Grup İçi 269,956 395 ,683 
Toplam 284,090 399  

İsteklilik 
Gruplar Arası 18,614 4 4,654 7,410 

 
,000 

 Grup İçi 248,073 395 ,628 
Toplam 266,688 399  

Kendine 
Güven 

Gruplar Arası 6,342 4 1,586 2,772 
 

,027 
 Grup İçi 225,905 395 ,572 

Toplam 232,248 399  

Empati 
Gruplar Arası 9,610 4 2,403 3,507 ,008 
Grup İçi 270,612 395 ,685 
Toplam 280,222 399  

Eğitim durumuna göre yapılan varyans analizi sonuçları tablo 8’de görülmektedir. 
Eğitim durumuna göre yapılan varyans analizine (F testi-Anova testi) göre kendine 
güven boyutu dışında diğer tüm boyutlarda gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu 
tespit edilmiştir (p≤ 0,05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 
Post Hoc analizleri yapılmıştır. Kendine güven boyutu dışında tüm boyutlarda 
varyansların eşit olması nedeniyle (Levene Testi fiziksel özellikler p: 0,000, güvenilirlik 
p:0,000, isteklilik p: 0,004, kendine güven p:0,406 ve empati p:0,000)Tamhane analizi 
yapılmıştır. Kendine güven boyutunda ise Tukey testi yapılmıştır. 

Fiziksel özellikler boyutunda eğitim durumuna göre lise ve dengi grubu 
(�̅�𝑥:3,35)ile ön lisans grubu (�̅�𝑥:3,71) arasında (p:0,029), lise ve dengi grubu ile lisans 
grubu (�̅�𝑥:3,75) arasında (p: 0,003) ve lise grubu ile lisansüstü grubu (�̅�𝑥:3,95)  arasında 
(p:0,007), anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Güvenilirlik boyutunda eğitim durumuna göre lisans grubu (�̅�𝑥:3,76) ilköğretim 
grubu (�̅�𝑥:3,22) arasında (p:0,027), lisans grubu ile lise grubu (�̅�𝑥:3,35) arasında 
(p:0,000)anlamlı farklılık bulunmuştur.  

İsteklilik boyutunda eğitim durumuna göre lisans grubu (�̅�𝑥:3,81) ilköğretim grubu 
(�̅�𝑥:3,35) arasında (p:0,023), lisans grubu ile lise grubu (�̅�𝑥:3,38) arasında (p:0,000), 
lisans grubu ile ön lisans grubu (�̅�𝑥:3,05) arasında (p:0,000) ve ön lisans grubu ile 
lisansüstü grubu (�̅�𝑥:3,60) arasında (p:0,019) anlamlı farklılık bulunmuştur. 
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Empati boyutunda eğitim durumuna göre lisans grubu (�̅�𝑥:3,84)ilköğretim grubu 
(�̅�𝑥:3,38) arasında (p:0,029), lisans grubu ile lise grubu (�̅�𝑥:3,45) arasında (p:0,000), 
lisans grubu ile ön lisans grubu (�̅�𝑥:3,51) arasında (p:0,023) anlamlı farklılık 
bulunmuştur.  

Kendine güven boyutunda eğitim durumuna göre yapılan LSD testi sonucu 
ilköğretim grubu (�̅�𝑥:3,30) lisans grubu (�̅�𝑥:3,68) arasında (p:0,011), ilköğretim grubu ile 
lisansüstü grubu (�̅�𝑥:3,70) arasında (p:0,018), lisans grubu ile lise ve dengi grubu 
(�̅�𝑥:3,45) arasında (p: 0,024) anlamlı farklılık bulunmuştur. 

5. Sonuç 
Hizmet kalitesi, turizm işletmeleri açısından rekabetin vazgeçilmez bir unsurudur. 

Belirli bir bölgede benzer işletmelerin faaliyet göstermesiyle oluşan kümelenme, 
rekabetin şiddetini daha da artırmaktadır. İşletmeler rekabet edebilmek için farklılığa 
gitmeleri ve verdikleri hizmetin kalitesini yükselmek zorunda kalmaktadır. Bu 
çalışmada yerel ölçekte benzer işletmelerle bir arada bulunan yiyecek içecek 
işletmelerinin müşterileri tarafından hizmet kalitelerinin hangi düzeyde algılandığı 
belirlenmesi amaçlanmıştır.   

Denizli/Pamukkale destinasyonunda kolayda örneklem yöntemiyle sadece 5 
yiyecek-içecek işletmesi müşterileri ile sınırlı tutulan bu araştırmada 400 katılımcının 
SERVQUAL ölçeğinde yer alan ifadelerle hizmet kalitesi algıları ölçülmeye 
çalışılmıştır. Çalışma, yerel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerin müşterilerinin hizmet 
kalitesini ölçmesi nedeniyle sınırlı bir çalışmadır. Ayrıca hizmet kalitesi ölçümünde 
algıyı ölçmesi bu araştırmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır.  

Çalışmanın ifade ortalamalarına bakıldığında 3,32 oranı ile işletmenin eşyaları 
modern görünümlüdür ifadesi, 3,37 oranları ile işletmede yapılması gerekenler ilk 
seferinde doğru olarak yapılır ve işletmede personel hızlı hizmet sunar ifadeleri orta 
düzeyde algılanmış ve diğer tüm ifadeler ise yüksek düzeyde algılanmıştır. Hizmet 
kalitesinin alt boyutları incelendiğinde ise; 3,54 ile empati boyutunun en yüksek 
ortalamaya, isteklilik boyutunun 3,44 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu 
görülmektedir. Biçici ve Hançer’in (2008) çalışmasında en yüksek fiziksel varlıklar 
boyutu (3,32) ve en düşük güvenilirlik boyutu (2,89) ile benzerlik göstermekte ancak bu 
çalışmada katılımcıların hizmet kalitesi algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Bilgin ve Kethüda’nın (2017) çalışmasında ise en yüksek heveslilik boyutu (4,61) ve en 
düşük fiziksel özellikler boyutu (4,35) olduğu sonucu ile karşılaştırıldığında, çalışmanın 
bir yiyecek içecek işletmesi müşterileri ile sınırlı olması nedeniyle algılamaların yüksek 
olduğu söylenebilir.  

Çalışmada demografik özelliklere göre bekârların evlilere göre hizmet kalitesini 
daha yüksek algıladığı, gelir durumuna göre ise aylık 3001-5000 TL aralığında gelire 
sahip grubun diğer gruplardan hizmet kalitesi algısının yüksek olduğu görülmüştür. 
Ayrıca eğitim düzeyi arttıkça hizmet kalitesi algısı da artmaktadır. Boyutların 
ortalamalarından hareketle hizmet kalitesi algısının yüksek olduğu söylenebilir.  
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Extensive Summary 

The most important of the human needs; the eating habits, the first one in 
Maslow's hierarchy, is a physiological need. It took a different form and evolved into a 
habit of eating outside the home and became a social activity in the second half of the 
twentieth century. In other words, consumers want to satisfy not only their hunger but 
also their social needs. In this context, increasing the number of food and beverage 
establishments due to the increase in the habit of eating outdoors leads to intense 
competition. 

Food and beverage companies offer similar food and beverages to their customers, 
and therefore businesses that want to get ahead in the competitive environment have to 
make a difference, and they bring this difference to service quality. Consumers prefer 
the company that they think they provide quality service while they choose from 
different businesses where they can consume the same food and drink. Therefore, the 
concept of service quality emerges. 

The fact that the service is different from the concept of goods because of 
intangibility, variability,and the lack of stackability causes the quality of service to be 
different from the concept of physical product quality. The quality of service is defined 
as the comparison of customer satisfaction, service perception and service expectations 
in the service provision process between consumer and service management personnel. 

Food and beverage companies, which are the essential sub-sector after the 
accommodation in the tourism sector, make various applications and compete with their 
service quality in order to be one step ahead of their competitors in today's competitive 
environment. This study is one of the critical regions where the tourism sector in Turkey 
aims to determine customer perceptions of service quality of Denizli-Pamukkale 
Situated in food and beverage businesses. 

In the study, data obtained from 400 questionnaires were analyzed by reliability 
analysis, confirmatory factor analysis, expression and size averages, and differences 
analysis according to demographic characteristics (Anova). The study data were 
obtained by structured interview form. The scale used in the study was found to be 
reliable (Cronbach's Alpha 0.932). 

The findings of the study reveal that the lowest mean by the expression has found 
as “items by the expression of modern looking” (3.32), the highest ones are “used 
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materials” and “services are a visually attractive” (3.68). It is also evident that the 
lowest dimension is “Willingness”(3.44) and the highest score is “empathy” (3.54). The 
Medium Average of the scale has been found as 3.50 in the score.  

Based on the results of the analysis, it can be said that the local food and beverage 
companies operating in Denizli are generally above average. Moreover, the analysis 
conducted to determine the differences within variables as marital status and age. 
Among the results of the marital status, the quality of service is perceived to be higher 
than that of singles, while those who have self-employment have higher perceived 
service quality than wage workers.  

As a result, although the service quality perceptions of the food and beverage 
companies operating in the local scale in Denizli-Pamukkale are determined above the 
average, it will be inevitable for the enterprises to improve themselves and improve the 
service quality in order to ensure the continuity of the enterprises in today's business life 
where the competition is aggravated. 
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Özet 
Firmalar, dış satım amacıyla farklı metotlar kullanmaktadır. Bu makale ile dış 

satım yapan firmaların uluslararası piyasalarda alıcı edinmek için ne tür metotlar 
seçtikleri belirlenmiştir. İzmir ilinde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile 
bir anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu anketlerin analizi Analitik Hiyerarşi Süreci 
aracılığı ile yapılmıştır. Analizler doğrultusunda dış satımda alıcı edinme metotlarında 
birinci sırada %29,2’lik bir oranla uluslararası fuarlar, ikinci sırada %28,2 oranla 
Google AdWords dahil arama motorları, üçüncü sırada %15 oranla işadamları 
dernekleri ve dördüncü sırada %14,5 oranla B2B e-ticaret sitelerinin yer aldığı 
gözlemlenmiştir. Dış satımda alıcı edinme metotlarının seçilmesinde on ölçüt dikkate 
alınmıştır. Bu ölçütler arasında birinci sırada güven, ikinci sırada maliyet ve üçüncü 
sırada karlılığın yer aldığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ile paralel olarak firmaların 
küresel piyasalarda alıcı edinme metotları konusunda bir bilinç oluşturması 
amaçlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Küresel Pazarlama, Dış Ticaret, Alıcı Edinme Metotları  
Gönderme Tarihi 12 Eylül 2018; Revizyon Tarihi 18 Aralık 2018; Kabul Tarihi 20 
Aralık 2018 

Abstract	  
Companies use various methods to export. With this article, the most frequently 

preferred method of finding customers in the global market by the companies who want 
to export was investigated. A questionnaire was applied on SMEs in İzmir by using AHP 
method in the analysis. Consequently, it was found that the most frequently used 
methods of finding customers are trade fairs (%29,2), search engines including Google 
Adwords (%28,2), business men incorporations (%15) and e-market places (%14,5). In 
choosing these methods, 10 criteria including profitability, productivity, time, cost, 

* Bu çalışma Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
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effort, easiness, experience, trust, feedback speed and availability were considered. For 
these techniques, it was concluded that the criteria that SMEs give most importance to 
are safety of the technique (%32,5); cost of the technique (%21,6); and profitability 
(17,4). With the help of these results, it is aimed to create awareness about strategies of 
companies for finding customers in the international market.	  

Key words: Client finding methods in export, Global marketing, Foreign trade.  
Received 12 October 2018; Received in revisedfrom18 December 2018; Accepted 20 
December 2018 

1.,Giriş 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle devletler arasında ekonomik 
hudutların azalması firmaları uluslararası piyasalarda iş yapmaya yönlendirmiştir 
(Koçak, 1997, s.467). En basit yöntem ile bir firma uluslararası piyasalara ihracat 
yaparak başlamaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) göre Türkiye 2017 
yılında 157 milyar ABD Doları dışsatım gerçekleştirmiştir. 15,1 milyar ABD Doları ile 
Almanya, 9,6 milyar ABD Doları İngiltere, 9,1 milyar ABD Doları ile Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) ve Irak ve 8,6 milyar ABD Doları ile Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ihracatımızda önde gelen ülkeler olmuştur  (TÜİK, 2018, s. 1).  

Türkiye Cumhuriyetinin 2023 yılı hedefleri arasında en büyük on ekonomiden biri 
olmak ve beş yüz milyar ABD Doları dış satım yapmak bulunmaktadır. Bu bağlamda 
Türk firmaları söz konusu amaçları yerine getirebilmek için çaba sarf etmektedirler. 
Uluslararası pazarlama yazınında dış piyasalara giriş stratejileri ihracata, sözleşmeye ve 
yatırıma dayalı stratejiler olmak üzere üç aşamada incelenmektedir. Ulusal literatürde 
küresel piyasalarda yeni alıcılar edinme ve metotlarına ve özellikle bu metotlar içinde 
en uygun olanının tayin edilmesine rastlanılmaması bir problem olarak görülmüş ve bu 
çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmamızın amacı dış satım yapan 
firmaların uluslararası piyasalarda alıcı edinmek için ne tür metotlar seçtiklerini 
belirlemektir.   

2. İhracatçıların Küresel Piyasalarda Alıcı Bulma Yöntemleri  

Tek ve Özgül’e (2005, s.144) göre piyasa araştırması birincil, ikincil ve her 
ikisinin bir arada uygulandığı kaynaklar ile yapılmaktadır. Karafakioğlu (2015, s.267) 
birincil kaynakları “yerinde piyasa araştırması”, ikincil kaynakları ise “masabaşı 
araştırması” olarak adlandırmıştır. Birincil kaynaklar bir firmanın hususi uğraşmasıyla 
ulaştığı malumatları, ikincil kaynaklar ise müşteriler ile mektuplaşarak (e-posta ve diğer 
online görüşmeler ile) iletişim kurma, proforma fatura gönderme gibi eylemleri 
içermektedir.  

İkincil kaynaklarda hedef pazar seçimi, bu pazarda müşteri bulma yöntemi, 
sektördeki rakip firmalar ve varsa ürünün gümrük vergileri gibi veriler kullanılarak bir 
klasör oluşturulmakta ve işletme bir ön değerlendirme yapmaktadır. Böylelikle işletme 
dış pazarlarda mallarına ihtiyaç olup olmadığını analiz edecek gerekli saptamaları gidip 
yerinde yapmalıdır (Onur, 2012, s. 3). Görüldüğü üzere dış Pazar araştırmasında üç ana 
etmen bir bütün oluşturmaktadır. Gerek masa başı ve gerekse de alan araştırması 
yapılması esnasında en önemli nokta uluslararası pazarlarda müşteri bulabilmektir.  

Uluslararası pazarlarda müşteri edinme metotları arasında uluslararası fuarlar, e-
ticaret siteleri, arama motoru pazarlaması, işletmedeki ve rakiplerdeki bilgiler, devlet 
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kurumlarının ve STK’ların yardım ve destekleri bulunmaktadır (Canıtez,ve Diğ., 2008, 
s. 12-14). 

İşletmeler rakiplerinden daha ileride olabilmek için çağdaş dış satım metotlarını 
tercih etmektedir. Bu metotlar arasında B2B e-ticaret portalları en önde gelmektedir 
(Metin vd, 2012, s. 9). Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı’nca önerilen ve teşvik edilen e-
ticaret portalları kullanılmalıdır. Ve B2B platformlarda web sitesi kurularak nitelikli bir 
firma profili oluşturulmalı ve firmaya ait görseller teknik bilgileri ile birlikte 
yerleştirilmelidir. Böylelikle kısa sürede az maliyetle ve kolaylıkla yeni alıcılar 
kazanılabilir.  

Uluslararası pazarlarda müşteri edinmede bir diğer yöntem arama motoru 
pazarlamasıdır. Kullanıcılar tarafından arama motorlarında firma ile bağdaşan sözcükler 
sorgulandığında firmanın tanıtımı arama sonuçlarında görülmektedir. Böylelikle doğru 
alıcı kitlesine tanıtım yapılmış olmaktadır. Bu amaçla firma yalnızca hedef pazarları 
kapsayacak bir reklam bütçesi oluşturmalıdır (Google, 2013, s. 1). Google, Yandex ve 
Yaani arama motorlarına örnek olarak verilebilmektedir. Arama motoru optimizasyonu 
(SEO) yapılarak hedef pazarlarda müşterilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Aynı 
zamanda işletmenin web sitesi kurulurken belirlenen anahtar kelimeler ve üye olunan 
B2B e-pazaryerinin fazlalığı arama motoru aramalarında ilk sayfada ve üst sıralarda 
çıkma olasılığını arttırmaktadır.       

İhracat hacmini geliştirmede kullanılabilecek yöntemlerden birisi de Türkiye 
dışındaki ülkelerde bulunan Ticaret Müşavirleridir. Kendilerine ait iletişim bilgilerine 
Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinden ulaşabilmek mümkündür. Hedef pazardaki ticaret 
müşavirinden o ülkedeki ithalatçı ve toptancıların listesi alınarak iletişime geçilmekte ve 
yeni müşterilere ulaşılmaktadır.  

Instagram, LinkedIn, facebook ve twitter gibi sosyal medya araçlarında aktif 
olarak yer alınmalı ve nitelikli tanıtımlar yapılmalıdır (Bardakçı, 2010, s.22). Dış 
pazarlarda yeni alıcılara ulaşabilmek için farklı dil seçenekleri ile faaliyet 
gösterilmelidir.  

Uluslararası piyasalarda yeni müşteriler edinebilmek için devlet kurum ve 
kuruluşlarından da yararlanılmalıdır. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-İş Konseyleri (DEİK) ve KOSGEB gibi kurum 
ve kuruluşlar ihracat konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.  

Uluslararası ihtisas fuarlarında her zaman yüz yüze iletişim kurma fırsatı 
yakalanmaktadır. Fuarlara katılarak devlet desteklerinden istifade edilmelidir. Ayrıca, 
TÜSİAD ve MÜSİAD gibi işadamları derneklerine üye olunmalı ve dernek temsilcileri 
ile yurt dışı seyahatlere katılarak küresel pazarlarda yeni müşteriler aranmalıdır. Bunun 
yanında Ticaret ve Sanayi Odaları ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nin alım 
talepleri ve alım heyetleri sayesinde dış pazarlarda yeni müşterilere ulaşabilmek 
mümkündür.  

3.Literatür 
Ülkemizde küresel pazarlama konusunda yurtdışından alıcılar edinme metotları ile 

ilgili direkt bir akademik araştırma mevcut olmasa da, küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin yurtdışına açılıp enternasyonal hale gelmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
Bunlardan birisi de Samsun ilinde dış satım yapan işletmelerin bu işe ilk olarak nasıl 
adım attıkları konusunu ele alan Ulaş (2006) tarafından yürütülmüş bir araştırmadır. 
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Buradaki bulgular doğrultusunda dış satıma yönelme konusunda birinci sebebin %36,7 
oranla yurt dışından gelen istek, ikinci sebebin firmanın kendi araştırması ile bu işe 
girmeye karar vermesi, üçüncü sebebin ise enternasyonal fuarlara katılma olduğu ortaya 
çıkarılmıştır.  

Söz konusu yazında en geniş araştırma ise Afyonkarahisar ilinde doğal taş 
ürünleri dış satımı ile uğraşan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ele alındığı bir 
araştırma olup, Özdemir ve Karaca (2007) araştırma esnasında dış satımda müşteri 
bulma metotları olarak firmaların fuarlar, uluslararası ziyaretler, diğer ülkelerden gelen 
kişileri ülkemizde misafir etme ve sektör yayınlarında bastırılan tanıtımlar olduğu 
sonucuna varmışlardır.  

Diğer bir araştırma 2009 yılında Söğütlüoğlu ve Eroğlu’na ait olup, Ankara’daki 
mobilya firmalarının Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yardım alarak dış satımını arttırdığı 
bulgusuna ulaşmışlardır. Aycı ise 2011 yılında yurtdışında fuarlara katılan firmaların 
başarılı fuar geçirip geçirmediklerini incelemiştir.   

Bir diğer çalışma ise Adana ilinde 95 firma üzerinde yürütülmüş olup, Özgen ile 
Özseven tarafından 2012 yılında firmaların dış piyasaya açılma metoduna karar 
verilmesinde lokal Pazar etmenlerinin etkisi tespit edilmiş olup, çalışmada probit 
regresyon yöntemi kullanılmış ve çalışmaya göre Adana’da yerleşik uluslararası 
pazarlara giriş yapmış işletmelerin uluslararası pazarlara girişte yerel Pazar faktörlerini 
dikkate almadıkları sonucuna ulaşılmıştır.   

Taş, Cevrioğlu ve Bolel (2017) Türk firmalarının Uppsala, Yenilik yaklaşımlı 
model ve ağ yaklaşımı gibi uluslararasılaşma modellerinden hangisini tercih ettiklerini 
konu edinen çalışmalarında yüz yüze mülakat yöntemini kullanmış ve verileri Maxqda 
programı ile analiz etmişlerdir. Sonuç olarak, Türk firmalarının uluslararasılaşma 
modellerinden ağ yaklaşımı modelini daha çok tercih ettikleri; uluslararasılaşma 
kararlarının uygulamaya geçilmesinde ise piyasa araştırması, kamu veya özel 
kuruluşlardan yardımlar, fuarlara katılım, danışman şirket kullanımı ve müşteri ile 
görüşme gibi yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiştir.  

4. Materyal ve Yöntem  

Analitik Hiyerarşi yöntemi 1970’li yıllarda Wharton School Of Business‘ta Çok 
kriterli karar verme problem çözümünde kullanılmak üzere Thomas L. Saaty tarafından 
geliştirilmiştir (Önder & Önder, 2015: 21). Saaty’ninde bizzat araştırmacı olduğu, 
yöntemin uygulaması olan farklı alanlardaki çalışmalara rastlanılmaktadır: 

 Wind ve Saaty (1980), portföy kararları ve arzu edilen hedef portföyü seçme, 
yeni ürün geliştirme yönleri ve pazarlama karması stratejilerinin oluşturulması ve 
değerlendirilmesi gibi pazarlama alanında AHP yönteminden yararlanmışlardır.   

Saaty ve Mu (1997), 1996-1997 aralığında Peru’daki Japon Büyükelçiliği’ndeki 
rehine krizinde hükümetin ne yapması gerektiğini kriterler ve alternatiflerle AHP 
yönteminden faydalanarak değerlendirmiştir.  

 Saaty ve Cho (2001) ABD- Çin ile olan dış ticareti konusundaki kongre kararını 
çok kriterli karar verme yöntemi olan AHP ile analiz etmişlerdir.  

Saaty, Vargas ve Dellmann (2003) maddi olmayan varlıklarda kaynak dağılımını 
konu almış, maddi olmayan varlıklar için doğrudan ölçü ölçeği olmamasına rağmen, 
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madeni paralarla birlikte AHP yönteminden yararlanarak göreceli ölçek 
geliştirmişlerdir. 

Saaty, Peniwati ve Shang (2007) ihtiyaç duyulan çalışan sayısı ve maaş kısıtı 
altında uygun pozisyonlara insan kaynakları tahsisi problemlerini optimize etmek için 
AHP'nin mutlak ölçüm modunun lineer programlama ile entegre uygulamasını 
araştırmışlardır.  

AHP yöntemi literatürde uygulama alanı olarak herhangi bir sınırlandırma 
olmaksızın oldukça farklı çalışmalarda kullanılmıştır.  Bunun yanı sıra yöntemin 
uygulama alanlarını araştıran çalışmalar da yapılmıştır. 1995-2003 aralığında 150 
çalışma üzerinde araştırma yapan Vaidya ve Kumar (2006) yöntemin en yaygın 
kullanılan alanlarını problem türleri planlama, en iyi alternatifin seçimi, kaynak atama, 
çatışmaların/ fikir ayrılıklarının çözümlenmesi ve optimizasyon olarak sınıflamıştır.	  
Bunun yanı sıra	   Saaty (2008) AHP’nin uygulama alanlarını North Carilona Eyaleti 
tedarikçi seçimi, ABD’ de Nükleer Düzenleme Komisyou bilgi teknolojileri projesi, 
ABD Savunma bakanlığı kaynaklarının uygun yerlere aktarılması ve yine ABD’de 
gençlerin genlik kulüp seçimi şeklinde örneklendirmiştir.  AHP büyük ölçüde makro 
(karmaşık ve gerçek) ve insanlara (yönetsel-öznel) yönelik problemlere uygulanmıştır 
(Subramanian & Ramanathan,2012: 216). 

 Çok kriterli karar verme yöntemleri arasında AHP kullanım kolaylığı ve objektif 
yargıların yanı sıra sübjektif yargıları da içermesi, ilgili araştırma konusunda fikir sahibi 
veya uzman bireylerin kendi düşüncelerini ortaya koyması ve bu vasıtayla ortak yargıya 
varılabilmesi ile etkili yöntemlerden biridir. Özden (2008), AHP’nin karar probleminin 
bileşenleri arasındaki karmaşık ilişkileri aşamalı ve kolay bir hale getirilerek mantıklı ve 
duyusal bir yöntem imkânı sunduğunu belirtmiştir. Sipahi ve Timor 2010 yılında 
yaptıkları çalışmalarında aşamalı yapı altında etmenlerin izafi önemini ortaya çıkarmak 
için çiftli kıyaslamalar yapıldığını aktarmaktadır.  

Analitik Hiyerarşi Süreci metodunun aşamaları şu sıralama ile verilir (Saaty, 
2008: s.86, Göksu ve Güngör, 2008: s.5): 

(I) Öncelikle karar verme sorununun tespit edilmesi  
(II) Varılması planlanan en yüksek amaçtan başlayarak, orta seviye (kriterler) 

ve en alt seviye (alternatifler) olacak şekilde hiyerarşik yapıda 
değişkenlerin tanımlanması aşağıdaki şekildedir  

(III) Çiftli kıyaslama dizeylerinin belirlenmesi   
(IV) Çiftli kıyaslama dizeylerinden faydalanarak kriterlerin ve alternatiflerin 

göreli önemli doğruların tespit edilmesi  
(V) İnsicam rasyolarının oranlarının tahmin edilmesi  

Analitik Hiyerarşi Süreci metodunda önemlilik durumlarına göre 1’den 9’a kadar 
ölçek oluşturulmaktadır. Bu ölçek Tablo 1’de belirtilmiştir.   
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Tablo,1: Analitik Hiyerarşi Süreci Ana Ölçeği 

 
Kaynak: Saaty, 1990. Ss.15. 

Analitik Hiyerarşi Süreci metodunda ana kriter, ölçeklerin çiftli kıyaslanması ile 
olmaktadır. Ana ölçeğe 1 numaralı şekilde (aşağıda) yer verilmiştir.  

  

 
Şekil,1: Analitik Hiyerarşi Süreci Metodu Çiftli Kıyaslama Tablosu  

Bu metotta yukarıdaki kıyaslama tablosunda gösterilen örnek anket 
uygulamasında olduğu gibi tüm kriterlerin ve alternatiflerin kıyaslanması yapılmaktadır. 
Söz konusu kıyaslamalardan sonra çiftli kıyaslama matrisleri oluşturulmaktadır. 
Matristen yararlanılarak elemanın yer aldığı kolonun yekününe ayırılması bölünmesiyle 
normalleştirilmiş ikili karşılaştırmalar matrisine ulaşılır. Sonra çiftli kıyaslamaların 
aritmetiği hesaplanır. Her satırın vasati kıymeti o satıra ait öncelikli kıymetidir. 
Ağırlıklandırılmış total vektörün herhangi bir ögesi buna karşılık gelen öncelikli 
kıymete bölünmektedir (Temiz ve Cingöz, 2015: s.538).  Ve bulunan değer  𝜆!"# 
şeklinde ifade edilir (Liang, 2003: s.447). 

  AHP’de bütün ölçeklerin çiftli kıyaslanmasından sonra bulunan değerler için  
tutarlılık oranı hesaplanmaktadır. Bu oran 𝐶𝑅 = !"

!"
 dir. Denklemdeki CI, tutarlılık 

indikatörü, RI ise Saaty ve diğerlerinin bu oranı bulabilmek için belirledikleri bir 
orandır. Tutarlılık indikatörü (CI), ölçeklerin ortalaması λmax ve ölçek sayısı n ile, 

 
Denklemi hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 2) RI değerleri 

belirtilmiştir.  
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Tablo 2: Random Gösterge Kıymetleri  

  
         Yöntemde CR, 0.10’ a eşit ya da küçük olmalıdır.    
 

5. Analiz Ve Bulgular 
Çalışmada İzmir’de faaliyet gösteren ve dış satım yapan işletmelerin uluslararası 

piyasalarda en uygun alıcı edinme yöntemini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu 
doğrultuda, Ege İhracatçı Birliklerine üye olan farklı sektörlerden rastgele 10 ihracatçı 
işletme belirlenmiş, randevu alıp yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek anket çalışması 
yapılmıştır. Çalışmada amaç optimum alıcı edinme metodudur ve kar, maliyet, süre, 
verim, çaba, kolay olması, güvenirlik, geri dönüşüm hızı ve erişebilme metodun önem 
dereceleridir ve bu çalışmayı yapan araştırmacılar tarafından belirlemiştir. İhracatta 
firmalar tarafından B2B e-pazaryerleri, arama motoru pazarlaması, kurumsal web 
siteleri, sosyal medya pazarlaması ve e-posta pazarlaması gibi dijital pazarlama araçları 
(Metin, 2016, s. 4699) ile ve uluslararası fuarlar, iş adamları dernekleri, ticaret odaları, 
odalar ve birlikler ve kamu kurumları gibi geleneksel ihracatta müşteri yöntemleri 
kullanılmaktadır. Bu bağlamda araştırmada kullanılan kriterlerin bir kısmı literatürden 
çıkarılırken bir kısmı da uzman yardımı alınarak araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. 
Çalışmanın modeli aşağıdaki Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 2: İhracatta müşteri bulma tekniği AHP analiz Modeli 

 
AHP yönteminin uygulaması SUPER DECISION Version 2.6 programında 

yapılmıştır. Karar probleminin modelinin programdan alınan görseli Şekil 2 de 
sunulmuştur. Analiz sonucunda ihracatta müşteri bulma tekniklerine ilişkin karakteristik 
ölçütlerin önemlilikleri hemen alttaki tabloda (Tablo 4), bu ölçütlere göre dış satımda 
alıcı edinme yöntemleri ise tablo 5’te gösterilmiştir.  
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Tablo,4: Ölçütlerin İzafi Önemlilikleri  

 
Yukarıdaki tablo değerlendirildiğinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 

dış satımda alıcı edinme yöntemlerinden istifade ederken dikkat ettiği en önemli ölçüt 
32,5% ağırlıklı ortalama ile tekniğin güvenirliğidir. Tekniğin güvenli takiben görece 
önemli ikinci kriter tekniğin işletmeye yaratacağı maliyetler olup bu kriterin ağırlığı 
%21,6 bulunmuştur. En önde gelen üçüncü ölçüt %17,4 ile metodun işletmeye 
karlılığıdır 

Tablo 5: Müşteri Bulma Tekniklerinin Göreli Önem Dereceleri 

 
Yukarıdaki tabloya göz atıldığında seçilen ve bir önceki tabloda (Tablo 4) 

belirtilen ölçütler ile ilgili olarak dış satımda ithalatçı edinme yöntemlerinden fuarların 
önem derecesi en yüksek (%29,2) çıkmıştır. Fuarlar günümüzde hala en çok tercih 
edilen müşteri bulma yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra %28,2 ile 
Google AdWords başta olmak üzere arama motoru pazarlaması yöntemi ve %15 ile 
işadamları dernekleri ile müşteri bulma yöntemi ve son olarak %14,5 ile e-ticaret 
gelmektedir. 

6. Tartışma ve,Sonuç  
Tüm dünyada diğer ülkelerden alıcı edinmenin yarış haline geldiği ortamda küçük 

ve orta büyüklükteki işletmeler için kendi ülkeleri dışındaki ülkelerin piyasalarına 
girebilmek bir mecburiyet haline gelmiştir. Firmalar yeni alıcılar edinebilmek için farklı 
yöntemler kullanmakta olup; enternasyonal fuarlar, e-ticaret, arama motoru pazarlaması 
ve sosyal medya bunlar arasında önde gelen metotlardandır.  

Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre İzmir’de faaliyet gösteren ve dış 
satımla ilgilenen firmaların alıcı edinme metotlarından yararlanırken dikkate aldıkları 
ilk faktör güven kriteri olup; ikinci önem sırasında maliyet faktörü ve üçüncüde ise 
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karlılık yer almaktadır. Çalışmada üzerinde durulan on kriter arasında firmaların en az 
zaman kriterine önem verdikleri tespit edilmiştir.  

Dış satımda alıcı edinme metotları konusunda ise, çalışma bulguları en çok tercih 
edilen metodun %29.2 oranla uluslararası fuarların olduğunu gösterirken, ikinci sırada 
arama motorları, üçüncü sırada işadamları dernekleri ve dördüncü sırada e-ticaret 
platformlarının yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bu metotlar arasında fuarların ilk sırada yer 
alması, dış satımla ilgilenen firmaların halen birebir iletişimi seçtiklerinin göstergesidir. 
Arama motoru tercihi konusunda da önceki yıllara oranla bir artış gözlemlenmiştir. 
Bunların yanı sıra işadamları dernekleri ve e-ticaret kullanımı da firmalar tarafından 
sıklıkla tercih edilmektedir.    

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, Özdemir ve Karaca (2007), Ulaş (2006) 
ve Taş ve arkadaşlarının (2017) yaptıkları çalışmalar ile paralel olduğu ve dolayısıyla 
uluslararası fuarların ihracatta müşteri bulabilmek için hala en etkili yöntem olduğu 
söylenebilir. Fakat geçmiş yıllardaki çalışmaların aksine uluslararası pazarlarda müşteri 
bulurken arama motorlarının ve B2B e-pazaryerlerinin kullanımının arttığı 
gözlemlenmiştir.  

Çalışmada elde edilen bulguların gerek dış satımla ilgilenen firmalar ve gerekse 
bu konuda çalışma yapmak isteyen akademisyenler için yarar sağlayacağı 
düşünülmektedir. İleride yapılacak çalışmaların yalnızca İzmir ilini değil, ülke 
genelindeki bütün işletmeleri ele alması ve farklı yöntemlerin kullanılması önerilebilir.  
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Extensive Summary 
 

 Introduction 
The removal of the commercial borders because of the technological 

improvements, the smoothening of the communication and transportation and the 
increase in the competition obligate the businesses to get into global markets (Koçak, 
1997: 467). The first step of a business in getting into the global markets is exporting. 
The amount of export of businesses in Turkey increases day by day. According to the 
Turkish Exporters assembly datum (2018: 1), the amount of our export in 2017 is about 
157 billion dollars. 

In market research, the data sources can be classified under three groups as (1) 
secondary sources, (2) primary sources and (3) both secondary and primary sources 
(Tek and Özgül, 2005: 144). The data sources that the businesses who want to do export 
may apply to for finding customers in foreign markets are known as the “secondary 
sources” or “desk-based market research” and “primary sources” or “in place market 
research”. The secondary data sources include proforma invoice, commercial 
correspondences and reports; whereas the primary sources are information required by 
the own effort of the businesses (Karafakioğlu, 2015: 267). 

The information sources that the businesses may apply to for finding customers in 
global markets are the businesses’ own information sources, fairs, state institutions 
related to commerce, internet and various data bases, search engines, social networks 
and non-governmental organisations (Canıtez et al., 2008: 12-14). 

 Methodology 
The Analytical Hierarchy Method, developed by Thomas L. Saaty in 1965, is one 

of the multi-criteria decision making methods.	  The method was first used by the US 
Department of Defense in probability planning problems (Göksu & Güngör, 2008).	   In 
this method, the complex relationships between components in the problem of decision 
making are transformed into a hierarchical and simple structure with an intuitive and 
logical model (Özden, 2008). Relative importance ratings of the factors are determined 
in the hierarchical structure (Sipahi & Timor, 2010). The implementation steps of this 
method are as follows (Saaty, 2008: 86):  

• Determination of the problem of decision making and identification of problems 
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• Establishment of the decision-making hierarchy from the top decision target and 
the determination of intermediate (criteria) and bottom-level (alternatives) variables 
from an overall viewpoint 

• Creation of binary comparison matrices  
• Determination of significance vectors relative to each other by using generated 

binary comparison matrices. 
• Calculation of inconsistency rates 

 In the AHP Method, there are three matrixes derived from each other. Firstly, the 
binary comparison matrix is obtained by binary comparison of all the variables to all 
other variables in the criterion and the alternatives. Then,	  each element in this matrix is 
divided by the sum of its column and a normalized binary comparison matrix is 
obtained.	  After this operation, the arithmetic average of the elements in each row of the 
normalized binary comparison matrix is found. As a result of this operation, the average 
value of each line is the priority value of the corresponding line and the priority vector 
is formed. In the weighted total vector, each element is divided by the corresponding 
priority value (Clean and Cingöz, 2015, p.538). The value obtained because of this 
process is denoted by λ_max and is the maximum eigenvalue found by arithmetic mean 
of these values (Liang, 2003, p.474). 

The fundamental scale used is between 1-9 importance levels	  in the AHP method 
(Saaty, 1990). The fundamental scale is given in Table 1. 

Table 1. The Main Scale of Analytic Hierarchy Process 

 
Source:  Saaty, 1990, p.15. 

 The inconsistency rate is mentioned for the weights obtained in the binary 
comparison of all criteria in the method. This inconsistency rate is calculated as CR = 
CI / RI. This equilibrium CI is the randomness indicator RI is the random index that is 
generated by Saaty and colleagues as the standard correction value for calculating the 
inconsistency rate. The inconsistency indicator CI is calculated as CI = (λ-n) / (n-1), 
where λmax is the average number of criteria and the weight of the criteria. RI random 
end scores are shown in Table 2. 
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Table 2: Values of Random,Index 

 

The inconsistency rate CR is required to be equal to or less than 0.10 in the 
method. The consistency of the method is provided by this requirement. 

Findings and Discussion 

In this study, data were obtained through face-to-face interviews with 10 exporters 
operating randomly from different sectors that are members of the Aegean Exporter 
Unions established in İzmir.	  The model of the work is shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1.	  Modelling of AHP Analysis in Exporting Customer Finding  

 The AHP analysis is done in the SUPER DECISION Version 2.6 program.  
According to the result of analysis, Table 3 shows the	  deriving priorities (weights) for 
the criteria and the deriving priorities (weights) for the alternatives are shown on the 
Table 4. 

Table 3.Criteria and Weights 
Inconsistency rate 0,07145 7,1% 
Criteria Weights % 
Confidence 0,325381 32.5% 
Costs 0,216014 21.6% 
profitability 0,174096 17.4% 
Feedback speed 0,077273 7.7% 
Access 0,067390 6.7% 
Ease 0,041491 4.1% 
Effort 0,037123 3.7% 
Experience 0,022485 2.2% 
Productivity 0,019175 1.9% 
Time 0,019175 1.9% 
Confidence 0,325381 32.5% 
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 According to the results of the research conducted in the province of İzmir, while 
considering the methods of finding out customers in exports, reliability is considered 
first. In addition to the confidence, the second important factor is the cost of creating a 
customer for export to SMEs. The third most important criterion is profitability that 
your technique will generate in SMEs. Businesses have been found to be less important 
in finding exports when looking for customers, while paying great attention to 
reliability, cost, profitability, speed of return, accessibility and ease of access. 

Table 4. Alternatives and Weights 
Inconsistency rate 0,08174 8,2% 

Techniques (Alternatives) Weights % 
International Fairs 0,29194 29,2% 

Search Engines 0,281960 28,2% 
Business associations 0,14951 15% 

E-marketplaces 0,14452 14,5% 
Commercial Counsellors 0,04463 4,5 % 

Rooms and Unions 0,03470 3,4% 
Public institutions 0,02914 2,9% 
Social networks 0,02365 2,4% 

Among the customer finding methods, international fairs are evaluated to be the 
most frequently preferred methods whereas the search engines are the second and the 
business associations are the third which are followed by the e-marketplaces with only a 
small percentage difference.  
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Özet 
Bu çalışmanın temel amacı, otel işletmelerindeki çalışanlarda devam bağlılığı, 

presenteeism ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmada 
uygulanan yöntem betimsel araştırma yöntemidir. Araştırmanın örneklemini 2017 yılı 
Mayıs-Temmuz ayları arasında Antalya bölgesindeki sekiz adet beş yıldızlı otel 
işletmesindeki 407 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket 
tekniği kullanılmıştır. Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde 
demografik değişkenler, ikinci bölümde “presenteeism” ölçeği, üçüncü bölümde “devam 
bağlılığı” ölçeği, dördüncü bölümde ise “işten ayrılma niyeti” ölçeği yer almaktadır. 
Araştırma sonucu elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Bu analizler 
frekans dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve basit doğrusal 
regresyon analizidir. Regresyon analizi sonucunda, otel işletmelerinde çalışanların devam 
bağlılığı düzeylerinin presenteeismin dikkat dağınıklığından kaçınamama boyutu üzerinde 
pozitif yönlü zayıf bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca çalışanların dikkat 
dağınıklığından kaçınamama düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerinde pozitif yönlü zayıf 
bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

The main purpose of this study is to determine the relationship between continuance 
commitment, presenteeism and turnover intention. This research was conducted using 
descriptive model. The sample of the study consisted of 407 employees in eight different five 
star hotels in Antalya region between May and July 2017. Survey technique was used as 
data collection technique in the research. The questionnaire form consists of four parts: 
Demographic variables are in the first chapter, “presenteeism” scale is in the second 
chapter, “continuance commitment” scale is in the third chapter, “turnover intention” 
scale is in the fourth chapter. The data obtained from the research were subjected to 
statistical analysis. These analyzes are frequency distribution, reliability analysis, factor 
analysis, correlation analysis and simple linear regression analysis. As a result of 
regression analysis, it was determined that the level of continuance commitment of the 
employees had a weak positive effect on the dimension of the presenteeism's inability to 
avoid distraction. In addition, it was found that the level of inability to avoid distractions 
had a weak positive effect on the turnover intention. 
Keywords: Continuance Commitment, Presenteeism, Turnover Intention, Hotel Businesses, 
Antalya. 
Received 10 October 2018; Received in revisedfrom16 December 2018; Accepted 20 
December 2018 

Giriş 
Güçlü rekabet ortamının egemen olduğu küresel piyasalarda varlıklarını devam 

ettirmek isteyen işletmeler, modern yönetim tekniklerini kullanma ve çalışanların 
örgütsel bağlılık düzeyini artırma yoluna gitmişlerdir. Örgütsel bağlılığın iş 
performansı, iş tatmini, işe devamlılık gibi durumları olumlu yönde etkilediği çeşitli 
çalışmalarla doğrulanmıştır (Williams ve Hazer, 1986; Randall, 1990, s. 362; Tett ve 
Meyer, 1993; Simons ve Hinkin, 2001, s. 68; Özkutlu, 2008; Baltacı, Tiyek ve 
Burgazoğlu, 2016). Örgütsel bağlılığın boyutlarından “devam bağlılığı”nda ise 
“duygusal bağlılık” ve “normatif bağlılık”tan farklı olarak çalışanın kişisel çıkarları ön 
plandadır. Devam bağlılık düzeyi yüksek olan çalışanın işletmede çalışmaya devam 
etmesinin başlıca nedeni kaybedeceğini düşündüğü beşeri kazanımlardır (Allen ve 
Meyer, 1990; Pais, Castro ve Monico, 2014).  

Nitelikli işgücünü elinde tutarak rekabet üstünlüğü sağlamaya çalışan işletmelerin 
karşısına örgütsel bir sorun olan  “presenteeism” (işte var olmama) çıkmaktadır. 
Çalışanın fiziki ya da zihinsel sorunlarına rağmen işe devamsızlık davranışı yapmaktan 
kaçınması ve iş yerinde fiziksel olarak bulunmayı tercih etmesi presenteeism kavramı 
ile açıklanmaktadır (Bierla, Huver ve Richard, 2013; Cullen ve MCLaughlin, 2006). 
Çalışanın hasta olmasına rağmen işe devam etmesi her ne kadar örgütsel vatandaşlık 
davranışı gibi görünse de, ilgili yazında var olan araştırmalar bunun tam aksini 
savunmaktadır. Çünkü hasta olmasına karşın işe devam eden çalışan yeterli performans 
sağlayamamakta, müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sağlığına 
daha fazla zarar vererek işletme için uzun vadede maliyetler yaratabilmektedir (Ferreira 
ve Martinez 2012; Bierla, Huver ve Richard, 2013).  

Tedavi olması ya da istirahat etmesi gereken kişinin çalışmaya devam ederek 
(presenteeism) fizyolojik ya da psikolojik yönden kendini yıpratması ve zamanla işten 
ayrılma niyeti taşıması muhtemeldir. Bu bakımdan, presenteeismin iş gören devir hızını 
artıran öncüller arasında değerlendirilmesi ve söz konusu ilişkinin nicel veriler 
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kullanılarak ortaya konulması önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada, “devam bağlılığı, 
presenteeism ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki”yi ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan hipotezler geliştirilmiştir. 

H1: Araştırmaya katılanların devam bağlılığı düzeylerinin işi tamamlayamama 
düzeyleri üzerinde etkisi vardır. 
H2: Araştırmaya katılanların işi tamamlayamama düzeylerinin işten ayrılma 
niyeti üzerinde etkisi vardır. 
H3: Araştırmaya katılanların devam bağlılığı düzeylerinin dikkat dağınıklığından 
kaçınamama düzeyleri üzerinde etkisi vardır. 
H4: Araştırmaya katılanların dikkat dağınıklığından kaçınamama düzeylerinin 
işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

Ulusal ve uluslararası turizm alan yazınında bu nitelikte ve kapsamda bir 
çalışmaya rastlanılmamasından dolayı, çalışma bulgularının araştırmacılara, otel 
çalışanlarına ve yöneticilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Örgütsel Bağlılık 
Bir kavram olarak örgütsel bağlılık; kurumun hedefleri ve değerleri doğrultusunda 

örgüt adına gönüllü çaba sarf etme davranışı olarak tanımlanmaktadır (Simons ve 
Hinkin, 2001, s. 68; Noor ve diğ., 2010). Örgütsel psikolojideki birçok yapıdan farklı 
olarak bağlılığın kavramsallaştırıldığı ve çeşitli yollarla ölçümünün yapıldığı 
görülmektedir. Söz konusu kavramsallaştırmanın literatürde sık sık işten ayrılma 
niyetiyle ilişkilendirildiği dikkat çekmektedir (Tett ve Meyer, 1993; Brien, Thomas ve 
Hussein, 2015; Kang, Gatling ve Kim, 2015). Çünkü örgütüyle arasında kuvvetli bağ 
olan çalışanların örgütünü terk etme eğiliminin çok daha az olduğu genel kabul görmüş 
bir durumdur (Allen ve Meyer, 1990). Bu yönüyle örgütsel bağlılığın işletmeler ve 
bireyler için büyük öneme sahiptir. Örgütsel bağlılık; çalışan motivasyonu, performansı 
ve işten ayrılma niyeti gibi pek çok olumlu veya olumsuz durumun belirleyicisidir 
(Arusteu, 2013). Ayrıca yüksek düzeyde örgütsel bağlılık, etik dışı davranışları ve diğer 
olumsuz sonuçları önlemektedir. Dolayısıyla örgütsel vatandaşlık davranışını ve diğer 
pozitif tutumları desteklemektedir (Srivastava ve Tang, 2015). Aynı zamanda örgütsel 
bağlılık, kişi ve örgüt arasındaki uyum, işe devamlılık, işgücü devir hızının düşmesi gibi 
pek çok faktörle doğrudan ilişkilidir ve bu faktörler üzerinde olumlu bir etki 
yaratmaktadır (Arslan, Güripek ve İnce, 2018, s. 3). 

 Örgütsel bağlılık öncelikle tek bir yapı olarak değerlendirilmiş ancak zamanla üç 
farklı boyutta incelenmiştir. Bunlar; duygusal, devam ve normatif (kuralcı) bağlılıktır. 
Duygusal bağlılıkta çalışan kendini örgüte duygusal olarak bağlı ve borçlu hissetmekte 
ve bu nedenle işletmede kalması gerektiğini düşünmektedir. Normatif bağlılıkta çalışan 
örgütte kalmayı bir kural ve zorunluluk hissiyle kendine ilke edinmektedir (Meyer ve 
Allen, 1997). Devam bağlılığında ise çalışan örgütten ayrıldığı takdirde yüzleşeceği 
maliyetleri düşünerek işletmede kalması gerektiğini kabullenmiştir (Allen ve Meyer, 
1996; Cheng ve Stockdale, 2003; Wasti, 2005; Meyer ve diğ.,2002; Somers, 1995).  

Turizm sektörü, çalışan ve müşteri arasında sürekli yakın iletişimi gerektiren 
sektörlerden biridir. Çalışan tutumu; müşteri memnuniyetini, sadakati, marka imajını ve 
satın alma niyetini güçlendirmektedir (Tsui, Lin ve Yu, 2013). Turizm sektöründe 
müşterinin ilk karşılaştığı kişi çalışan olmaktadır. Bu nedenle otel yöneticileri 
müşteriyle sürekli yüz yüze iletişim kuran çalışanlarının örgütsel bağlılığını sağlama 
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yolunda çaba sarf etmelidirler (Kuruüzüm, Çetin ve Irmak, 2009). Özellikle devam 
bağlılığının düşük olması neticesinde, çalışanların sık sık işten ayrılmaları işletmeler 
açısından önemli maliyetler doğurabilmektedir (Kazlauskaite, Buciuniene ve Turauskas, 
2006, s. 307). Dolayısıyla bu çalışma kapsamında örgütsel bağlılığın sadece devam 
bağlılığı boyutu ele alınmıştır.  

Devam Bağlılığı 
Devam bağlılığında yönetim ile çalışan arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur 

ve bu ilişki daima fayda-zarar denklemi üzerine kuruludur (Allen ve Meyer, 1990). 
Devam bağlılığına sahip olan birey, yalnızca kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için 
işletmede çalışmaya devam etmektedir. Çünkü işten ayrılmasının veya başka iş 
alternatifleri aramasının maliyetinin çok daha fazla olacağını düşünmektedir (Obeng ve 
Ugboro, 2003; Çöp, Yaylı ve Kızanlıklı, 2011; Pais, Castro ve Monico, 2014). Birçok 
sebepten dolayı devam bağlılığı meydana gelebilmektedir. Örneğin; kişi işten ayrılması 
durumunda karşılaşabileceği güçlükleri (ücret, deneyim, yeni bir iş bulma güçlüğü vb.) 
aklına getirmektedir. Niteliksiz işgücünün hâkim olduğu durumlarda devam bağlılığının 
daha fazla gözlenmesi olası bir durumdur (Stup, 2006). Ayrıca örgütüne uzun süre 
yatırım yapan çalışanlar mevcut işletme için harcadıkları emeğin yok olmasını 
istemediklerinden devam bağlılığı davranışı gösterebilmektedirler (Meyer ve Allen, 
1997).  

Presenteeism (İşte Var Olamama) 
Presenteeism, İngiliz ve Avrupalı araştırmacıların epidemoloji veya meslek 

sağlığı konusunda yaptıkları çalışmalar sırasında ortaya çıkmış bir kavramdır (Johns, 
2010). Sözcük olarak presence ‘varlık’ anlamına gelmekteyken presenteeism ‘hastayken 
var olmayı’ ifade etmektedir. Literatürde bu konunun incelenme nedeni çalışanların 
hastayken işte var olmaları ve bu durumun verimliliğe etkilerini incelemektir (Bierla, 
Huver ve Richard, 2013). Presenteeism, çalışabilmek veya en azından çalışıyor gibi 
görünmek için çaba sarf etme durumu olarak tanımlanmaktadır. Bununla beraber 
presenteeism, kişinin örgütüne bağlılığını ispatlaması için uygun bir iklim yaratmaktadır 
(Cooper, 1998, s. 314). 

Presenteeism ile ilgili incelemeler, çalışanların verimliliğini düşüren migren, 
reflü, alerji, eklem ağrıları, depresyon veya obezite gibi sağlık sorunları üzerine 
odaklanmaktadır. Bu sorunların yanı sıra anksiyete, motive olamama veya aşırı motive 
olma durumları da aslında iş verimliliğini düşüren birer sağlık sorunudur (Beer, 2014, 
Ferreira ve Martinez 2012). Fark edilmeyen mental rahatsızlıklar ise iş yüküyle birlikte 
gittikçe çoğalmakta ve sonrasında işe devamsızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu durum aynı 
zamanda kişinin özel yaşamını da negatif yönde etkilemektedir (Suzuki ve diğ., 2015). 
Sağlık sorunları nedeniyle verimliliğin düşmesi işe devamsızlık veya presenteeismden 
kaynaklanmaktadır. Presenteeismin azalmasıyla beraber işe devamsızlığın artacağı 
dolayısıyla verimliliğin düşeceği öngörülmektedir (Koopman ve diğ., 2002). Ancak 
presenteeismin işe devamsızlıktan daha maliyetli olduğu genel kabul görmektedir 
(Suzuki ve diğ., 2015).  

İşini çok sevmek, ahlaki yönden yükümlülük hissetmek veya işten ayrılmaktan 
korkmak (iş güvensizliği) çalışanı presenteeisme yöneltmektedir (Johns, 2010). Konu 
üzerine yapılan bir araştırmada, hemşirelerin hastayken işe devam etme nedenlerinin 
personel yetersizliği olduğu savunulmaktadır. Ayrıca ücret kaybı yaşama korkusu ve 
ileride daha ciddi bir hastalıkta işe gelememe hakkını kullanma planı da sebepler 
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arasında yer almaktadır. Yönetimin personel yetersizliği nedeniyle hasta bile olsa 
çalışanın işe katılmasını talep etmesi bir başka etken olarak saptanmıştır (Sheaghdha, 
2015).  Hastayken işe gitme gerekliliğinin olduğu düşünülen bir ortam veya kültürde 
yaşamak presenteeismi tetiklemektedir. Bu durum söz konusu sağlık probleminin 
örgütsel açıdan yüksek maliyetlere yol açmasına neden olabilmektedir (Ferreira ve 
Martinez 2012). Öte yandan sağlık ve eğitim gibi insanlarla birebir iletişim içerisinde 
bulunulan hizmet kollarında presenteeismin daha yaygın olduğu bilinmektedir (Rhodes 
ve Collins, 2015). 

Çalışanın işletmeyi zarara uğratmaktan korkması nedeniyle presenteeism 
meydana geliyorsa, bu örgütsel bağlılığın sonucunda oluşan özel bir durum olarak 
nitelendirilebilir. Böyle bir durumda işletmedeki örgütsel veya ekonomik 
değişikliklerde çalışan kendini suçlu ve kaygılı hissedecektir. Dolayısıyla çalışanın 
örgütüne karşı bu denli ‘sadakat’ duygusu beslemesi tehlikeli de olabilmektedir (Bierla, 
Huver ve Richard, 2013). Kaygın, Kerse ve Yılmaz (2017) devam bağlılığı ile 
presenteeism arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Ancak Baysal ve diğ., 
(2014) ise örgütsel bağlılık ile presenteeism arasında anlamlı bir ilişki saptamamıştır. 
Mostert ve diğ., (2008) yaptıkları çalışmada, presenteeism ve işten ayrılma niyeti 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu savunmaktadırlar. Haque (2015) tarafından 
yapılan farklı bir araştırmanın sonucunda ise presenteeism ve işten ayrılma niyeti 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak Charbaji ise (2018) 
presenteeismin işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.  

İşten Ayrılma Niyeti 
İşten ayrılma niyeti, örgüt içerisinde meydana gelen potansiyel iş gücü hareketi 

olarak tanımlanmaktadır (Brien, Thomas ve Hussein, 2015). Bu konu, insan kaynakları 
yönetimi alanında oldukça önemsenmektedir. Çünkü yeni personel arayışı ve sonrasında 
bulunan personelin eğitimi ve adaptasyon süreci işletmeler için çeşitli maliyetlere neden 
olmaktadır. İş gören devir hızını azaltmak için işten ayrılma niyetini meydana getiren 
faktörleri incelemek gerekmektedir (Yang ve Lee, 2009). İşten ayrılma niyetinin 
özellikle iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel çevre ile ilişkilendirildiği bilinmektedir 
(Chen ve diğ., 2012). Ayrıca departman içi uyum, adalet dağılımı, terfi imkanları ve 
ödenen ücret işten ayrılma niyeti üzerinde doğrudan etkili olmaktadır (Qiu ve diğ., 
2015). Personel devir hızının yüksek olması ise diğer çalışanların performanslarını 
olumsuz yönde etkilemektedir (Kim, Lee ve Lee, 2013). Çünkü özellikle sosyal alanda 
hizmet veren çalışanların işten ayrılmaları işletme yönetimi için istikrar bozucu bir 
gelişme olarak görülmektedir. Bu durum mevcut çalışanları ve örgüte yeni katılanları 
olumsuz yönde etkilemekle beraber boş kalan pozisyona tecrübesiz kişilerin 
getirilmesiyle de sonuçlanabilmektedir (Kim ve Stoner, 2008). 

 İşten ayrılma niyeti olan çalışanın davranışlarında meydana gelen belirtiler; görev 
ihmali, ekstra görevlere karşı isteksizlik hali ve memnuniyetsizliğini dile getirme olarak 
ortaya çıkmaktadır (Bu, McKeen ve Shen, 2011). Bu belirtileri yok etmek için özellikle 
örgütsel bağlılığı güçlendirmek üzerine odaklanılmaktadır. Örneğin, yöneticinin 
çalışanların refahını gözetmesi ve onları desteklemesi çalışan tutum ve davranışlarını 
pozitif yönde etkilemektedir (Kang, Gatling ve Kim, 2015). 

Yöntem 
Bu araştırma betimsel niteliktedir. Betimsel modelde amaç, eldeki problemi, bu 

problemle ilgili durumları, değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayarak 
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bir konudaki mevcut durumu araştırmak olduğu için bu araştırmanın modeli betimsel 
model olarak kabul edilmektedir (Ural ve Kılıç, 2006: 19). Bu noktadan hareketle 
araştırmanın uygulanması için bir ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının 
oluşturulması safhasında önce konuyla ilgili yapılan çalışmalardan ve daha önce 
oluşturulmuş ölçeklerden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçme aracı 3 farklı 
ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçekler: Presenteeism (İşte Var Olamama);  Koopman ve 
diğ. (2002) tarafından geliştirilen ölçek 6 ifade ve iki boyuttan (işi tamamlayamama ve 
dikkat dağınıklığından kaçınamama), Devam Bağlılığı; Meyer ve Allen (1991) 
tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık ölçeğinin boyutlarından olan Devam Bağlılığı 6 
ifadeden ve tek boyuttan, İşten Ayrılma Niyeti; Mobley ve diğ. (1978) tarafından 
geliştirilen ölçek 3 ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır.  

Araştırmanın veri çözümleme sürecinde 5’li Likert şeklinde derecelendirilen 
ankette araştırma kapsamındaki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların belirtilen her 
bir ifadeye katılım dereceleri; Hiç Katılmıyorum=1 ve Tamamen Katılıyorum=5 
arasında puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Anketlerden elde edilen verilere frekans 
dağılımı, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon 
analizi gibi istatistik yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma evrenini Antalya’da faaliyet 
gösteren beş yıldızlı otellerdeki çalışanlar oluşturmaktadır. Kasım 2018 verilerine göre 
Antalya’da 314 adet beş yıldızlı turizm işletme belgeli otel bulunmaktadır. Antalya’daki 
konaklama tesislerinin ve bu tesislerde çalışan işgörenlerin sayısı araştırmanın evreni ve 
örneklemi için oldukça yeterlidir. Bu sebeple araştırmanın yapılacağı bölge olarak 
Antalya seçilmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). Antalya’daki beş yıldızlı 
otellerin toplam yatak kapasitesine ait en son istatistik 2014 yılında yayınlandığı için 
ilgili yıla ait istatistiki veriler kullanılmıştır. Buna göre 2014 yılında Antalya’daki beş 
yıldızlı 255 otelin yatak sayısı 217.947’dir  (Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
2014). TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) tarafından 2010 yılında turizm 
istihdamı üzerine yapılmış olan bir çalışmaya göre beş yıldızlı otellerde 3,08 yatak 
başına 1 personel düşmektedir (TÜROFED, 2010). Tüm bu veriler ışığında Antalya’da 
beş yıldızlı otellerde yaklaşık 70.762 işgörenin istihdam edildiği hesaplanmaktadır.  

Araştırma örnekleminin hesaplanmasında Yamane (2001), örneklem formülü 
kullanılmıştır (Yamane, 2001, s. 116). Bu formüle göre araştırma evreni 70.762 olarak 
kabul edildiğinde araştırma örneklemi de %95 güven seviyesinde 383 olarak ortaya 
çıkmaktadır. Araştırmaya Antalya bölgesinden 2017 yılı Mayıs-Temmuz ayları arasında 
8 adet beş yıldızlı otel işletmesi katılmıştır. Bu işletmelere toplamda 480 adet anket 
formu topla bırak yöntemiyle bırakılmıştır. Bırakılan anketlerden 450 adedi geri 
dönmüştür. Bunların 407 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Geri kalan 43 adet anket ise 
eksik ve tutarsız olduğundan dolayı değerlendirmeye alınmamıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Dağılımları 
Demografik Özellikler f % 
Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 
Toplam 

 
245 
162 
407 

 
60,2 
39,8 
100 

Yaş 
16-25 
26-35 
36-45 
46 ve Üzeri 
Toplam 

 
126 
160 
72 
49 
407 

 
31,0 
39,3 
17,7 
12,0 
100,0 
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Eğitim 
İlk ve Ortaöğretim 
Önlisans 
Lisans 
Toplam 

 
203 
100 
104 
407 

 
49,9 
24,6 
25,6 
100,0 

Çalışılan Departman 
Önbüro 
Muhasebe 
Kat Hizmetleri 
Yiyecek ve İçecek 
İnsan Kaynakları 
Teknik Servis 
Halkla İlişkiler 
Toplam 

 
63 
59 
76 
126 
24 
35 
24 
407 

 
15,5 
14,5 
18,7 
31,0 
5,9 
8,6 
5,9 

100,0 
İşletmede Çalışma Süresi 
1 Yıldan Az 
1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11 Yıl ve Üzeri 
Toplam 

 
112 
198 
67 
30 
407 

 
27,5 
48,6 
16,5 
7,4 

100,0 

Tablo 1’de araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin frekans 
dağılımları incelendiğinde, büyük çoğunluğunu erkek katılımcılar (n=245; %60,2) 
oluşturmaktadır. Kadınların oranı ise (n=162; %39,8) erkeklerden daha azdır. 
Araştırmaya katılanlar 16-35 (n=286; %70,3) yaş aralığında yoğunlaşmaktadır. 
Katılımcıların neredeyse yarısı (n=203; %49,9) ilk ve ortaöğretim mezunlarından 
oluşmaktadır. Anketi cevaplayanların çalıştıkları departmanlar göz önünde 
bulundurulduğunda, en fazla yiyecek ve içecek departmanından (n=126; %31,0) 
katılımın sağlandığı görülmektedir. İşletmede çalışma süreleri bakımından 1-5 yıl arası 
çalışanların ise (n=198; %48,6) toplam katılımcıların yarıya yakınını oluşturduğu göze 
çarpmaktadır. 

Tablo 2: Devam Bağlılığı Boyutunun Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER 

Fa
kt

ör
 

Y
ük

le
ri

 

Ö
zd

eğ
er

 

%
 o

f 
V

ar
ia

nc
e 

C
ro

nb
ac

h’
s 

A
lp

ha
 

Devam Bağlılığı  2,020 40,402 0,626 
Şu anda, bu otelde kalmak benim için bir istekten çok bir 
gerekliliktir. 0,591    

Şu anda, istesem bile bu otelden ayrılmam benim için çok 
zordur. 0,670    

Şimdi bu otelden ayrılmaya karar verirsem, hayatımda pek çok 
şey altüst olur. 0,731    

Bu otelden ayrılmayı göze alamayacak kadar az seçeneğim 
olduğunu hissediyorum. 0,628    

Eğer bu otele kendimden bu kadar çok şey katmamış olsaydım, 
başka bir yerde çalışmayı göz önünde bulundurabilirdim. 0,541    

Toplam Ölçek Güvenirliği ve Varyansı   40,402 0,626 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,676;    
Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 228,057; P = 0,000 

Tablo 2’de Örgütsel Bağlılığın boyutlarından Devam Bağlılığı’na ait faktör 
analizi sonuçları görülmektedir. Ölçekten faktör yükü değeri uygun olmayan bir ifade 
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çıkarılmış ve faktör analizi tekrarlanmıştır. Nihai faktör analizi sonuçlarına göre, faktör 
çözümünün açıklayıcılığı incelendiğinde tek boyutlu faktör çözümünün toplam 
varyansın %40,402’sini açıklayabildiği görülmektedir. Sosyal bilimlerde faktör 
analizinde açıklanan varyans oranının tek faktörlü ölçeklerde %30’un üzerinde olması 
yeterli kabul edilmektedir (Büyüköztürk, 2008: 125). Ayrıca örneklem büyüklüğünün 
yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucuna bakıldığında 0,676 
değeri orta değer olarak kabul edilebilir. Eroğlu’na (2009: 322) göre KMO değerleri ve 
yorumları şu şekilde belirtilmiştir: 0,50’nin altı değer kabul edilemez, 0,50 değer zayıf, 
0,60 değer orta, 0,70 değer iyi, 0,80 değer çok iyi ve 0,90 değer mükemmeldir. Bartlett 
küresellik testi sonucuna göre de Sig. 0,000 (p<0,05) çıkması bu araştırmadaki 
ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Devam Bağlılığı 
boyutunun güvenirlik katsayısı Alpha (α)= 0,626 olarak tespit edilmiştir. Alpha 
katsayısının 0,60≤α<0,80 arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir olduğuna, 
katsayının 0,80≤α<1,00 arasında olması ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğuna 
işaret etmektedir (Akgül ve Çevik, 2005: 436; Kayış, 2009: 405). Dolayısıyla 
araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeğin güvenirlik düzeyinin oldukça 
güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 3: Presenteeism (İşte Var Olamama) Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER 
Fa

kt
ör

 
Y
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ri
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İşi Tamamlayamama  2,126 35,439 0,754 
Sağlık problemim olmasına rağmen iş yerindeki zor görevleri 
bitirebilirim. (R) 0,780    

Sağlık problemim olmasına rağmen iş yerindeki hedeflerimi 
gerçekleştirmeye odaklanabilirim. (R)  0,871    

Sağlık problemim olmasına rağmen tüm işlerimi 
tamamlayabilecek kadar kendimi enerjik hissederim. (R) 0,792    

Dikkat Dağınıklığından Kaçınamama  2,019 33,656 0,792 
Sağlık problemim nedeniyle iş stresiyle başa çıkmakta 
zorlanırım. 0,813    

Sağlık problemim işimden zevk almama engel olur. 0,885    
Sağlık problemim nedeniyle işimle ilgili bazı görevleri 
tamamlama konusunda ümitsizliğe kapılırım.  0,813    

Toplam Ölçek Güvenirliği ve Varyansı   69,096 0,715 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,683;    
Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 719,248; P = 0,000 

Not: R ile gösterilen ifadeler ters kodlanmıştır. (1= Tamamen Katılıyorum, 5=Tamamen Katılmıyorum) 

Tablo 3’te Presenteeism ölçeğine ait faktör analizi sonuçları görülmektedir. Buna 
göre, faktör çözümünün açıklayıcılığı incelendiğinde iki boyutlu faktör çözümünün 
toplam varyansın %69,096’sını açıklayabildiği görülmektedir. Örneklem büyüklüğünün 
yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucuna bakıldığında 0,683 
değeri orta değer olarak kabul edilebilir. Bartlett küresellik testi sonucuna göre de Sig. 
0,000 (p<0,05) çıkması bu araştırmadaki ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu 
göstermektedir. İlgili ölçeğin boyutlarından işi tamamlayamama boyutunun güvenirlik 
katsayısı Alpha (α)= 0,754 ve dikkat dağınıklığından kaçınamama boyutunun güvenirlik 
katsayısı ise Alpha (α)= 0,792 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada veri 
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toplama aracı olarak kullanılan ölçeğin güvenirlik düzeyinin oldukça güvenilir olduğu 
söylenebilir. 

Tablo 4: İşten Ayrılma Niyeti Faktör Analizi Sonuçları 

İFADELER 
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İşten ayrılma Niyeti  1,741 58,027 0,630 
Şu an çalıştığım işten daha ideal bir işte çalışmayı tercih ederim. 0,766    
Bu işletmeye başladığımdan beri iş değiştirme hakkında ciddi 
düşüncelerim oldu. 0,839    

Gelecek yıl içerisinde başka iş aramayı ciddi bir şekilde 
düşünüyorum. 0,671    

Toplam Ölçek Güvenirliği ve Varyansı   58,027 0,630 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO = 0,616;    
Bartlett's Test of Sphericity: χ2 = 171,154; P = 0,000 

 

Tablo 4’te İşten Ayrılma Niyeti ölçeğine ait faktör analizi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre, faktör çözümünün açıklayıcılığı incelendiğinde tek boyutlu 
faktör çözümünün toplam varyansın %58,027’sini açıklayabildiği görülmektedir. 
Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi 
sonucuna bakıldığında 0,616 değeri orta değer olarak kabul edilebilir. Bartlett küresellik 
testi sonucuna göre de Sig. 0,000 (p<0,05) çıkması bu araştırmadaki ifadelerin faktör 
analizi için uygun olduğunu göstermektedir. İlgili ölçeğin güvenirlik katsayısı Alpha 
(α)= 0,630 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla araştırmada veri toplama aracı olarak 
kullanılan ölçeğin güvenirlik düzeyinin oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 5: Değişkenlere İlişkin Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları 
 DB İAN İT İK 

N 407 407 407 407 
Çarpıklık (Skewness) -,340 -,277 ,245 ,147 
Std. Hata (Çarpıklık) ,121 ,121 ,121 ,121 
Basıklık (Kurtosis) -,103 -,284 -,235 -,555 
Std. Hata (Basıklık) ,241 ,241 ,241 ,241 

NOT: DB: Devam Bağlılığı; İAN: İşten Ayrılma Niyeti; İT: İşi Tamamlayamama; İK: İşten Kaçış 

Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine yönelik analiz sonuçları Tablo 
5’te yer almaktadır. Tabachnick ve Fidell (2013)’e göre çarpıklık ve basıklık 
katsayılarının ±2 arasında olması verilerin normal dağılım gösterdiğine işaret 
etmektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan katsayıların ±2 arasında olduğu 
görülmektedir. Buna göre bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait verilerin normal dağılım 
gösterdiği söylenilebilir. 
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Tablo 6: Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi 

Boyutlar (n=407) İşi 
Tamamlayamama  

Dikkat 
Dağınıklığından 

Kaçınamama  

Devam 
Bağlılığı 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

İşi Tamamlayamama  
(pearson korelasyon kaysayısı) 

1    

Dikkat Dağınıklığından Kaçınamama 
 (pearson korelasyon katsayısı) 

,200** 1   

Devam Bağlılığı 
(pearson korelasyon katsayısı) 

-,060 ,132** 1  

İşten Ayrılma Niyeti 
(pearson korelasyon katsayısı) 

-,010 ,257** ,003 1 

*p<0,05; **p<0,01 

Tablo 6’da yer alan korelasyon analizi sonuçlarında, pearson korelasyon 
katsayısının 1,00 olması, mükemmel bir pozitif ilişkiyi ifade ederken, -1,00 olması ise 
mükemmel bir negatif ilişkiyi ifade etmektedir. 0,70-1,00 arasında olması yüksek, 0,70-
0,30 arasında olması orta, 0,30-0,00 arasında olması ise düşük düzeyde bir ilişki olarak 
tanımlanabilir. Değişkenler arasındaki ilişkiler şu şekilde yorumlanmaktadır; iki 
değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki olması deneklerin X değişkenine ait 
değerlerinin artması durumunda Y değişkenine ait değerlerinde artması anlamına 
gelmektedir. Negatif yönlü ilişkide ise X değişkenine ait değerler artarken, Y 
değişkenine ait değerler düşmektedir (Büyüköztürk, 2008: 32). Tablo 6’ya göre 
araştırmada kullanılan ölçeklerden Devam Bağlılığı ile Dikkat Dağınıklığından 
Kaçınamama arasında  (pearson korelasyon katsayısı  0,132) pozitif yönlü düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca araştırmada kullanılan ölçeklerden Dikkat 
Dağınıklığından Kaçınamama ile İşten Ayrılma Niyeti arasında  (pearson korelasyon 
katsayısı  0,257) yine pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
Ancak Devam Bağlılığı ile İşi Tamamlayamama boyutu ve İşten Ayrılma Niyeti 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Dolayısıyla söz konusu boyutlar arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamadığı için regresyon analizi yapılamamıştır. Bu nedenle, H1: 
“Araştırmaya katılanların devam bağlılığı düzeylerinin işi tamamlayamama düzeyleri 
üzerinde etkisi vardır.” ve H2: “Araştırmaya katılanların işi tamamlayamama 
düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır.” hipotezleri kabul 
edilmemiştir.  
Tablo 7. Devam Bağlılığının Dikkat Dağınıklığından Kaçınamama Üzerindeki Etkisini 

İnceleyen Basit Doğrusal Regresyon Analizi 
Bağımsız Değişken Beta t Sig. (p) 
Devam Bağlılığı 0,132 2,674 0,008** 

Sabit  9,243 0,000** 
F 7,150 
R 0,132 
R2 0,017 
p 0,008** 

 *p<0,05; **p<0,01 
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Tablo 7’de yer alan sonuçlara göre, araştırmaya katılan otel çalışanlarının dikkat 
dağınıklığından kaçınamama düzeyindeki değişimin %1,7’sini (R2) devam bağlılığının 
açıkladığı görülmektedir. Ayrıca devam bağlılığı ile dikkat dağınıklığından kaçınamama 
arasındaki ilişkinin doğrusal ve pozitif yönlü olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ortaya 
çıkan bu sonuç doğrultusunda devam bağlılığı puanı bir birim arttığında dikkat 
dağınıklığından kaçınamama puanının 0,132 (Beta) kadar artacağını söylemek 
mümkündür. Dolayısıyla H3: “Araştırmaya katılanların devam bağlılığı düzeylerinin 
dikkat dağınıklığından kaçınamama düzeyleri üzerinde etkisi vardır.” hipotezi kabul 
edilmiştir.  

Tablo 8. Dikkat Dağınıklığından Kaçınamamanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki 
Etkisini İnceleyen Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişken Beta t Sig. (p) 
Dikkat Dağınıklığından 

Kaçınamama 0,257 5,355 0,000** 

Sabit  20,061 0,000** 
F 28,676 
R 0,257 
R2 0,066 
p 0,000** 

*p<0,05; **p<0,01 

Tablo 8’de yer alan sonuçlara göre, araştırmaya katılan otel çalışanlarının işten 
ayrılma niyeti düzeyindeki değişimin %6,6’sını (R2) dikkat dağınıklığından 
kaçınamamanın açıkladığı görülmektedir. Ayrıca dikkat dağınıklığından kaçınamama 
ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin doğrusal ve pozitif yönlü olduğu sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda dikkat dağınıklığından 
kaçınamama puanı bir birim arttığında işten ayrılma niyeti puanının 0,257 (Beta) kadar 
artacağını söylemek mümkündür. Dolayısıyla H4: “Araştırmaya katılanların dikkat 
dağınıklığından kaçınamama düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır.” 
hipotezi kabul edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 
Otel işletmelerinde çalışanların devam bağlılığı, presenteeism ve işten ayrılma 

niyeti düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmanın 
örneklemi Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 407 personelden 
oluşmaktadır. Bu örneklemi oluşturan çalışanların %60,2’si gibi büyük bir kısmı 
erkeklerden oluşurken %39,8’lik kısmı kadınlardan oluşmaktadır. 2014 yılında yapılan 
bir araştırmaya göre Türkiye’de turizm sektöründe çalışan kadınların sayısının %27,3 
civarında olduğu ve 2023’te bu oranın %36,5 olacağı öngörülmüştür (WTTC, 2014). 
Söz konusu veriler göz önüne alındığında bu çalışmadaki %39,8’lik kadın çalışan oranı 
turizm istihdamındaki güncel durumla benzerlik göstermektedir. Araştırmanın 
bulgularına göre yaş grupları arasında en fazla katılımın %39,3 ile “26-35” yaş 
grubundan olduğu görülmektedir. “25 ve altı” yaş grubundan ise %31’lik bir katılım 
sağlanmıştır. Turizm sektöründe çalışan “25 ve altı” yaş grubunun 2013 yılında %22 
civarında olduğu, 2023 yılında ise %30 civarında olacağı öngörülmektedir (WTTC, 
2014). Dolayısıyla çalışmadaki söz konusu bulgular güncel verilerle benzerlik 
taşımaktadır. 
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Araştırmada otellerde çalışanların, devam bağlılığı ve presenteeismin dikkat 
dağınıklığından kaçınamama boyutu arasındaki ilişkiyle ilgili bulgularda katılımcıların 
devam bağlılığı düzeylerinin dikkat dağınıklığından kaçınamama üzerinde olumlu 
yönde ve zayıf bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Yani araştırmaya katılanların 
devam bağlılığı düzeyleri arttıkça, dikkat dağınıklığından kaçınamama düzeyleri de 
artmaktadır. Bu durum devam bağlılığına sahip olan çalışanların hasta olmalarına 
rağmen işlerine gelmeleri ancak iş sırasında dikkatlerinin dağılmasıyla açıklanabilir. 
Dolayısıyla çalışanın dikkati dağıldığı için iş veriminin azaldığı ve işletmenin bu 
durumdan olumsuz yönde etkilendiği söylenilebilir. Bu çalışmadaki söz konusu 
sonuçlar Kaygın, Kerse ve Yılmaz (2017)’ın yaptıkları çalışmanın sonuçlarıyla 
örtüşürken, Baysal ve diğ., (2014)’nin elde ettikleri sonuçlarla örtüşmemektedir.   

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise dikkat dağınıklığından kaçınamama 
boyutu ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişkinin saptanmasıdır. 
Otel işletmesi çalışanlarının hasta olmalarından dolayı yaşadıkları dikkat dağınıklığı 
durumunun aynı zamanda işgören devir hızının yüksek olduğu ve mevsimlik istihdamın 
öne çıktığı otel işletmelerinde işten ayrılma niyetini artırdığı ifade edilebilir. Bu durum 
turizm sezonunun oldukça yoğun geçtiği dönemlerde otel işletmelerini oldukça olumsuz 
bir şekilde etkileyebilmektedir. İlgili literatür incelendiğinde bu araştırmanın sonuçları 
Haque (2015)’nin araştırmasından elde ettiği bulgular ile benzerlik taşırken, Charbaji 
(2018)’nin araştırmasından elde edilen bulgular ile benzerlik göstermemektedir.  

Sonuç olarak bu araştırma ile turizm alanında daha önce üzerinde ayrı ayrı 
çalışılmış devam bağlılığı, presenteeism ve işten ayrılma niyeti kavramlarını bir arada 
ele alıp alandaki bir boşluğu doldurmak, oluşan farklı bir durumu ortaya koyarak 
literatüre katkı sağlamak hedeflenmiştir. Öte yandan bu çalışma ile gelecekte turizm 
alanında yapılacak olan benzer nitelikteki çalışmalara bir kapı açmak ve bu konudaki 
daha spesifik araştırmalara temel teşkil etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın bulguları 
ışığında, sektörde faaliyet gösteren otel işletmelerine ve alandaki araştırmacılara yönelik 
şu öneriler geliştirilmiştir: 

Otel işletmelerinin insan kaynakları birimi tarafından çalışanların presenteeism 
düzeyleri periyodik olarak ölçülmeli ve olumsuz durumlar tespit edilerek gerekli 
önlemler (ücretli/ücretsiz izin, tedavi vb.) alınmalıdır. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren 
çalışanlardan daha fazla verim alınması açısından hastalanan personellerin 
hastalıklarının işlerine engel olmaması ve dikkatlerini dağıtmaması gerekmektedir. 
Dolayısıyla otel işletmesi yönetimlerinin alacağı önlemler hem verimliliği hem de 
hizmet kalitesini arttıracaktır. 

Araştırmada kullanılan ölçekler yöntem kısmında da belirtildiği gibi alanda en çok 
kullanılan ölçekler arasından seçilmiştir. Ancak özellikle işten ayrılma niyeti konusunda 
birbirinden farklı ölçekler mevcuttur. Gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı 
bölgelerde (Örn., şehir otelleri), farklı ölçekler, farklı araştırma modelleri ve kritik olay 
yöntemi, görüşme gibi farklı veri toplama yöntemleri kullanılabilir. Bu sayede daha 
farklı bulgular elde edilerek daha farklı analizler yapılabilir. 
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Extensive Summary 

 Businesses that want to maintain their presence in global markets dominated by 
a strong competitive environment have tried to use modern management techniques and 
to increase the level of organizational commitment of employees. It has been confirmed 
by several studies that organizational commitment have positive effects on job 
performance, job satisfaction and job attendance (Williams and Hazer, 1986; Randall, 
1990, p. 362; Tett and Meyer, 1993; Simons and Hinkin, 2001, p. 68; Özkutlu, 2008; 
Baltacı, Tiyek and Burgazoğlu, 2016). In the “continuance commitment,”  the personal 
interests of the employee are in the foreground, unlike the “affective commitment” and 
“normative commitment.” The main reason why the employee with a high level of 
continuance commitment is the human gains that he thinks he will lose (Allen and 
Meyer, 1990; Pais, Castro and Monico, 2014). 
 Businesses trying to provide competitive advantage by holding qualified labor 
force face with organizational problem “presenteeism.” In spite of physical or mental 
problems, the employee refrains from absenteeism and physically present at work is 
explained by presenteeism concept (Bierla, Huver and Richard, 2013; Cullen and 
MCLaughlin, 2006). Continuance to work despite of the sick can be seen as an 
organisational citizenship behavior but literature defend total opposite of this. Because 
employee who works despite of the sickness fails to provide adequate performance, can 
affect customer satisfaction negatively and cause long-term costs for the business by 
giving more harm to his/her health (Ferreira and Martinez 2012; Bierla, Huver and 
Richard, 2013). It is likely that the person who needs to be treated or rest wear down 
himself/herself physiologically or psychologically by continuing to work and may have 
turnover intention in time. In this respect, it is important to evaluate the presenteeism 
among the premises that increase the employee turnover rate and to present the 
relationship using quantitative data. Therefore, this study aims to reveal the relationship 
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between continuance commitment, presenteeism and turnover intention.  For this 
purpose, the following hypotheses have been developed: 

H1: The continuance commitment levels have an impact on the levels of 
completing work.  
H2: Completing work levels have an impact on turnover intention. 
H3: Continuance commitment levels have an impact on the levels of avoiding 
distraction. 
H4: Avoiding distraction levels have an impact on turnover intention. 

 The sample of the study consisted of 407 employees in eight different five star 
hotels in Antalya region between May and July 2017. A total of 480 questionnaire 
forms were left to these businesses with the method of drop and collect method. 450 of 
these forms have been delivered and 407 of them were evaluated. The rest 43 
questionnaires were incomplete and inconsistent and were not evaluated. 
 It was observed that the 1,7% (R2) change on hotel staff’s avoiding distraction 
levels were explained by the continuance commitment. In addition,  it is revealed that 
the relationship between continuance commitment and avoiding distraction is linear and 
in positive direction. It is possible to say that when the continuance commitment score 
increases by one unit, avoiding distraction will increase by 0,132 (Beta). Accordingly 
H3:  “Continuance commitment levels have an impact on the levels of avoiding 
distraction” hypothesis was accepted. 
 It was observed that the 6,6% (R2) change on hotel staff’s turnover intention 
levels were explained by avoiding distraction. In addition, it is revealed that relationship 
between avoiding distraction and the turnover intention is linear and in positive 
direction. Based on this result, it is possible to say that when avoiding distraction score 
increases by one unit, turnover intention will increase by 0,257 (Beta). Accordingly H4:  

“Avoiding distraction levels have an impact on turnover intention” hypothesis was 
accepted. 
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Özet 
Günümüzde sürekli olarak değişim ve gelişim gösteren zorlu piyasa şartlarında 

işletme yöneticilerinin verecekleri rasyonel kararlarda daha dikkateli olması ve planlı 
hareket etmesi gerekmektedir. Rasyonel kararların verilmesi ise zamanında gerçek ve 
yararlı bilgilerin varlığı ile mümkündür. Bu nedenle, bütün işletmelerde olduğu gibi 
tarım işletmelerinde de oluşturulacak muhasebe bilgi sisteminin işletmenin geleceği 
açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu çalışmada, 2012 ve 2014 yıllarında yapılan 
değişiklikler de dikkate alınarak TMS-41’in gelişim süreci, amacı ve kapsamı hakkında 
öz bilgilere yer verilmiştir. Canlı varlıklar ile tarımsal ürünlerin muhasebeleştirilme 
süreci, su ürünleri perspektifinde verilen örnekler ile açıklanmıştır. Daha sonra balık 
üretim işletmelerinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlere ilişkin devlet teşvikleri ile bu 
teşviklerin muhasebeleştirilme işlemleri açıklanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı hem 
işletme sayısı hem üretim hacmi hem de yarattığı katma değer giderek artan su ürünleri 
sektöründeki işletmelerin tarımsal faaliyetleri ile ilgili karşı karşıya kaldığı temel 
finansal işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarının TMS-41 çerçevesinde tek düze bir 
şekilde muhasebeleştirilmesi sağlamak ve TMS-41’in daha kolay anlaşılabilmesine 
destek olmaktır. Bununla birlikte çalışmada verilen örneklerde bazı hesap isimleri 
önerilmiştir. Yeni oluşturulacak hesap planında bu hesapların da yer alabilmesi, tarım 
sektörü içerisinde yer alan su ürünleri üreten işletmelerin daha anlamlı ve yararlı 
finansal bilgilere sahip olabileceğini göstermektedir.   
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Abstract 
 In today’s constantly changing and developing market demand conditions, it is 
necessary for business managers to be more careful in making rational decisions and 
act in a planned schedule. Rational decisions are only made possible by the presence of 
real and useful information provided in time. Therefore, as in all enterprises, 
accounting information system to be formed has special importance for the future of 
agricultural enterprises. In this study, upon taking the changes made in 2012 and 2014 
into account, self-knowledge about the development process, purpose and scope of TAS-
41 is presented. The process of accounting for biological assets and agricultural 
products is explained along with the examples given in the perspective of fisheries. 
Then, government incentives related to agricultural practices in fishery production 
enterprises and accounting procedures of those incentives are explained. The main 
objective of this study is to ensure the uniform accounting of the accounting records 
related to the basic financial transactions faced by an increasing number of fishery 
production enterprises within the framework of the TAS-41 with a better understanding 
of the TAS-41. However, some account names are suggested in the examples given in 
the study. The fact that these accounts can be included in the new account plan shows 
that the fisheries enterprises in the agricultural sector can have more meaningful and 
useful financial information. 
Keywords: Fishery Products, Agricultural Practices, Accounting, TAS-41. 
Received 2 October 2018; Received in revised from21 December 2018; Accepted 25 
December 2018 
 1. Giriş  

 Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelere ait finansal tabloların; 
birbirleri ile karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, daha şeffaf, doğru ve ilgili kişilere 
verecekleri kararlarda daha yararlı finansal bilgi üretecek şekilde hazırlanması ve 
sunulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçlarla finansal bilgilerin ortak bir dilde 
hazırlanabilmesi için; özel sektör, bölgesel oluşumlar ve devletlerarası organizasyonlar 
aracılığı ile çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda dünyanın dört bir 
yanından işinde uzman nitelikli kişiler ve kurumlar biraraya gelerek, Uluslararası 
Muhasebe Standartları Komitesini (International Accounting Standards Committee, 
IASC) kurmuştur. Günümüzde 140’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu Vakfı (International Accounting Standards Committee 
Foundation, IASCF); Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ile Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartlarının(UFRS) kullanımını zorunlu tutmuş veya 
kullanımına izin vermiştir(Herbohn and Herbohn, 2006, s. 178). Ülkelerin büyük bir 
bölümünün UMS ve UFRS’lere göre muhasebeleştirme yapması standartlara verilen 
önemi de açıkça ortaya koymaktadır(Ağca ve Aktaş, 2007, s. 2).  
 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Vakfı tarafından hazırlanan bu 
standartlarda, işletmeler ile ilgili finansal nitelikteki olayların ve bilgilerin belirlenmesi, 
bu bilgilerin hangi esaslara göre değerlendirilip kayıt altına alınacağı, finansal tabloların 
sunum şekli ve finansal tablolarda yer alan dipnotlar ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer 
verilmektedir. Standartların çoğu tüm sektörlerde uygulanacak şekilde hazırlansa da, 
sektörlere özgü daha doğru ve daha gerçek finansal bilgilerin üretilmesini sağlayan 
standartlar da bulunmaktadır(Arzova ve Arsoy, 2006, s. 135).  
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 Tarımsal faaliyetler standardının gelişim sürecine bakıldığında ise IASC, 1999 
yılının Temmuz ayında tarım işletmelerinde uygulanmak üzere uluslararası muhasebe 
standardı taslağı yayınlamış ve ilgililerden tarımsal faaliyetlere ilişkin hazırlanan bu 
taslak ile ilgili yorum ve öneriler yapmasını istemiştir. 2000 yılının Aralık ayında UMS-
41 bir standart olarak yayınlanmış ve 01.01.2003 tarihinden itibaren ilk olarak tarım 
işletmelerince uygulanmaya başlamıştır. 22.05.2008, 01.01.2009 ve 30.06.2014 
tarihlerinde ise yayınlanan standart metinlerinde gerekli görülen iyileştirmeler ve 
düzeltmeler yapılarak UMS-41 günümüzdeki halini almıştır(www.iasplus.com).  
 Bu çerçevede UMS-41, tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için 
yayınlanmıştır. IASCF tarafından UMS-41 adıyla yayınlanan standart ise Türkçeye 
çevrilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 41 
kod numarası ve Tarımsal Faaliyetler Standardı adıyla Türkiye’de ilgili işletmelerce 
uygulanmak üzere ilk olarak 24.02.2006 tarihinde yayınlanmış ve günümüze kadar 
yayınlanan yedi Tebliğ aracılığı güncellenmiştir(TMS-41). 
 Bu çalışmanın temel amacı, su ürünleri üretimi yapan işletmelerin üretim 
sürecinde karşı karşıya kaldığı tarımsal faaliyetlere ilişkin temel finansal işlemlerin 
TMS-41’e göre tek düze bir şekilde muhasebeleştirilmesi sağlamak ve TMS-41’in daha 
kolay anlaşılabilmesi için uygulayıcılara yol göstermektir. Çalışmada önclikle konuya 
ilişkin giriş yapılmış, Tarımsal Faaliyetler Standardı ile ilgili temel bilgilere yer 
verilmiş, canlı varlıkların ve tarımsal ürünlerin değerlemesi, muhasebeleştirilmesi ve 
amortisman işlemleri üzerinde durulmuş, tarımsal faaliyetler ile ilgili devlet 
teşviklerinin nasıl muhasebeleştirileceği açıklanmış, su ürünleri üreten işletmelerin 
temel finansal işlemleri verilen örnekler aracılığı ile açıklanmış son bölümde ise genel 
değerlendirmelerde ve önerilerde bulunulmuştur.  

 2.Tarımsal Faaliyetler Standardının Amacı ve Kapsamı  

 Tarımsal Faaliyetler Standardı’nın amacı; Tarımsal faaliyetlere ilişkin 
muhasebeleştirme yöntemlerini detaylı bir şekilde açıklamaktır. Tarımsal Faaliyetler 
Standardı, aşağıda belirtilen tarımsal varlıkların, tarımsal faaliyetler ile ilgili olması 
durumunda uygulanmaktadır(TMS-41, Md.1). Bu varlıklar ise, 

 i. Taşıyıcı bitkiler dışındaki canlı varlıklar,  
 ii. Hasat zamanındaki tarımsal ürünler, 
 iii. Tarımsal faaliyetler ile ilgili devlet teşviklerinden oluşmaktadır.  
 TMS-41, tarım işletmelerinin hasat zamanı gelmiş canlı varlıklarına hasat 
zamanında uygulanmaktadır. Hasat yapıldıktan sonra ise tarımsal ürünler; TMS-2 
Stoklar Standardı veya uygun olan bir başka standart esas alınarak 
muhasebeleştirilmektedir(Özerhan ve Yanık, 2015: 797). Diğer bir ifade ile TMS-41, 
hasat edildikten sonra herhangi bir işleme tabi olan tarımsal ürünler için geçerli değildir. 
Söz konusu işlemler, tarımsal faaliyetin mantıklı ve doğal bir uzantısı şeklinde 
gerçekleştirilen faaliyetler (biyolojik dönüşüm gibi) dahi olsa, bu tür işleme faaliyetleri 
tarımsal faaliyet kapsamına alınmamıştır(TMS-41, Md.2/d). Örneğin, balık üretim 
işletmesinde satılmak üzere yetiştirilen yavru balıklar canlı varlık, belirli bir olgunluğa 
ulaştıktan sonra havuzdan alınan balıklar (sofralık balıklar) tarımsal ürün, havuzlardan 
alınan balıkların, işlenerek konservelenmesi ise hasat zamanı sonrası işlenen tarımsal 
ürün olarak ifade edilebilir. Bu çerçevede sofralık balıkların işlenerek konservelenmesi, 
TMS-41’in kapsamı dışında bırakılarak, tarımsal faaliyet olarak nitelendirilmemektedir. 
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TMS-41 ile ilgili olarak; canlı varlıklar, tarımsal ürünler ve hasattan sonra işlenen diğer 
ürünlere ilişkin örnekler Tablo 1’de yer almaktadır(TMS-41, Md.4).  

Tablo 1: Tarımsal Faaliyetler Standardının Kapsamı 

Canlı Varlıklar Hasat Zamanı Elde Edilen  
Tarımsal Ürünler 

Hasattan Sonra İşlenme 
Sonucu Ortaya Çıkan Ürünler 

Koyun Yün Yün İpliği, Halı 
Koyun  Et Sosis 

Havuzdaki Canlı Balık Satılmak Üzere Havuzdan 
Çıkarılan Balık Balık Konservesi 

Kerestelik Ağaçlar Kütük Kereste 

Taşıyıcı Bitki Dışındaki Bitkiler Pamuk İplik, Giysi 
Şeker Pancarı Şeker 

Mandıra Hayvanı Süt Peynir 

Sığır Gıda Elde Edilmek Üzere 
Kesilen Sığır Sosis, Pastırma 

Çalılık Yaprak Çay, İşlenmiş Tütün 
Asma Üzüm Şarap 
Meyve Ağaçları Toplanmış Meyveler İşlenmiş Meyve 

TMS-41  TMS-2 

 Kaynak: Türkiye Muhasebe Standardı 41, 4. Madde. 

 3.TMS-41’de Yer Alan Tarım İle İlgili Genel Tanımlar 
 Tarımsal Faaliyetler Standardı’nda yer alan tarım ile ilgili olarak yapılan genel 
tanımlar aşağıdaki gibidir(TMS-41, Md.5). 
 i. Tarımsal Faaliyet; Satışa veya geri dönüştürülmeye konu olan canlı 
varlıkların, tarımsal ürünlere veya farklı canlı varlıklara dönüştürülmesi ve hasat 
işlemlerinin de bir işletme tarafından yönetilmesi faaliyeti olarak ifade edilmektedir. 
Balık üretim işletmeleri açısından tarımsal faaliyet; satılmak veya geri dönüştürülmek 
üzere deniz, akarsu, göl veya havuzlarda her türlü su ürününün yetiştirilmesi faaliyeti 
olarak ifade edilebilir. 
 ii. Tarımsal Ürün; Bir işletmenin canlı varlıklarının hasadı yapılmış halidir. Yine 
aynı şekilde balık üretim işletmesinin havuzlarında yetiştirilen balıklar satılmak üzere 
havuzlardan alındığında, tarımsal ürün olarak nitelendirilmektedir.  
 iii. Canlı Varlık; Yaşayan hayvan veya bitki olarak ifade edilmektedir. Balık 
üretim işletmesinde, tarımsal faaliyetlerde kullanılan balıklar canlı varlık olarak 
nitelendirilebilir. Canlı varlıkları ise aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür(Özkan 
ve Aksoylu, 2012, s. 132-136). 
 a. Tüketilebilir Canlı Varlıklar; Temel tarımsal ürün olarak hasat edilebilen 
canlı varlıklardır. Satılmak üzere yetiştirilen balıklar, tüketilebilir canlı varlıklara örnek 
olarak verilebilir. 
 b. Ürün Veren Canlı Varlıklar; Ürününden yararlanmak amacıyla işletmede 
tutulan canlı varlıklardır. Bu varlıklar temel ürün olmaktan ziyade, ürün vermektedir. 
Anaç balıklar ürün veren canlı balıklara örnek olarak verilebilir.  
 c. Verim Aşamasındaki (Olgun) Canlı Varlıklar; Belirli bir olgunluğa ulaşmış 
hasat edilebilen canlı varlıklardır. Alabalık üretim sürecinde yaklaşık olarak 300 gr 
ağırlığa ulaşan balıklar, verim aşamasındaki canlı varlıklara örnek olarak verilebilir.  
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 d. Verim Aşamasına Gelmemiş (Olgunlaşmamış) Canlı Varlıklar; Belirli bir 
olgunluğa ulaşmamış hasat zamanı gelmemiş olan canlı varlıklardır. Alabalık üretim 
sürecinde yaklaşık olarak 300 gr ağırlığa ulaşamayan balıklar, verim aşamasına 
gelmemiş canlı varlıklara örnek olarak verilebilir.  
 e. Grup Canlı Varlıklar; Yaşayan hayvan veya bitki topluluğudur. Balık üretim 
işletmesinin havuzlarında bulunan balıklar, canlı varlık gruplarını oluşturmaktadır.  
 iv. Biyolojik Dönüşüm; Canlı varlıklarda niteliksel ve niceliksel değişime yol 
açan büyüme, bozulma, üretim ve döllenme süreci olarak ifade edilmektedir(Özbirecikli 
vd, 2017: 141). Anaç balıklardan yumurtaların sağılması ve bu yumurtaların erkek 
balıklarca döllenmesi sonucunda larvaların oluşması, larvaların ise zamanla üç veya beş 
gramlık yavru balıklara dönüşmesi ve yavru balıkların da 250 gram ile 300 grama 
ulaştığında sofralık balık halini alması biyolojik dönüşüme örnek olarak gösterilebilir.   
 v. Satış Maliyetleri; Finansman maliyetleri ve gelir vergileri hariç olmak üzere, 
bir varlığın elden çıkarılmasıyla doğrudan ilişkilendirilebilen ek maliyetler olarak ifade 
edilir. Balık üretim işletmesinde ise üretimi tamamlanan balıkların satışı ile ilgili 
katlanılan fedakârlıkların parasal tutarı, satış maliyetlerine örnek olarak verilebilir. Bir 
başka ifade ile balıkların satılması sırasında komisyonculara ve tüccarlara ödenen 
ücretler, transfer ve gümrük vergileri ve düzenleyici kurumlara ödenen harçlar satış 
maliyetlerine örnek olarak verilebilmektedir.  
 vi. Hasat; Ürünün canlı varlıklardan ayrılması veya canlı varlığın yaşam 
sürecinin sona ermesidir. Balık üretim işletmesinde yeterli olgunluğa ulaşmış balıkların 
satılmak amacıyla havuzlardan alınması hasat olarak ifade edilebilir.    
 vii. Defter Değeri; Varlığın finansal durum tablosunda diğer bir ifade ile 
bilançoda yer alan muhasebeleştirilmiş değeridir. 
 viii. Gerçeğe Uygun Değer: Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde 
gerçekleşecek olağan bir işlemde bir varlığın satışından elde edilen veya borcun 
devrinde ödenen fiyattır.  
 ix. Taşıyıcı Bitki: Bu kavram 2014 yılı sonunda yapılan güncelleme ile birlikte 
standarta konmuştur. Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan bir hesap 
döneminden fazla ürün vermesinin beklenen ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal 
ürün olarak satılma ihtimalinin çok düşük olduğu yaşayan bitkiler taşıyıcı bitki olarak 
tanımlanmıştır.  
 iv. Devlet Teşvikleri; Teşvik, işletmenin faaliyet konusu ile ilgili belirli 
koşulların geçmişte veya gelecekte yerine getirilmesi karşılığında, işletmeye yapılan 
kaynak transferi şeklindeki devlet yardımlarıdır. Bu teşvikler, bir değer atfedilemeyen 
devlet yardımlarını ve işletmenin normal ticari işlemlerinden ayırt edilemeyen devlet ile 
yaptığı işlemleri kapsamamaktadır(TMS-20, Md.3). Devletin, 2018 yılı için alabalık 
üreticilerine, ürettikleri alabalık için kg başı 0,75 TL ödeme yapması devlet teşviklerine 
örnek olarak verilebilmektedir (www.esnafkefalet.net).  
 4.Canlı Varlıkların ve Tarımsal Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi, 
Değerlemesi ve Amortisman İşlemleri  
 Değerleme genel anlamda, bir varlığın veya bu varlığa bağlı hak ve faydaların 
değerleme tarihindeki olası değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere 
dayanarak belirlenmesi işlemdir(www.spk.gov.tr). Canlı varlıklarda değerleme de aynı 
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şekilde canlı varlıkların değerleme tarihindeki olası değerinin, bağımsız ve tarafsız bir 
şekilde objektif verilere dayanarak belirlenmesidir.  
 Daha öncede ifade edildiği gibi canlı varlıklar yaşayan hayvan veya bitki türleri 
olarak tanımlanırken, tarımsal ürünler ise bir tarım işletmesinin canlı varlıklarının 
hasadı yapılmış halini oluşturmaktadır. Tarım işletmeleri, sadece aşağıdaki belirtilen 
koşulların gerçekleşmesi halinde canlı bir varlığı ya da tarımsal ürünü 
muhasebeleştirebilmektedir. Bunlar;(Feleaga, Feleaga ve Raileanu, 2012, s. 34).  
 i. İşletmenin, canlı varlığı veya tarımsal ürünü geçmiş olayların sonucu olarak 
kontrol etmekte olması, diğer bir ifade ile söz konusu varlığa sahip olması,  
 ii. Canlı varlığa veya tarımsal ürüne ilişkin gelecekteki ekonomik faydaların 
işletmeye aktarılmasının muhtemel olması, diğer bir ifade ile söz konusu varlığın 
gelecekte nakit girişi yaratabilme özelliğinin bulunması,  
 iii. Canlı varlığın veya tarımsal ürünün gerçeğe uygun değerinin veya maliyetinin 
güvenilir bir şekilde ölçülebilmesidir. 
 Canlı varlıklar ilk muhasebeleştirildikleri tarihte ve her raporlama dönemi 
sonunda, tarımsal ürünler ise sadece hasat anında (gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir 
biçimde ölçüldüğü varsayımı altında) finansal tablolarda, gerçeğe uygun değerinden 
satış maliyetleri(aracılara ödenen komisyonlar, gümrük vergileri vb.) düşülmek 
suretiyle ile yer almaktadır. Canlı varlıkların “gerçeğe uygun değerinden tahmini satış 
maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülür” ifadesinde; pazara getirme maliyetlerinin ve 
satış noktası maliyetlerinin piyasa fiyatından düşüldüğü hususu anlaşılmalıdır. Gerçeğe 
uygun değer ile satış noktası maliyetleri düşüldükten sonra bulunan değer, canlı 
varlıkların ölçülmesinde kullanılacak bir anlamda net gerçeğe uygun değer 
olacaktır(Akdoğan ve Diğ., 2011, s. 517). Bu çerçevede TMS-41’deki net gerçeğe 
uygun değer, daha çok net gerçekleşebilir değere benzemektedir. Çünkü net 
gerçekleşebilir değer yönteminde varlıklar fırsat maliyetleri ile değerlenmektedir. 
Varlıkların fırsat maliyetleri ise, elde tutulmayıp normal koşullarda satılmaları halinde 
sağlanabilecek gelirden, bu amaç için yapılabilecek giderlerin çıkarılması ile bulunacak 
net tutarı ifade etmektedir(Tuğay, 2013, s. 151).  
Canlı Varlığın/Tarımsal Ürünün Aktif Piyasadaki Fiyatı 
- Canlı Varlığı/Tarımsal Ürünü Aktif Piyasaya Ulaştırma Bedeli 
= Canlı Varlığın/Tarımsal Ürünün Gerçeğe Uygun Değeri      = XXX 
- Satış Noktası Maliyetleri  
    *Aracılara ve simsarlara ödenen komisyonlar, 
    * Düzenleyici kuruluşlar ile mal borsaları tarafından tahsil edilen vergiler, 
    * Transfer ve gümrük vergileri, 
= Canlı Varlığın /Tarımsal Ürünün  
   Finansal Tablolarda Yer Alacak Değeri     = XXX 
 Her dönem değerleme işleminin yapılmasının nedeni canlı varlıkların değerindeki 
değişimin farklılaşmasıdır. Örneğin, kereste elde edilen ağaçlar yıllar ilerledikçe değer 
kazanmakta, kümes hayvanları veya balıklar ise belirli bir olgunluğa ulaşana kadar 
giderek değer kazanmakta belli bir olgunluk düzeyinden sonra ise değer 
kaybedebilmektedir(Argiles and Slof, 2001, s. 371, Arzova ve Arsoy, 2006, s. 138).  
 Bununla birlikte canlı varlıklara ilişkin gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde, 
tarım işletmesi, canlı varlığı yaş veya kalite gibi önemli özelliklere göre 
gruplandırılarak, gerçeğe uygun değerin tespiti kolaylaştırılabilir. Tarım işletmeleri de 
söz konusu özellikleri, piyasada fiyatlamaya esas teşkil eden özellikleri dikkate alarak 
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belirlemektedir(TMS-41, Md.15). Örneğin, iki yaşındaki anaç balıklar ile üç yaşındaki 
anaç balıklar ayrı bir havuzda, aynı dönemde sağılan yumurtalardan elde edilen balıklar 
bir başka havuzda veya özel bir cins anaç alabalıktan elde edilen yavrular ise bir diğer 
havuzda yetiştirilmekte, alabalıkların gerçeğe uygun değeri ise bu özellikler dikkate 
alınarak tespit edilmelidir. 
 Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, sahibi oldukları canlı varlıklar ya 
da tarımsal ürünler ile ilgili olarak gelecek bir tarihte satışına ilişkin çeşitli sözleşmeler 
ile karşı karşıya kalabilmektedir. Gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde, 
sözleşmelerde yer alan fiyatların esas alınması gerekli değildir. Diğer bir ifade ile 
gerçeğe uygun değer, bir sözleşmenin mevcudiyeti sonucu düzetilememektedir(TMS-
41, Md.16).  
 Bununla birlikte canlı varlıklar eğer 1 yıldan daha uzun süre işletmenin tarımsal 
faaliyetleri arasında yer alacak ise duran varlık, 1 yıldan daha kısa süre işletmenin 
tarımsal faaliyetleri arasında yer alacak ise dönen varlık grubu içerisinde 
gösterilmelidir. Örneğin, büyükbaş hayvanlar, ağaçlar ve anaç balıklar duran varlık 
olarak nitelendirilirken, buğday, salatalık, domates gibi mevsimsel bitkiler ile satılmak 
üzere yetiştirilen sofralık balıklar, dönen varlık olarak nitelendirilmektedir. 
 Canlı varlıkların gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa, 
maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklükleri karşılığı düşülerek 
muhasebeleştirme işlemi yapılır. Tarımsal ürünlerin ise her zaman güvenilir bir biçimde 
ölçülebildiğini ve gerçeğe uygun değerinin tespit edilebildiği kabul edilmektedir. Bu 
çerçevede tarımsal ürünlerin ilk muhasebeleştirilmesi aşamasında veya üretim dönemi 
sonunda finansal tablolarda gösterilecek değeri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır(Tokay 
ve Deran, 2006, s. 2). 

Canlı Varlığın Maliyet Bedeli     = XXX 
- Birikmiş Amortisman Tutarı  
- Birikmiş Değer Düşüklüğü Karşılığı 
= Canlı Varlığın Finansal Tablolarda Yer Alacak Değeri     = XXX 
 Maliyet bedeli üzerinden ilk muhasebeleştirme anında finansal tablolarda yer alan 
canlı varlıkların gerçeğe uygun değerleri, ilk muhasebeleştirme tarihinden sonra 
güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman gerçeğe uygun değer ile değerlenip finansal 
tablolarda yeni değeri ile yer almalıdır. Canlı varlılara ilişkin maliyet tutarı özellikle 
aşağıdaki durumlarda gerçeğe uygun değere yakın bir tutarı ifade etmektedir(TMS-41, 
Md.24); 
 i. Canlı varlıklar ile ilgili olarak ilk maliyete katlanılmasından sonra çok az bir 
biyolojik dönüşümün gerçekleşmiş olması, örneğin, Kasım ayında dikilen bir meyve 
ağacı fidesinin yıl sonunda yapılan değerlemesinde gerçeğe uygun değeri ile maliyet 
değerinin birbirine çok yakın olması,  
 ii. Biyolojik dönüşümün fiyatlar üzerinde önemli bir etkisi olmasının 
beklenmemesi, örneğin, 30 yıllık bir çam korusunun üretim sürecindeki ilk yılki 
büyümenin fiyatlar üzerindeki etkisinin önemli olmayışı,  
 Canlı varlıklar çoğunlukla fiziksel olarak bir araziye bağlı olabilmektedir. Bu 
varlıkların ise ayrı bir aktif piyasası bulunmayabilir. Fakat canlı varlıklar, işlenmemiş 
arazi ve arazi geliştirmelerinin bir bütün olarak var olduğu birleşik varlıkların aktif bir 
piyasası olabilir. Bir işletme, birleşik varlıklara ilişkin bilgiyi canlı varlığın gerçeğe 
uygun değerinin tespitinde kullanabilir. Örneğin; işlenmemiş arazi ve arazi 
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geliştirmelerinin gerçeğe uygun değeri, canlı varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespit 
edilebilmesi için, birleşik varlıkların gerçeğe uygun değerinden düşülerek 
hesaplanabilir(TMS-41, Md.25); 
 Canlı varlıkların ilk veya her raporlama dönemi sonunda, tarımsal ürünlerin ise ilk 
muhasebeleştirilmesi sırasında, ortaya çıkan kazançlar veya zararlar, oluştuğu dönemde 
kâr veya zarar olarak muhasebeleştirilmektedir(TMS-41, Md.26). Bu çerçevede, ortaya 
çıkan kazanç tutarları “604 Canlı Varlık Değerleme Artışları”, zarar tutarları ise 
“628/605 Canlı Varlık Değerleme Azalışları(-)” hesabında izlenebilir. 
 Canlı varlıklarını, gerçeğe uygun değer ile değerlemeye tabi tutan işletmeler, canlı 
varlıklarını zaten net değerleri ile finansal tablolarda gösterdikleri için tekrar 
amortismana tabi tutamazlar. 
 5.TMS-41’e İlişkin Devlet Teşvikleri 
 Teşvik, genel anlamda devletin yatırımcıya yatırım konusunda sağladığı çeşitli 
destek veya primler olarak ifade edilmektedir. Teşvik kavramı yerine literatürde 
sübvansiyon, mali yardım, ucuz ya da sıfır faizli kredi veya üreticiye yapılan transfer 
harcamaları gibi kavramlar da kullanılmaktadır(Ulusan, 2008, s. 416). 
 TMS-41’de yer alan devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde devlet teşvikine 
konu olan canlı varlığın değerleme biçimi önemlilik arz etmektedir. Bu çerçevede, 
gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülerek değerlenen canlı varlıklar, TMS-
41’de yer alan devlet teşvikleri kapsamında incelenmekteyken, maliyet bedelinden 
birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılığı düşülerek değerlenen canlı 
varlıklar TMS-20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının 
Açıklanması Standardı kapsamında incelenmektedir(TMS-41, Md.37).  
 5.1.Gerçeğe Uygun Değerden Satış Maliyeti Düşülmek Suretiyle Değerlenen 
Canlı Varlıklar İçin Devlet Teşvikleri  
 Koşulsuz ve koşullu olmak üzere iki çeşit devlet teşviki bulunmaktadır. 
 a. Koşulsuz (Şarta Bağlı Olmayan) Devlet Teşvikleri; Koşulsuz devlet 
teşvikleri, canlı varlıklara ilişkin koşulsuz olarak yapılan devlet teşviklerini 
kapsamaktadır. Bu teşvikler alınabilir hale gelmeleri durumunda kâr olarak 
muhasebeleştirilmektedir. 
 b. Koşullu (Şarta Bağlı Olan) Devlet Teşvikleri; Canlı varlıklara ilişkin belirli 
şartların gerçekleşmesi sonucu verilen devlet teşviklerini kapsamaktadır. Bu teşvikler 
ilgili devlet teşvikine ilişkin koşullar sağlandığında kâr ya da zarar olarak 
muhasebeleştirilmektedir(TMS-41, Md.35). 
 5.2.Maliyet Bedelinden Birikmiş Amortisman ve Birikmiş Değer Düşüklüğü 
Karşılığı Düşülmek Suretiyle Değerlenen Canlı Varlıklar İçin Devlet Teşvikleri  
 Maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılığı 
düşülmek suretiyle değerlenmekte olan canlı varlıklar ile ilgili devlet teşvikleri TMS-20 
kapsamında muhasebeleştirilmektedir(Örten, Kaval ve Karapınar, 2012: 645). Bu 
hususta teşvikin kâr ya da zarar dışında muhasebeleştirildiği “sermaye yaklaşımı” ile 
teşvikin bir veya daha fazla dönemde kâr ya da zararda muhasebeleştirildiği “gelir 
yaklaşımı” olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar(TMS-41, Md.35);  
 a.Sermaye Yaklaşımını Esas Alan Devlet Teşvikleri; Bu yaklaşımda devlet 
teşvikleri, finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek amacıyla kâr veya zararda 
muhasebeleştirilmek yerine, finansal durum tablosu (bilanço) ile ilişkilendirilmelidir. 



 
 

Z. Doğan – S. Arslan 10/4 (2018) 1047-1065 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1055 

Bununla birlikte, kazanılmış bir gelir olmamaları, aksine herhangi bir maliyeti 
olmaksızın devlet tarafından sağlanan bir teşviki temsil etmeleri nedeniyle, devlet 
teşviklerine kâr veya zararda yer verilmemelidir. Geri ödeme beklenmediğinden, bu tür 
teşvikler kâr ya da zarar hesabı dışında muhasebeleştirilmelidir. 
 b.Gelir Yaklaşımını Esas Alan Devlet Teşvikleri; Bu yaklaşıma göre devlet 
teşvikleri, hissedarlar dışındaki bir kaynaktan elde edilmiş olmaları nedeniyle, doğrudan 
öz kaynak olarak kaydedilmemeli, fakat uygun dönemlerde kâr ya da zarar olarak 
muhasebeleştirilmelidir. Devlet teşvikleri nadiren karşılıksızdır. İşletmeler koşullara 
uymakla ve önceden konan yükümlülüklerini yerine getirmekle teşvikleri hak 
etmektedir. Bu nedenle bu teşvikler sözü edilen teşviklerle karşılanması amaçlanan 
maliyetlerin gider olarak muhasebeleştirildiği dönemler boyunca kâr ya da zararda 
muhasebeleştirilmelidir. Gelir vergisi ve diğer vergilerin bir tür harcama olması göz 
önüne alındığında, mali politikaların bir uzantısı olan devlet teşvikleri de kâr veya zarar 
ile ilişkilendirilmelidir. 
 6.Su Ürünleri Üretimi Yapan İşletmelerde Tarımsal Faaliyetlere İlişkin 
Uygulama Örnekleri  
 Çalışmanın bu bölümünde, balık üretim işletmelerinde tarımsal faaliyetlerin 
sürdürülmesi sırasında ortaya çıkan bazı finansal nitelikli işlemlerin muhasebe kayıtları 
tarafımızca oluşturulan örnekler aracılığı ile açıklanmıştır.  
 Örnek 1: “X” Alabalık Üretim İşletmesinin 15.000 TL’lik bedel ile ilk kayıtları 
arasında yer alan yavru alabalıklarının değerleme tarihindeki aktif piyasa değeri 50.000 
TL olarak tespit edilmiştir. Yavru alabalıkların aktif piyasaya ulaştırılması ile ilgili 
katlanılacak maliyet bedeli ise 1.500 TL’dir. Ayrıca, balık üretim işletmesinin yavru 
balıkları aktif piyasaya ulaştırdıktan sonra katlanacağı satış noktası maliyetleri 
(komisyon vb.) ise 3.500 TL olarak belirlenmiştir. 
Canlı Varlığın Aktif Piyasadaki Fiyatı              = 50.000  
- Aktif Piyasaya Taşıma Maliyetleri   1.500 
= Canlı Varlığın Gerçeğe Uygun Değeri   = 48.500 
- Satış Noktası Maliyetleri   3.500  
= Canlı Varlığın Finansal Tablolarda Yer Alacak Değeri  = 45.000  
 
Alabalıkların Kayıtlı Bedeli        = 15.000 TL 
Alabalıkların Net Gerçeğe Uygun Değeri      = 45.000 TL 
 
______________________31/12/2018______________________ 

163 CANLI SU VARLIKLARI2    30.000,00 
       163 01 Alabalıklar 
       163 01 002 Yavru Alabalıklar  
  

 604 CANLI VARLIK DEĞERLEME ARTIŞLARI           30.000,00 
        604 01 Yavru Alabalık Değer Artışları 
 

Olumlu değerleme farkı nedeniyle 
(45.000 TL -15.000 TL = 30.000 TL) 
______________________..../.…/2018______________________ 

                                                            
2163 Canlı Su Varlıkları hesabı tarafımızca önerilmektedir. Bu hesap yerine 165 Canlı Su Hayvanları hesabını 
kullanan çalışmalar da bulunmaktadır.  
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 “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin bilançosunda 15.000 TL’lik bedel ile yer alan 
yavru alabalıklar TMS-41 çerçevesinde gerçeğe uygun değer ile değerlenmiş ve net 
gerçeğe uygun değerinin 45.000 TL olduğu hesaplanmıştır. Yavru alabalıkların gerçeğe 
uygun değer ile değerlendikten sonra ortaya çıkan fark tutarı yukarıdaki yevmiye 
kaydında olduğu gibi muhasebeleştirilmektedir.  
 Örnek 2: “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin 15.000 TL’lik bedel ile ilk kayıtları 
arasında yer alan yavru alabalıklarının değerleme tarihindeki aktif piyasa değeri 20.000 
TL olarak tespit edilmiştir. Yavru alabalıkların aktif piyasaya ulaştırılması ile ilgili 
katlanılacak maliyet bedeli ise 2.000 TL’dir. Ayrıca balık üretim işletmesinin yavru 
balıkları aktif piyasaya ulaştırdıktan sonra katlanacağı satış noktası maliyetleri 
(komisyon vb.) ise 4.000 TL olarak hesaplanmıştır. 

Canlı Varlığın Aktif Piyasadaki Fiyatı  = 20.000  
- Aktif Piyasaya Taşıma Maliyetleri       2.000 
= Canlı Varlığın Gerçeğe Uygun Değeri   = 18.000 
- Satış Noktası Maliyetleri        4.000 
= Canlı Varlığın Finansal Tablolarda Yer Alacak Değeri    = 14.000  
 
Alabalıkların Kayıtlı Bedeli        = 15.000 TL 
Alabalıkların Net Gerçeğe Uygun Değeri      = 14.000 TL 

 
______________________31/12/2018______________________ 

605 CANLI VARLIK DEĞERLEME AZALIŞLARI3     1.000,00 
       605 01 Yavru Alabalık Değer Azalışları 
 

 163 CANLI SU VARLIKLARI              1.000,00 
                    165 01 Alabalıklar 
        165 01 002 Yavru Alabalıklar 
 

Olumsuz değerleme farkı nedeniyle   
(14.000 TL -15.000 TL = 1.000 TL) 
______________________..../.…/2018______________________ 

 “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin bilançosunda 15.000 TL’lik bedel ile yer alan 
yavru alabalıklar TMS-41 çerçevesinde gerçeğe uygun değer ile değerlenmiş ve net 
gerçeğe uygun değerinin 14.000 TL olduğu hesaplanmıştır. Yavru alabalıkların gerçeğe 
uygun değer ile değerlendikten sonra ortaya çıkan fark tutarı yukarıdaki yevmiye 
kaydında olduğu gibi muhasebeleştirilmektedir.  
 Örnek 3: “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin 5.000 TL’lik bedel ile kayıtları 
arasında yer alan sofralık alabalıklarının aktif piyasa değeri 10.000 TL, aktif piyasaya 
ulaştırma bedeli 1.500 TL ve satış noktası maliyetleri ise 1.000 TL olarak belirlenmiştir.  
Tarımsal Ürünün Aktif Piyasadaki Fiyatı  = 10.000  
- Aktif piyasaya ulaştırma bedeli        1.500  
= Tarımsal Ürünün Gerçeğe Uygun Değeri   =   8.500  
- Satış Noktası Maliyetleri       1.000 
= Tarımsal Ürünün Finansal Tablolarda Yer Alacak Değeri   =   7.500  
 
                                                            
3605 Canlı Varlık Değerleme Azalışları hesabı tarafımızca önerilmektedir. Bu hesap yerine 628 Canlı Varlık 
Değerleme Azalışları hesabını kullanan çalışmalar da bulunmaktadır.  
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Sofralık Alabalıkların Kayıtlı Bedeli      = 5.000 TL 
Sofralık Alabalıkların Net Gerçeğe Uygun Değeri     = 7.500 TL 
 
______________________..../…./2018______________________ 

155 TARIMSAL ÜRÜNLER4     7.500,00 
       155 01 Alabalıklar 
       155 01 003 Olgunlaşmış Sofralık Alabalıklar 
 

 163 CANLI SU VARLIKLARI                 5.000,00 
        163 01 Alabalıklar 
        163 01 002 Yavru Alabalıklar  
 604 CANLI VARLIK DEĞERLEME ARTIŞLARI              2.500,00 
        604 02 Sofralık Alabalık Değer Artışları 
 

Olumlu değerleme farkı nedeniyle 
(7.500 TL – 5.000 TL = 2.500 TL) 
______________________..../.…/2018______________________ 

 “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin bilançosunda 5.000 TL’lik bedel ile yer alan 
yavru alabalıkları hasat zamanı TMS-41 çerçevesinde gerçeğe uygun değer ile 
değerlenmiş ve net gerçeğe uygun değerinin 7.500 TL olduğu hesaplanmıştır. Yavru 
alabalıkların gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi sonucu ortaya çıkan fark tutarı 604 
Canlı Varlık Değerleme Artışları hesabında muhasebeleştirilmiştir. Bununla birlikte 
üretim süreci tamamlanan alabalıklar ise 163 Canlı Su Varlıkları hesabından 155 
Tarımsal Ürünler hesabına dönüştürülmüştür. 
 Örnek 4: “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin 5.000 TL’lik bedel ile kayıtları 
arasında yer alan sofralık alabalıklarının aktif piyasa değeri 7.000 TL, aktif piyasaya 
ulaştırma bedeli 1.500 TL ve satış noktası maliyetleri ise 1.000 TL olarak belirlenmiştir.  
Tarımsal Ürünün Aktif Piyasadaki Fiyatı  =   7.000 
- Aktif piyasaya ulaştırma bedeli           1.500  
= Tarımsa Ürünün Gerçeğe Uygun Değeri   =   5.500 
- Satış Noktası Maliyetleri       1.000  
= Tarımsal Ürünün Finansal Tablolarda Yer Alacak Değeri   =   4.500  
 

Sofralık Alabalıkların Kayıtlı Bedeli     = 5.000 TL 
Sofralık Alabalıkların Net Gerçeğe Uygun Değeri     = 4.500 TL 
   

______________________..../.…/2018______________________ 

155 TARIMSAL ÜRÜNLER  4.500,00 
       155 01 Alabalıklar 
       155 01 003 Olgunlaşmış Sofralık Alabalıklar 
605 CANLI VARLIK DEĞER AZALIŞLARI       500,00 
       605 02 Sofralık Alabalık Değer Azalışları 
 

 163 CANLI SU VARLIKLARI                5.000,00 
        163 01 Alabalıklar 
    163 01 002 Yavru Alabalıklar  
 

Olumsuz değerleme farkı nedeniyle 
(4.500 TL – 5.000 TL = 500 TL) 
______________________..../.…/2018______________________ 

                                                            
4 155 Tarımsal Ürünler hesabı tarafımızca önerilmektedir.  
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 “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin bilançosunda 5.000 TL’lik bedel ile yer alan 
yavru alabalıkları hasat zamanı TMS-41 çerçevesinde gerçeğe uygun değer ile 
değerlenmiş ve net gerçeğe uygun değerinin 4.500 TL olduğu hesaplanmıştır. Yavru 
alabalıkların gerçeğe uygun değer ile değerlendikten sonra ortaya çıkan fark tutarı ise 
605 Canlı Varlık Değerleme Azalışları hesabında muhasebeleştirilmektedir.  
 Örnek 5: İlgili Bakanlık, 2018 yılında alabalık üreticilerine kilogram başı 0,75 
TL destek verileceğini açıklamıştır. “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin de 2018 yılı 
üretim miktarı 100 ton olarak gerçekleşmiştir. İşletme alabalık üretimi ile ilgili olarak 
başvura da bulunmuş ve ilgili teşvik tutarı işletmenin bankadaki hesabına koşulsuz bir 
şekilde aktarılmıştır. İşletme canlı varlıklarını Net Gerçeğe Uygun Değer ile 
değerlemektedir. 
______________________..../.…/2018______________________ 

102 BANKALAR  75.000,00 
 

 64X DEVLET TEŞVİK GELİRLERİ5 ya da 
         64X 02 Alabalık Üretim Desteği 
 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR             75.000,00 
 

Alabalık üretim desteği nedeniyle   
(0,75 TL/Kg x (100 x 1.000 Kg)  = 75.000 TL) 
______________________..../.…/2018______________________ 

 Gerçeğe uygun değerinden satış maliyeti düşülmek suretiyle ölçülen canlı 
varlıklara ilişkin koşulsuz olarak yapılan devlet teşvikleri, ancak ve ancak alacak haline 
gelmeleri durumunda kâr ya da zararda yukarıdaki yevmiye kaydında olduğu gibi 
muhasebeleştirilmektedir(TMS-41, Md.34). 
 Örnek 6: İlgili Bakanlığın, 2018 yılında alabalık üretimi yapmak isteyen 
girişimcilere 1 milyon adet balık yumurtası desteği vereceğini ve balık yumurtlarının 
üretim süreci sonuna kadar satılamayacağı kararının alındığını varsayalım. Balık 
yumurtaları işletmeye teslim edilmiş olup, balık yumurtalarının gerçeğe uygun 
değerinin ise 50.000 TL olduğu tespit edilmiştir. İşletme canlı varlıklarını Net Gerçeğe 
Uygun Değer ile değerlemektedir. 
______________________..../.…/2018______________________ 

163 CANLI SU VARLIKLARI  50.000,00 
 

 380/480 GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GELİRLER  
               ya da 
 382/482 ALINAN DEVLET TEŞVİKLERİ  
     VE YARDIMLARI               50.000,00 
 

Şarta bağlı devlet teşviği nedeniyle   
______________________..../.…/2018______________________ 

380/480 GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GELİRLER  
               ya da 
382/482 ALINAN DEVLET TEŞVİKLERİ VE YARDIMLARI 50.000,00 
 

                                                            
5 Bazı çalışmalarda Devlet Teşvik Gelirlerinin 643 nolu hesapta muhasebeleştirildiği görülmüştür. 
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 64X DEVLET TEŞVİK GELİRLERİ ya da 
         64X 03 Balık Yumurtası Desteği 
 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR             50.000,00   

Şarta bağlı devlet teşvikinde şartın gerçekleşmesi nedeniyle   
______________________..../.…/2018______________________ 

 Yukarıdaki örnekte devlet, balık yumurtasını bedelsiz vermek suretiyle 
girişimciye şartlı destekte bulunmuştur. Alabalık üretim işletmelerinde üretim sürecinin 
dört aylık bir dönemde tamamlanması, şartı bağlı devlet teşviklerinin genellikle 380 
Gelecek Aylara Ait Gelirler ya da 382 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları(Yılmaz, 
2014, s. 67-68) hesabında izlenebilmesine olanak sağlamakatdır. Ancak üretim 
sürecinin içinde bulunulan dönemde tamamlanaması halinde 480 Gelecek Aylara Ait 
Gelirler ya da 482 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları hesabının kullanılması 
mümkündür.   
 Örnek 7: İlgili Bakanlık, 2018 yılında alabalık üreticilerine kilogram başı 0,75 
TL destek vereceğini açıklamıştır. “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin 2018 yılı üretim 
miktarı 100 ton olarak gerçekleşmiştir. İşletme alabalık üretimi ile ilgili olarak 
başvuruda bulunmuş ve ilgili teşvik tutarını işletmenin bankadaki hesabına aktarılmıştır. 
İşletme canlı varlıklarını maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer 
düşüklüğü karşılığı düşülmek suretiyle değerlemekte ve sermaye yaklaşımını esas 
almaktadır. Bu durumda işletmenin yapacağı yevmiye kaydı; 
______________________..../.…/2018______________________ 

102 BANKALAR  75.000,00 
 

 549 ÖZEL FONLAR                 75.000,00 
        549 02 Devlet Teşvikleri  
        549 02 001 Alabalık Üretim Desteği 
 

Alabalık üretim desteği nedeniyle   
(0,75 TL/Kg x (100 x 1.000 Kg)  = 75.000 TL) 
________________________________  .../.../….____________________________________ 

 Sermaye yaklaşımının dayandığı gerekçelere göre, teşviğin geri ödenmesinin 
beklenmemesi, kazanılmış bir gelir olmaması, aksine herhangi bir maliyeti olmaksızın 
devlet tarafından sağlanan bir teşviği temsil etmesi nedeniyle teşvik tutarı finansal 
durum tablosu ile ilişkilendirilmiştir(TMS 20, Md.14). 
 Örnek 8: İlgili Bakanlık, 2018 yılında alabalık üreticilerine kilogram başı 0,75 
TL destek vereceğini açıklamıştır. “X” Alabalık Üretim İşletmesi’nin 2018 yılı üretim 
miktarı 100 ton olarak gerçekleşmiştir. İşletme alabalık üretimi ile ilgili olarak 
başvuruda bulunmuş ve ilgili teşvik tutarını işletmenin bankadaki hesabına aktarılmıştır. 
İşletme canlı varlıklarını maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer 
düşüklüğü karşılığı düşülmek suretiyle değerlemekte ve gelir yaklaşımını esas 
almaktadır. Bu durumda işletmenin yapacağı yevmiye kaydı; 
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______________________..../.…/2018______________________ 

102 BANKALAR  75.000,00 
 

 64X DEVLET TEŞVİK GELİRLERİ ya da   
         64X 02 Alabalık Üretim Desteği 
 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR             75.000,00 
 

Alabalık üretim desteği nedeniyle   
(0,75 TL/Kg x (100 x 1.000 Kg)  = 75.000 TL) 
________________________________  .../.../…._____________________________________ 

 Alınan desteğin gelir yaklaşımına göre kaydedilmesi durumunda yapılması 
gereken muhasebe kaydı yukarıdaki gibi olur. 

 7.Sonuç ve Öneriler  

 Türkiye’de 2017 yılında 354.000 tonu avcılık, 276.000 tonu yetiştiricilik olmak 
üzere toplam 630.000 tonluk su ürünleri üretimi gerçekleşmiştir. Yetiştiriciliğin 
yaklaşık %40’ını (110.000 ton) alabalık üretimi oluşturmaktadır. Türkiye alabalık 
üretiminde Avrupa’da 1. sırada, Dünya’da su ürünleri üretiminde ise en fazla büyüyen 
3. ülke konumundadır. 2000-2017 yılları arasında su ürünleri ihracatında Türkiye rekor 
artışlar kaydetmiş ve 2000 yılında 40 milyon dolar olan ihracatı 2017 yılında 855 
milyon dolara yükselmiştir.  
 Ülkemiz iç sularında yaklaşık 2 bin balık üretim işletmesi faaliyet göstermektedir. 
Bu işletmelerin bir bölümü finansal tabloları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
esas alınarak düzenlenmektedir. 
 TMS-41 canlı varlıkların değerlemesinde temelde gerçeğe uygun değerin 
kullanılmasını esas almıştır. Tek Düzen Hesap Planı, vergi yasalarına göre genel olarak 
hazırlanmıştır. Gerek tarım işletmelerinin gerekse su ürünleri üretimi yapan 
işletmelerinin kendi faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığı muhasebe işlemlerinde bu hesap 
planı yetersiz kalmış ve Yeni Hesap Planı Taslağının hazırlanma ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır.  
 Canlı balıklar için 163 Canlı Su Varlıkları ya da 165 Canlı Su Hayvanları 
hesabının, anaç olmak üzere yetiştirilen balıkların 218 ya da 238 Yapılmakta Olan Canlı 
Varlık Yatırımları hesabının, olgunlaşmış anaç balıklar için 213 Canlı Su Varlıkları ya 
da ve 235 Su Hayvanları ve Diğer Canlı Varlıklar hesabının kullanılması 
önerilmektedir. Bununla birlikte üretim süreci tamamlanan balıkların da 163 Canlı Su 
Varlıkları hesabı kapatılarak, 155 Tarımsal Ürünler hesabına alınması gerekmektedir. 
 TMS-41’e göre canlı varlıklardaki veya tarımsal ürünlerdeki değer 
değişimlerinden kaynaklanan kâr ya da zarar tutarlarının ise 605 Canlı Varlık 
Değerleme Artışları ve 628 Canlı Varlık Değerleme Azalışları hesabında izlenmesi 
önerilmektedir. Böylece bu varlıkların finansal tablolarda gerçek değerleri ile yer alması 
sağlanacaktır.  
 Gerçeğe uygun değer ile değerlenen canlı varlıklar için teşviğin koşulsuz olması 
ve alınabilir hale gelmesi durumunda ilgili teşvik tutarı kâr olarak 643 Devlet Teşvik 
Gelirleri hesabında ya da 649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar hesabında, şarta bağlı devlet 
teşviklerin de ise kesinleşene kadar ertelenmiş bir gelir olarak 380 Gelecek Aylara Ait 
Gelirler ya da 382 Alınan Devlet Teşvikleri ve Yardımları hesabında 
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muhasebeleştirilmesi önerilmektedir. Teşvik tutarı kesinleştikten sonra ise yine kâr 
olarak kayıt altın alınması gerekmektedir.  
 Maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılığı 
düşülmek suretiyle değerlenen ve sermaye yaklaşımını benimseyen işletmeler için 
teşvik tutarının 549 Özel Fonlar hesabında, gelir yaklaşımını esas alan işletmeler için ise 
teşvik tutarının yine aynı şekilde 643 Devlet Teşvik Gelirleri ya da 649 Diğer Olağan 
Gelir ve Kârlar hesabında muhasebeleştirilmektedir. Sermaye yaklaşımını esas alan 
devlet teşviklerinin, işletmenin finansal durum tablosunda öz kaynak kalemi olarak 
muhasebeleştirilmesi, birçoğu KOBİ olarak faaliyet gösteren su ürünleri üreten 
işletmelerin öz kaynak oranının toplam kaynaklar içerisindeki payının arttırarak, 
özellikle kriz dönemlerinde bu işletmelerin daha ucuza kredi bulma imkânını ortaya 
çıkarabilmektedir.  
 Koşullu, koşulsuz ya da gelir yaklaşımı esas alınarak muhasebeleştirilen devlet 
teşviklerinin ise kâr kalemi olarak finansal tablolarda yer alması, bu işletmelerin vergi 
matrahlarını arttırarak daha fazla vergi ödemelerine yol açabilir. 
 Ekonomik önemi giderek artan su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin, tarımsal faaliyetleri ile ilgili karşı karşıya kaldığı temel finansal işlemlere 
ilişkin muhasebe kayıtları örnekler aracılığı ile açıklanmıştır. Bu çalışma ile bu sektörde 
faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe kayıtlarının, TMS-41’e göre tek düze bir 
şekilde yapılmasına yardımcı olmak ve TMS-41’in daha kolay anlaşılabilmesinin 
sağlanması amaçlanmıştır. TMS-41 ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde su 
ürünleri sektörüne ilişkin yeterli sayıda çalışmanın yapılamaması bu çalışmanın 
literatüre katkı sağlayabileceğini göstermektedir. 
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Extensive Summary 

 Introduction 

 The need for preparing and presenting financial statements of the companies 
operating in different regions of the world in a comparable, understandable, more 
transparent, accurate and more useful fashion to produce financial information in the 
decision-making phase has emerged. In order to prepare financial information for these 
purposes in a common language; some studies are carried out through the private sector, 
regional formations, and interstate organizations. As a result of these studies, experts 
and institutions from all over the world came together and established the International 
Accounting Standards Committee (IASC). International Accounting Standards 
Committee Foundation (IASCF) with more than 140 member countries has mandated 
the use of International Accounting Standards (IAS) and International Financial 
Reporting Standards (IFRS). The fact that the majority of countries carry out accounting 
practices by the IAS and the IFRS reveal the importance given to those standards. 
 These standards, prepared by the International Accounting Standards Board 
Foundation, include the identification of financial events and information related to the 
enterprises, the principles of presentation of this information, the manner in which the 
financial statements are presented and explanatory information related to the footnotes 
in the financial statements. Although most of the standards are prepared to be applied in 
all sectors, there are also standards that provide more accurate and actual sector-specific 
financial information. 
 Given the development process of the agricultural practice standard, the IASC 
issued a draft of the international accounting standard for use in agricultural 
enterprises as of July 1999 and requested comments and recommendations from the 
related parties regarding this draft. In December 2000, IAS-41 was published as a 
standard and started to be applied by agricultural enterprises as of 01.01.2003. As of 
05.22.2008, 01.01.2009 and 30.06.2014, IAS-41 has taken its current form by 
necessary improvements and corrections made in the published standard manuscript. 
 In this context, IAS-41 is published for the companies operating in the agricultural 
sector. The standards issued by the IASCF in the name of IAS-41 has been translated 
into Turkish and was first published on 02.24.2006 with 41 code number to be applied 
by related companies in Turkey and has been updated. The main purpose of this study is 
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to apply uniform accounting for basic agricultural practices of the fishery production 
enterprises in the production process in a manner according to TAS-41 and to guide the 
applicants in order for TAS-41 to be understood more easily. The study consists of six 
parts within this context. In the first and second parts of the study, basic information 
about Agricultural Practices Standard is given. In the third part, valuation, accounting 
and depreciation transactions of livestock and agricultural products are emphasized. In 
the last part of the study, general evaluations and suggestions are made. 

 Research Methodology and Findings 
 The purpose of the Agricultural Practices Standard is to explain the accounting 
methods of agricultural activities in detail. The Agricultural Practices Standard is 
applied if the following agricultural assets are related to agricultural activities: Non-
carrier livestock assets, agricultural products at the time of harvesting and government 
incentives for agricultural activities. TAS-41 is applied only to the harvested 
agricultural products along with the harvested assets. Following the harvest time, 
agricultural products are accounted for based on TAS-2 the Inventories Standard or any 
other appropriate standard. 

 In general terms, valuation is the process of determining the value of an asset or 
its rights and benefits based on independent, objective and objective criteria and data at 
the date of valuation. Valuation in biological assets is also the determination of the 
possible value of the assets at the date of valuation on the basis of objective data in an 
independent and impartial manner. As previously stated, livestock is defined as a living 
animal or plant species, while agricultural products constitute the harvested living 
beings of an agricultural enterprise. Agricultural enterprises may only apply to account 
for a living entity or agricultural product if the following conditions are met: 

 i. The enterprise has control over the existence of the livestock or agricultural 
product as a result of past events,  
 ii. The possibility of transferring future economic benefits to the enterprise, or in 
other words, the ability to create future cash inflows, 
 iii. The fair value or cost of a live asset or agricultural product can be measured 
reliably.  
 Live assets are recognized at the initial accounting date and at the end of each 
reporting period, and agricultural products are sold at fair value (assuming that their fair 
value is reliably measured) in the financial statements, at fair value through the 
deduction of sales costs (commissions paid to intermediaries, customs duties, etc.). 
From the expression “Fair value of live assets are measured by deducting estimated 
sales costs” should be interpreted that the costs of market placements and point of sale 
costs are deducted from the market price. 
 If the fair value of the biological assets cannot be measured reliably, the cost is 
deducted from the cost value for the accumulated depreciation and impairment losses. It 
is accepted that the agricultural products can always be measured reliably and the fair 
value can be determined. In this context, the value of agricultural products to be shown 
at the initial accounting stage or the end of the production period in the financial 
statements is calculated as follows.  
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 Gains or losses arising from the initial or subsequent reporting periods of live 
assets are accounted as profit or loss in the period in which they arise. In this context, 
the resulting gain amounts can be seen in accounts “604 Revaluation Increases in Asset 
Value”, and the loss amounts can be followed in “628/605 Decreasing of Asset 
Valuation (-)”. 
 Businesses that are subject to the revaluation of their biological assets at fair value 
may not be subject to depreciation because they have already shown their live assets in 
the financial statements with their net values. In recognition of government incentives in 
the TAS-41, the valuation method of the live asset subject to government incentives is 
significant. In this context, the live assets valued at fair value through the deduction of 
the cost of sales are reviewed within the scope of the government incentives provided in 
TAS-41 is under review.  
 Totally 630,000 tons of fishery production (354,000 tons hunting, 276,000 tons 
breeding) has been realized in Turkey as of 2017. Trout fish production accounts for 
approximately 40% (110,000 tons) of the cultivation. Turkey has the first rank of trout 
production in Europe and the third rank of aquaculture production in the world. Over 
the years 2000-2017, Turkey had a record increase in exports of aquaculture products, 
and its exports ($ 40 million in 2000) rose to $ 855 million as of 2017. 

 Results and Conclusion 
 Approximately 2,000 fishery production enterprises are operating in the country. 
This part of the financial statements of the company is organized on the basis of Turkey 
Financial Reporting Standards. TAS-41 is based on the use of fair value in the valuation 
of biological assets. The Uniform Chart of Accounts has been prepared generally 
according to tax laws. This accounting plan was insufficient in the accounting 
procedures carried out by both agricultural enterprises and enterprises engaged in 
aquaculture production about their own activities, therefore the need to prepare the New 
Account Plan has emerged. 
 For Live Fish, there are 163 Live Aquatic Assets or 165 Live Aquatic Animals 
accounted for 218 or 238 Livestock Investments accounted for mature rooted fishes, 
213 Living Water Assets for mature rootstocks or 235 Water Animals and Other Live 
Assets account. According to the TAS-41, the amount of profit or loss arising from the 
changes in the value of the assets or agricultural products is recommended to be 
monitored in the account of 605 or 628 Decreasing of Asset Valuation. Thus, these 
assets will be included in the financial statements with their real values. 
 In the event that the incentives for non-current assets appraised at fair value are 
unconditional and can be made available, the relevant incentive amount will be as a 
profit in deferred income until 643 Government Incentive Revenues account or 649 
Other Ordinary Income and Profits account and contingent state incentives. Monthly 
Revenues or 382 Government Incentives and Grants should be accounted for after the 
incentive amount has been finalized, it should be recorded as profit. 
 For enterprises that are valued by deducting accumulated depreciation and 
accumulated impairment losses and adopting a capital approach, the incentive amount is 
determined as 549 Special Funds. It is proposed to be recognized as a profit item. 
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Özet 
Günümüzde işletmeler, küreselleşme sonucu artan rekabet ortamında rekabet 

avantajını elde etmek için kârlı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmışlardır. 
İnovasyon, sürdürülebilir başarı için en temel ihtiyaç olan farklılaşmayı beraberinde 
getirmektedir. Teknolojik inovasyon, bilginin giderek önem kazandığı küreselleşen 
ekonomilerde işletmelerin rekabet avantajını nasıl elde edebildiğini ve sürdürebildiğini 
açıklamayı amaç edinmiştir. Teknolojik inovasyonun endüstrinin ve işletmelerin kârlılık 
durumlarına etkileri hakkında öngörüde bulunmak, işletmelerin sahip olduğu 
kabiliyetlerin kendi performansları üzerindeki etkilerini açıklamak ve öngörmek, bu 
kabiliyetlerin kullanılması yönünde yararlı olacak planların veya stratejilerin nasıl 
olması ve ne şekilde hayata geçirilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunmak 
amacıyla çoğu araştırmacı sosyal bilimlerden faydalanmaktadır. Bu çalışmada iş 
modeli, iş modeli inovasyonu, strateji ve yaşam döngüleri arasındaki ilişki birçok farklı 
durum açısından incelenmekte olup,  işletme yöneticilerinin ve yatırımcıların yararlı iş 
modelleri oluşturabilme ve uygulayabilme yönünde doğru kararlar alabilmeleri için bazı 
önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca, Rogers’ın İnovasyon Eğrisi’nin Türkçe 
versiyonunun “5K” olarak literatüre katılması sağlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, inovasyon, strateji, iş modeli, iş modeli inovasyonu  
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Abstract 
Companies today focus on profitable and sustainable growth to gain competitive 

advantage in a dense competitive environment which is the result of globalization. 
Innovation brings differentiation which is basic necessity for maintaining success. 
Technological innovation aims to explain how companies can gain and sustain 
competitive advantage in globalizing economies which the knowledge has a significant 
importance by time. Many researchers would benefit from social sciences to explain 
and foresee the effects of technological innovation on the profitability of companies and 
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companies’ capabities on their performances and to make suggestions on how good 
plans or strategies should be and should be implemented for using these capabilities. In 
this study, the relationships among business model, business model innovation, strategy 
and life cycles are investigated from various perspectives and recommendations are 
given for companies and investors to make successful decisions for generating and 
implementing useful business models. This study specifically introduces the Turkish 
version of the Rogers Innovation Curve as “5K” into the literature.  
Keywords: Globalization, innovation, strategy, business model, business model 
innovation 
Received 2 October 2018; Received in revised from21 December 2018; Accepted 25 December 
2018 
 

1. Giriş  
 

İş modeli ve iş modeli inovasyonu kavramları ve teorileri son yıllarda 
araştırmacıların ilgisini yoğun bir şekilde çekmiş ve bu kavramlar üzerine çok sayıda 
akademik çalışma gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin performanslarını yükseltmeleri 
açısından bu kavramların en iyi şekilde uygulanmasına yönelik birçok tanım ve teori 
ortaya atılmıştır. Ancak, çoğu zaman araştırmacılar ve uygulamacılar; hangi iş 
modelinin uygulanması gerektiği, hangisinin kurumları başarıya götüren doğru model 
olduğu ve iş modeli inovasyonu kavramı ile tam olarak neyin ifade edilmek istendiğine 
ilişkin fikir ayrılığına düşmektedir. Bu kavramların başarılı bir şekilde nasıl 
uygulanabileceği konusunda tam olarak etkin bir görüş bulunmamaktadır. Bu makalede 
mevcut literatür kapsamlı olarak gözden geçirilmiş olup, bu alanda gerçekleştirilen 
çarpıcı araştırmalara ve iş modeli inovasyonuna dair önemli ayrıntılara yer verilmiştir. 
Ayrıca, günümüzde işletmelerin iş modeli inovasyonu sürecinde karşılaştığı stratejik 
sorunların üstesinden gelebilmeleri için hangi yaklaşımı benimsemeleri gerektiği 
sorusuna yanıt aranmıştır. Bu doğrultuda, işletme yöneticilerinin iş modeli ve iş modeli 
inovasyonu kavramları hakkında yeterince bilgi sahibi olup olmadıkları, stratejik 
süreçlerde bu kavramların yeterince dikkate alınıp alınmadığı ve stratejik süreçleri 
temsil eden tanımların ne olduğu üzerinde durulmuştur. Bu makale, iş modeli ve iş 
modeli inovasyonu kavramlarına yönelik kapsamlı bir algı geliştirmeyi ve bunu literatür 
ile ilişkilendirmeyi, yöneticilerin iş modeli ve iş modeli inovasyonunu nasıl algıladıkları 
ve stratejik süreçlerini nasıl yapılandırdıklarına dair bir kavrayış sağlamayı ele 
almaktadır. Ayrıca, yöneticilerin stratejik çalışmalarında bir araç olarak kullandıkları bu 
kavramlara ilişkin karşılaştıkları zorlukları ve kısıtlamaları ortaya koymayı, bu 
zorlukları ve kısıtlamaları en aza indirgemek için teoriler üretmeyi ve yöneticilerin iş 
modeli inovasyonu sürecini başarılı olarak gerçekleştirmelerinde onlara yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bugüne kadar yapılan araştırmalardan elde 
edilen bilimsel veriler, örnek vaka incelemeleri ve araştırmacıların iş modeli 
tanımlarından yola çıkarak mevcut ekonomik koşullar altında çeşitli pazarlarda faaliyet 
gösteren işletmelerin ve benzeri kuruluşların iş modeli inovasyonu süreçlerine rehberlik 
edilmesi ve bu süreçte karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesi hedeflenmiştir. Faaliyete 
yeni başlayan işletmeler ile uzun süredir faaliyet gösteren işletmeler üzerine odaklanan 
bu çalışmanın, hem yeni girişimcilere hem de köklü kuruluşlara iş modeli inovasyonuna 
yönelik değerli bir analiz sağlayacağı değerlendirilmektedir.  
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2. Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve  
 

İş modeli ve iş modeli inovasyonu kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi için 
sistemlerin yapı ve davranışlarına açıklık getirilmesi ve iş modelinin uygulanması 
sürecinde sistem yaklaşımının temel unsurlarının dikkate alınması gerekmektedir. En 
genel tanımıyla sistem, farklı parçalardan ya da alt birimlerden meydana gelen, kendine 
özgü yapı, davranış ve ilişki sergileyen bir bütünü veya varlığı temsil etmektedir. 
Sistem yaklaşımın öncülüğünü, Genel Sistem Teorisi’nin savunucusu Ludwig Von 
Bertalanffy (1950) yapmıştır. Problemleri anlamaya ve çözmeye odaklanan Genel 
Sistem Teorisi’ne göre olaylar, varlıklar ve aralarındaki ilişkilerin meydana getirdiği 
ağlar olarak görülmektedir. Model ise, bir varlığın basitleştirilmiş, kolay anlaşılır ve 
kavramsallaştırılmış örneğidir. Bu nedenle modeller bilimsel sürecin önemli bir 
unsurunu teşkil etmektedir. Sistem işlevsel bir varlıktır ve bir sistemde girdiler, 
dönüşüm süreçleri ve çıktılar gözlemlenebilmektedir (Skyttner, 2005). Sistemdeki 
girdilerin çıktılara dönüşmesi bir süreci ifade etmektedir ve bu süreçte çoğu zaman 
karmaşık davranışlar görülmekte ve sistem dinamikleri ortaya çıkmaktadır. Sistem 
dinamikleri, sistemlerdeki girdilerin ve sistem durumlarının zaman içindeki değişimi 
üzerine odaklanmakta ve sistemlerdeki neden sonuç ilişkilerini bütünsel ve statik 
olmayan bir çerçevede ele almaktadır.  

 
Genel Sistem Teorisi’ne göre sistemler, amaç ve hedef odaklıdır. Örgütleri, sistem 

içerisindeki bireylerin ve grupların ortak çabaları yoluyla hedeflerine ulaşan sistemler 
olarak görmek mümkündür (Bowen, 2004). Senge (2000) sistemleri, “öğrenen örgüt” 
yaklaşımını benimseyen çalışmalarında kapsamlı olarak tanımlamaktadır. İşletmelerin 
ve insanların birer sistem olarak görülmesi, örgütün öğrenme yetisi ve temel becerileri 
bakımından bir bütün olarak kabul edilmesinde en önemli unsur olarak 
değerlendirilmektedir. Sistemler ve örgütler arasındaki bu ilişki özellikle iş modeli 
literatüründe oldukça yaygındır (Zott, Amit ve Massa, 2010). Sistemdeki model, bir 
sistemin yapısını, davranışını veya diğer özelliklerini temsil etmektedir ve sistemin 
özelliklerinin bir alt kümesini oluşturmaktadır. Çoğu iş modeli, genellikle yapı, faaliyet 
ve değer yönleri ile bir arada ele alınmaktadır. İş modellerinin, işletme sisteminde değer 
yaratan faaliyetlerin yapısını gösteren unsurlar oldukları iddia edilmektedir.  

 
Literatürde iş modeli ve iş modeli inovasyonu kavramlarını açıklayan çok sayıda 

tanım yer almaktadır. Ortak bir tanım üzerinde konsensüs sağlanabilmesi amacıyla bu 
alanda öncü çalışmalar yapmış araştırmacılar tarafından ortaya atılan tanımlara 
uyarlama yapılması uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Osterwalder ve 
Pigneur (2010, s.14) ile Shafer ve diğerlerinin (2005) tanımlamaları doğrultusunda iş 
modeli bir örgütün değer ağındaki faaliyetleri ve ilişkileri sonucunda nasıl değer 
yarattığına ve bunu nasıl koruduğuna yönelik mantığı, iş modeli inovasyonu ise, bu 
mantık çervesinde sistematik değişime neden olan süreci ifade etmektedir. Bu makalede 
sorumluluk sahibi işletmelere iş modeli inovasyonu sürecinde düzgün eylem yapma 
yeteneği kazandırarak, işletmelerin bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamalarına 
yardımcı olunması hedeflenmiştir. Bu makalenin çerçevesi, son zamanlarda iş modeli 
inovasyonu ile ilgili yapılan araştırmalar ve örnek uygulamalardan elde edilen ampirik 
bulgulara dayanmakta olup, ampirik kısıtlamalara bir çözüm getirmeyi amaçlamıştır.  

 



E. S. Mete 10/4 (2018) 1066-1099 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 

1069 

Şekil 1’de iş modeli inovasyonunu gerçekleştirmeyi arzu eden işletmelerde 
uygulanan genel süreci ana hatlarıyla açıklayan yalın bir çerçeve sunulmuştur. Bu süreç, 
bir yandan Osterwalder ve Pigneur (2010, s.244) ve Lindgardt ve Reeves’in (2009) iş 
modeli inovasyon sürecinin temel özelliklerini barındırmakta, diğer yandan Dubberly ve 
diğerleri (2007) tarafından önerilen inovasyon modelini daha sade bir modele 
dönüştürerek aşamalı bir yapı ortaya koymaktadır. IBM’in Küresel CEO (2006) 
çalışması dikkate alındığında, iş modeli inovasyonu diğer inovasyon çeşitlerine göre 
daha yüksek seviyede faaliyet kârı büyümesi ile ilişkilendirilmektedir. Bu sonuç, iş 
modeli inovasyonunun stratejik üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Bu özelliğiyle Şekil 
1’de sunulan çerçeve işletmelere rekabet avantajı kazandırabilecek stratejik bir araç 
haline gelmektedir. Şekil 1’de sunulan çerçevede, dürtü (impetus), fikir üretme ve fikri 
hayata geçirme olmak üzere iş modeli inovasyonun temel aşamaları gösterilmektedir.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. İş Modeli İnovasyonu Çerçevesinin Başlangıç Yapısı 
Dürtü, iş modeli inovasyonu girişimlerinin esas nedenini açıklamaktadır. Teori ve 

vaka uygulamalarından elde edilen bulgular, hem iç hem de dış güçlerle tetiklenen iş 
modeli inovasyonuna ait bir dizi dürtüyü göstermektedir. Burada ifade edilen güç 
kavramı, pazarda elde edilmesi gereken mevcut fırsat ve tehditler olmak üzere çok 
yönlüdür. Bu güçler, işletmenin içinde faaliyette bulunduğu çevre ile olan ilişkilerinde 
uyumsuzluğa neden olmakta ve bu uyumsuzluk, yeniden uyum sağlama yönünde o 
işletmenin yöneticileri üzerinde bir baskı yaratmaktadır. Fikir Üretme, bir fikrin 
oluşturulması sürecinde dürtüye karşı gösterilen tepkidir. Örgütün uyumsuzluğunun 
ileri boyutlara varması halinde harekete geçmek kaçınılmazdır ve bu durumda 
yöneticiler tarafından fikir üretme süreci başlatılmış olur. Dürtü, fikir üretme 
aşamasının girdisini teşkil etmektedir ve örgütsel momentumu ortaya çıkarabilmektedir. 
Bu aşamada yaşanacak değişim karşısında görüş birliğine varılması ve yeni iş 
modellerinin analiz ve test edilmesine dayanan uygulamaya yönelik optimal girişimler 
üzerinde bir konsensüs sağlanması amaçlanmaktadır. Fikir üretme aşaması, bir iş 
modelinin uygun olup olmadığı hakkında yöneticilere bilgi sağlaması bakımından önem 
teşkil etmektedir. Fikrin Hayata Geçirilmesi, iş modeline ilişkin denemeler üzerinden 
fikir üretme sürecinin uygulamaya konulmasıdır. Bu denemelerin sonuçları 
doğrultusunda iş modeli inovasyonunda hangi seçeneklerin uygulama açısından doğru 
ve faydalı olabileceği konusunda yeni girişimcilere ve köklü işletmelerin yöneticilerine 
bir kavrayış sağlamaktadır.  

Fikrin Hayata 
Geçirilmesi

Dürtü

Fikir 
Üretme
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2.1. İş Modeli Tanımları, Kavramın Tarihçesi ve Gelişimi  
Shafer, Smith ve Linder, 2005 yılında yayınladıkları “The power of business 

model” isimli makalelerinde iş modeline yönelik genel kabul görmüş tek bir tanımının 
henüz bulunmadığını belirtmişlerdir. Beş yıl sonra Zott ve diğerleri (2010), iş modeli ile 
ilgili en kapsamlı ve güncel literatür taramasını gerçekleştirmek amacıyla bir rapor 
yayınlamıştır. Bu çalışma kapsamında 1253 makale taranmış olup, literatürde iş modeli 
üzerine yapılan çalışmalarda artış olduğu, ancak araştırmacıların iş modelinin tam 
olarak neyi ifade ettiğine ilişkin fikir birliği sağlayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
Kişisel bilgisayarların ve internetin 1990’lı yılların ortalarında gösterdiği hızlı gelişime 
paralel olarak iş modeli bir kavram olarak literatüre girmiştir (Amit ve Zott, 2001; 
Shafer, Smith ve Linder, 2005; Magretta, 2002). İş modeli ile ilgili pek çok yazar 
tarafından çeşitli tanımlar önerilmiştir. Chesbrough ve Rosenbloom (2002), iş modelini 
“teknik kapasiteyi ekonomik değer ile buluşturan sezgisel mantık (heuristic logic)” 
olarak tanımlarken; Shafer ve diğerleri (2005), iş modelini “bir değer ağı içerisinde 
değer yaratmanın ve bunu sürdürmenin önemi üzerine kurulu bir mantık ve stratejik 
seçimlerin bir temsili” olarak açıklamıştır. Shafer ve diğerleri araştırmalarına daha ileri 
bir boyut kazandırarak, 12 farklı tanımı incelemiş ve iş modelinin 42 farklı unsurunu 
belirlemişlerdir. Bazı araştırmacılar, iş modelinin ticaret ile doğrudan bağlantılı 
olduğunu iddia etmektedir (Zott ve Diğerleri, 2010, akt. Hamel 2000). Johnson (2010, 
s.34), iş modellerinin “bir arada ele alındığında değer yaratan birbirine kenetlenmiş 
dört unsurdan meydana geldiğini” ifade etmektedir. Bu unsurlar; müşteri değer 
önermesi, kâr formülü, ana kaynaklar ve ana süreçler olarak adlandırılmıştır. Zott ve 
diğerleri (2010), güncel literatür taramasını gerçekleştirirken iş modeli kavramının 
tanımında farklı yollar izlendiğini tespit etmişlerdir. Bu tespite göre literatürde iş 
modeli; durum özeti, tasvir, temsil, mimari yapı, kavramsal araç, kavramsal model, 
yapı şablonu, yöntem, çerçeve, ideal model olmak üzere çeşitli kavramlarla 
nitelendirilmiştir. Zott ve diğerleri (2010), ortak bir zemin üzerinde mutabık kalarak, iş 
modelini “faaliyet merkezli ve değer odaklı, firma ve ağ düzeyleri arasında yer alan 
yeni bir analiz birimi, firmaların nasıl faaliyet gösterdiğine dair bütünsel bir bakış açısı 
sunan, sistem düzeyinde yeni bir kavram” olarak önermişlerdir. Zott ve diğerleri (2010) 
tarafından ortaya atılan bu tanımın, literatürde iş modeline yönelik bugüne kadar 
yapılan tanımların en başarılı şekilde sentezlenmesinin bir sonucu olduğu iddia 
edilmektedir. Tablo 1’de literatür taraması sonucunda seçilmiş iş modeli tanımları 
bulunmaktadır. 

Tablo 1. Seçilmiş İş Modeli Tanımları 

Yazar, Yıl Tanım Tanımın Yer Aldığı 
Yayınlar 

 
Timmers, 
1998 

İş modeli, “bir ürün, hizmet ve enformasyon akış mimarisidir; çeşitli işletme 
aktörleri ve rollerinin tasvirini; çeşitli işletme aktörleri için potansiyel 
faydaların tasvirini; gelirlerin kaynaklarının tasvirini içerir” (s. 2). 

Hedman ve Kalling, 
2003 

Hamel, 2000 
“İş kavramı, yeni müşteri değerine yol açabilecek, endüstrinin kurallarını 
değiştirebilecek radikal bir inovasyondur” […] İşletme kavramı,  aslen 
“işletme kavramının pratikte uygulanmasından başka bir şey olmayan” iş 
modeli ile doğrudan ilişkilidir” (s. 66). 

Patzelt, Shepherd, 
Deeds ve Bradley, 
2008 
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Kaynak: Zott ve Diğerleri (2010) 

2.1.1. İş Modeli Ontolojileri 
Merriam-Webster sözlüğünde ontoloji “varlığın doğası ve ilişkileri ile ilgilenen 

metafizik dalı” olarak tanımlanmaktadır. Varlık felsefesi olarak da ifade edilen ontoloji, 
“varlığın var olup olmadığı” ve “varlığın ana maddesinin ne olduğu” sorularına yanıt 
aramaktadır. Literatürde iş modeli ile ilgili ontoloji tabanlı yaklaşımlar, iş modeli 
kavramına olabildiğince açıklayıcı ve belirgin bir tanım getirmeyi, işletmenin bir varlık 
olarak “ne olduğu” ve “nelerden meydana geldiği”nin yanı sıra en önemli özellikleri ve 
ilişkilerine sorularına yanıt bulmayı amaçlamaktadır.  

Zott ve Amit (2010) Ontolojisi  
Zott ve Amitt (2010) tarafından iş modeli “fırsatlardan yararlanarak değer 

yaratmak üzere tasarlanan içerik, yapı ve işlemlerin yönetimi” ve “odak işletmenin 

Amit ve 
Zott, 
2001 

İş modeli, “iş fırsatlarının kullanılması ile değer yaratmak üzere tasarlanmış 
işlemlerin içerik, yapı ve yönetimini” tasvir eder (s. 511). 
 

Morris ve Diğerleri, 
2005; Zott ve Amit, 
2007, 2008, 2010; 
Santos, Spector ve 
Heyden, 2009; Bock 
ve Diğerleri, 2010; 
Hedman ve Kalling, 
2003 

Weill ve 
Vitale, 2001 

İş modeli, “bir firmanın ana ürün, enformasyon, ve para akışını belirleyen 
tüketiciler, müşteriler, paydaşlar ve tedarikçilerinin rolleri ve aralarındaki 
ilişkiler ile, katılımcılara ana faydalarını açıklar”  (s. 34).  

Seddon, Lewis, 
Freeman ve Shanks, 
2004 

Chesbrough 
ve 
Rosenbloom, 
2002 

İş modeli, “teknik potansiyeli, ekonomik değerin gerçekleşmesiyle 
buluşturan deneyimsel mantıktır”  (s. 529).  

Chesbrough ve 
Diğerleri, 2006, 
2007a, 2007b 

 
Dubosson- 
Torbay ve 
Diğerleri, 
2002 

“İş modeli, bir firmanın ve onun ortaklar ağının değeri ve ilişkisel sermayeyi 
kârlı ve sürdürülebilir gelir akışı sağlamak amacıyla müşterilerinin bir veya 
birkaç segmentine yönelik olarak yaratması, pazarlaması ve ulaştırılmasının 
mimarisinden başka bir şey değildir” (s. 7).  

Osterwalder, 2004;  
Osterwalder ve 
Diğerleri, 2005 

Magretta, 
2002 

İş modelleri, “teşebbüslerin nasıl işlediğini açıklayan hikâyelerdir. İyi bir iş 
modeli, Peter Drucker’ın şu köklü sorularına cevap verir: Müşteri kimdir? Ve 
müşteri neye değer verir? Ayrıca her yöneticinin sorması gereken şu temel 
sorulara da cevap vermelidir: Bu işte nasıl para kazanırız? Müşterilere uygun 
maliyetle nasıl değer sağlayacağımızı açıklayan temel ekonomik mantık 
nedir?” (s. 4).  

Seddon, Lewis, 
Freeman ve Shanks, 
2004; 
Ojala ve Tyrvainene, 
2006 

 
 
Morris ve 
Diğerleri, 
2005 

İş modeli, “girişim stratejisi, mimarisi ve ekonomisi alanlarında birbiriyle 
ilişki içinde olan bir karar alma değişkenleri kümesinin, belirli pazarlarda 
sürekli bir rekabet avantajını sağlayacak şekilde nasıl kullanılacağının az ve 
öz bir temsilidir.” (s. 727).[…] Altı temel bileşeni vardır: Değer önerme, 
Müşteri, İçsel süreçler/yeterlilikler, Harici konumlandırma, Ekonomik model, 
Kişiye/girişimciye dair faktörler.   

Calia ve diğerleri, 
2007 

Shafer ve 
Diğerleri, 
2005 

İş modeli, “bir değer ağı içinde değeri yaratmanın ve tutmanın altta yatan 
temel mantığı ve stratejik seçimlerinin bir temsilidir” (s. 202). 

 

Johnson ve 
Diğerleri, 
2008 

İş modelleri, “bir arada ele alındığında değeri yaratan ve teslim eden, 
birbirine kenetlenen dört unsurdan oluşur” (s. 52). Bunlar: Müşteri değer 
önerme, Kar formülü, Ana kaynaklar, Ana süreçler.  
 

Johnson ve 
Suskevicz, 
2009 
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ötesinde kendi sınırlarını çizen, birbirinden bağımsız faaliyetlerin oluşturduğu bir 
sistem” olarak tarif edilmiştir. Zott ve Amit (2010), iş modelini faaliyet sistemi 
perspektifinden ele alırken, bir iş modeli tasarlanmasında faaliyet sistemine ilişkin 
tasarım elemanları ve tasarım temaları olmak üzere iki parametrenin bulunduğunu ileri 
sürmektedir. Tasarım elemanları içerik, yapı ve yönetim bakımından kendi içerisinde 
ayrılmaktadır. İçerik, yerine getirilmesi gereken faaliyetleri; Yapı, faaliyetlerin işletme 
açısından önemini ve aralarındaki ilişkiyi; Yönetim, faaliyetleri gerçekleştiren bireyi ya 
da grubu ifade etmektedir. Tasarım temaları ise, değer yaratmayı sağlayan unsurlar 
olup, yenilik (novelty), kilitlenme (lock-in), tamamlayıcılar (complementaries) ve 
verimlilik (efficiency) olarak kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Yenilik, yeni bir 
içeriğin benimsenmesi ve faaliyet yapısının ve/veya yönetimin değişmesi üzerine 
odaklanan yaklaşımıdır. Kilitlenme, tasarım elemanlarının değişim sürecinde maliyetleri 
iyileştirecek ve/veya üçüncü tarafların iş modeline katılımını sağlayacak şekilde 
yapılandığı tasarım temasıdır. Tamamlayıcılar, faaliyetlerin ayrıştırılması yerine 
biraraya getirilmesi ile değer yaratılmasını, Verimlilik ise, işlem maliyetlerinin 
azaltılarak daha fazla verim elde etmeye yönelik sistem tasarımını ifade etmektedir.  
Zott ve Amit’in (2010) tanımladıkları ontoloji, “aktivite sistemi (activity system)” bakış 
açısıyla gerçekleştirilen diğer araştırmalar ile aynı paraleldedir.  

Osterwalder ve Pigneur (2010) Ontolojisi  
Osterwalder ve Pigneur (2010, s.14) tarafından iş modeli, “bir örgütün nasıl 

sürdürülebilir bir değer yarattığını ve bu değeri nasıl yaydığını” ifade etmektedir. 
Bütünsel bir yaklaşım ortaya koyan Osterwalder ve Pigneur’un iş modeli ontolojisi 
(2010, s.17), Ana Ortaklar, Ana Faaliyetler, Ana Kaynaklar, Değer Önerme, Müşteri 
İlişkileri, Kanallar, Müşteri Segmenti, Maliyet Yapısı ve Gelir Akışları olmak üzere 
dokuz ana bileşen üzerine kurulmaktadır. Osterwalder ve Pigneur’a (2010, s.20) göre 
firmaların ayakta kalabilmeleri ve başarıya ulaşabilmeleri açısından firmaların müşteri 
segmentine ilişkin yaklaşımları önemli bir araçtır. Osterwalder’in iş modeli çerçevesi 
Şekil 2’de görülmektedir. 
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Şekil 2. Osterwalder ve Pigneur’un İş Modeli Çerçevesi 

Kaynak: Osterwalder ve Pigneur (2010, s.44) 
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Johnson (2010) Ontolojisi  
 

Johnson iş modeli, müşteri değer önerme, kâr formülü, ana kaynaklar ve ana 
süreçlerden oluşmaktadır. Müşteri değer önerme, müşterinin önemli bir talebinin yerine 
getirmesinde firmanın o müşteriye nasıl yardımcı olabileceğini ifade etmektedir. 
Müşteriye göre yapılacak işin önemi arttıkça, müşteri değer önermesi daha çekici hale 
gelmektedir. Kâr formülü, bir firmanın kendi için nasıl değer yarattığını ifade 
etmektedir. Kâr formülü; gelir modeli (fiyat ile miktarın çarpımı), maliyet yapısı (ana 
kaynaklar doğrultusunda ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı maliyetler), kâr marjı modeli 
(hedeflenen kârı elde etmek için her bir işlemden beklenen katkı), kaynak hızı 
(hedeflenen kârı elde etmek için ihtiyaç duyulan stok devir hızı) olmak üzere dört 
bileşenden meydana gelmektedir. Ana kaynaklar, müşteri değer önermesini ilgili 
bölümlere aktarmak üzere ihtiyaç duyulan elemanları ifade etmektedir. İnsan 
kaynakları, teknoloji, ürün, hizmet, dağıtım kanalları ve marka örnek olarak verilebilir. 
Ana süreçler, başarıya ulaşan firmalar, satışları gözden geçirebilecek ve satış hacminde 
artış sağlayabilecek operasyonel ve yönetsel unsurlara sahiptirler. Bu unsurlar arasında 
eğitim, işe alımlar ve performans ölçümleri yer almaktadır. Başarılı firmaların, 
birbirleriyle uyumlu ve birbirlerini tamamlayıcı unsurlardan oluşan istikrarlı bir sistem 
kurduğu iddia edilmektedir. Sistemdeki bir unsurdaki değişim, sistemin bütününde 
değişikliğe yol açmaktadır ve çerçeveyi oluşturan unsurlar arasındaki uyumsuzluk 
sistemin toplam performansını olumsuz yönde etkilemektedir.  

 
Yapısal odaklı olan Johnson’ın (2010, s.24) ontolojisi Osterwalder ve Pigneur’un 

(2010, s.44) ontolojisi ile yakın benzerlik göstermektedir ve diğer iş modeli 
yaklaşımlarına paralel olarak sistemin çevresi ile uyumu ve değer yaratma temaları 
üzerine kuruludur.  

 
Moingeon ve Lehmann-Ortega (2010) Ontolojisi 
 
Moingeon ve Lehmann-Ortega (2010) Ontolojisi, Johnson iş modeli üzerinde 

birtakım değişiklikler yaparak iş modelini, “müşteri değer önermesi ve değer mimarisi 
yoluyla değer yaratma imkânı sağlayan mekanizma” olarak tarif etmişlerdir.  

 
Boston Consulting Group -BCG (2009) Ontolojisi 

 
Yöneticiler ve diğer uygulamacılar tarafından stratejik bir araç olarak kullanılması 

amaçlanan, Boston Consulting Group’un iş modeli, “değer önerme” ve “işletme 
modeli” olmak üzere iki ana bileşenden meydana gelmektedir. Boston Consulting 
Group’un iş modeli ontolojisinde değer önerme; hedef bölüm(ler), ürün/hizmet sunma 
ve gelir modeli olmak üzere üç bölüme ayrılırken, işletme modeli ise; değer zinciri, 
maliyet modeli ve örgüt olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Bu unsurlar, “Biz kime 
neyi öneriyoruz?” sorusuna yanıt bulmayı amaçlamaktadır (Lindgardt ve Diğerleri, 
2009) ve “Biz bu ürünü/hizmeti en kârlı şekilde nasıl sunabiliriz?” sorularına yanıt 
bulmayı amaçlamaktadır. Bu iş modeli ontolojilerinin tümü değer kavramı üzerine 
odaklanmaktadır. Araştırmacılar iş modelini tanımlarken yapısal ve davranışsal 
yaklaşımlar ortaya koymaktadırlar. Yapısal yaklaşım; yapısal faaliyetler, işlevler, 
varlıklar ve aralarındaki ilişkiler üzerine odaklanırken, davranışsal yaklaşım; kararlar, 
sonuçlar ve sistemin geri bildirimi arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin üzerine 
odaklanmaktadır.    
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Şekil 3. Boston Consulting Group İş Modeli 
Kaynak: Lindgardt ve Diğerleri (2009) 

               2.2. İş Modeli İnovasyonu Kavramı 
 

İş modeli inovasyonu kavramı iş modeli kavramına benzer şekilde literatürde 
henüz ortak bir tanım çerçevesinde açıklanamamaktadır. Chesbrough (2007) teknoloji 
geliştirme maliyetlerinin giderek arttığını, bu durumun yeni teknolojilerin hızlı bir 
şekilde metalaşmasına neden olduğunu belirtmek ve işletmelerin başarıyı yakalamaları 
için iş modeli inovasyonuna odaklanması gerektiğini savunmaktadır. IBM’in 2006 
tarihli Global CEO çalışması, değişik inovasyon türlerini ve bu inovasyonların finansal 
performans üzerindeki etkilerini karşılaştırmış ve iş modeli inovasyonunun diğer 
inovasyon türlerine göre kârlılığı daha fazla artırdığını ortaya koymuştur (Giesen, 
Berman, Bell ve Blitz, 2007). Christensen ve Raynor (2003), mevcut pazarda faaliyet 
gösteren köklü rakipleri belli koşullar altında ortadan kaldırarak, yok edilen değil, yok 
eden olabilmenin teorileri üzerinde çalışmış ve kâr maksimizasyonu için kaynak tahsisi 
mekanizmasına açıklık getirmişlerdir. Şekil 4’te yıkıcı inovasyon modelinin en kritik 
bileşeni olan müşterilerin yenilikten yararlanabilme derecesi kesikli bir doğru ile 
gösterilmiş olup, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeterince iyi hizmet sunabilecek 
teknolojiyi temsil etmektedir (Christensen ve Raynor, 2003). Müşteriler, bu kesikli 
doğru etrafında bir dağılım sergilemektedir ve pazarda mevcut olan yenilikleri temsil 
eden doğruların tümü, sağda gösterilen bir dağılım eğrisi aralığında temsil edilmektedir. 
Doğrunun en yüksek kısmında bulunan talepleri çok yüksek olan müşteriler, mevcut 
olanın en iyisi ile yetinmemekte ve doğrunun en aşağı kısmında bulunan müşteriler ise, 
mevcut olanın asgarisi ya da biraz fazlası ile tatmin olabilmektedir.  
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Şekil 4. Yıkıcı İnovasyonun Üç Kritik Bileşeni Kaynak: Innosight 
İnovatif firmalar tarafından yeni ve gelişmiş ürünlerin piyasaya sürülmesiyle 

birlikte her bir pazar için belirgin farklılık gösteren bir ilerleme yolu izlenmektedir. Bu 
modelin ikinci kritik bileşeni olan teknolojik ilerleme hızı, pazarda müşterinin 
teknolojiden faydalanabilme yeteneğini temsil eden kesikli doğrunun daima üzerine 
çıkmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere teknolojik ilerleme hızı daha dik bir eğime sahip 
olup, düz çizgilerle temsil edilmektedir (Christensen ve Raynor, 2003). Bu modelin 
üçüncü kritik bileşeni ise, destekleyici inovasyon (sustaining innovation) ile yıkıcı 
inovasyon (disruptive innovation) arasındaki farktır. Markides’e göre destekleyici 
inovasyon, daha yüksek kalite ve performansı talep eden müşteri segmenti üzerine 
odaklanmaktadır. Destekleyici inovasyonların bir kısmında yıldan yıla istikrarlı bir 
şekilde ilerleme kaydedilirken, bir kısmında ise sıçrama yaratan bir rekabet üstünlüğü 
ortaya çıkmaktadır. Teknolojik açıdan inovasyonu gerçekleştirmek ne kadar zor olursa 
olsun, destekleyici teknoloji savaşını daima sağlam ve köklü firmalar kazanmaktadır. 
Buradaki strateji, daha iyi bir ürünü üretip, en iyi müşteriye yüksek kâr marjında 
satmaktır. Köklü firmaların destekleyici teknoloji mücadelesinin kazanılmasına yönelik 
güçlü motivasyonları ve gerekli kaynakları vardır. Yıkıcı inovasyonlar ise, mevcut 
pazardaki yerleşik müşterilere daha gelişmiş iyi bir ürün veya hizmet sunmak yerine 
mevcut olandan daha vasat bir ürün veya hizmet sunmaya odaklanmaktadır 
(Christensen ve Raynor, 2003). Markides (2008) ve Christensen ve Raynor (1997), 
yıkıcı iş modeli inovasyonlarının, yıkıcı teknolojik inovasyonlardan birkaç alanda 
farklılık gösterdiğini ileri sürmektedir. Ancak yıkıcı teknolojiler, yıkıcı inovasyonlardan 
farklı olarak müşteriye başka faydalar sağlamakta olup, pazarda yeni ya da daha alt 
düzeyde talepte bulunan müşterilere yönelik daha basit, kullanışlı ve düşük maliyetli 
ürünler sunmaktadır. Yıkıcı inovasyon ile ilgili literatürde iddia edildiği üzere, iş modeli 
inovasyonlarının, mutlaka pazarları ele geçirmesi ve rakipleri ortadan kaldırması 
beklenmemektedir. Markides (2008), yeni iş modeli uygulamasının mutlaka en iyi 
strateji olmayabileceği sonucuna varmaktadır. Santos, Spector ve Heyden (2009) iş 
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modeli inovasyonunu “firmanın mevcut işletme modelindeki faaliyetlerini rekabet ettiği 
ürün/hizmet piyasasına yönelik yeniden düzenlemesi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, 
eski iş modelinden endüstriye yenilik getiren bir iş modeline geçişi işaret etmektedir.   

 
Lindgardt ve diğerleri (2009), BCG iş modeli ontolojisinden hareketle, bir 

inovasyonun iş modeli inovasyonu sayılabilmesi için iş modelinin iki veya daha fazla 
unsurunun yeni bir yolla değer yaratmak üzere yeniden oluşturulması gerektiğini ifade 
etmektedir. Chesbrough (2010) mevcut modellerden alternatif iş modellerine geçişte 
yaşanacak süreçleri deneme, gerçekleştirme ve örgütsel liderlik olarak belirlemiştir. 
Osterwalder ve Pigneur (2010, s.249) tarafından sunulan iş modeli dizaynında; harekete 
geçme, anlama, tasarlama, uygulama ve yönetme olmak üzere beş aşama 
bulunmaktadır.  

 
Boston Consulting Group (BCG) – Lindgardt ve Reeves (2010) tarafından 

önerilen iş modeli inovasyon süreci Şekil 5’te gösterilmektedir (Lindgardt ve Reeves, 
2010). Boston Consulting Group (BCG) tarafından geliştirilen iş modeli döngüsü beş 
aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada fırsatlar ortaya çıkarılır, mevcut iş modeli tespit 
edilir ve modelin olumlu ve olumsuz yanları analiz edilir. İkinci aşamada, fırsatlar veya 
fikirler farklı iş modellerine dönüştürülür, bu modellerin seçimi için değerlendirme 
kriterleri oluşturulur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 5. Boston Consulting Group (BCG) İş Modeli İnovasyon Süreci 
Kaynak: Lindgardt ve Reeves (2010) 

Üçüncü aşamada pilot geliştirme ve uygulaması üzerine odaklanılır. Dördüncü 
aşamada seçilen iş modelinin ölçeği büyütülür, gerekli performans ölçüleri belirlenir ve 
bir iletişim planı oluşturulur. Bu aşamada iş modeli tasarımını tekrarlamak önemlidir. 
Beşinci aşamada iş modeli portföyünün zamanlama, risk, geri kazanım ve benzer 
konularda yönetimine odaklanılır. İş modelinin şirketin genel stratejik çevresiyle 
uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Chesbrough (2010) ve BCG’nin sürece odaklanma 
önerisi, pazardaki belirsizlikler nedeniyle yeni iş modelini denemenin ve pilot 
uygulamaların önemine dikkati çekmektedir. Her iki yaklaşımda da iş modeli 
inovasyonunun gerçekleştirilmesi sürecinde yönetimin desteğine ciddi ölçüde 
gereksinim duyulacağı vurgulanmaktadır. 
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2.3. İnovasyon Yönetimi ve Strateji ile İlişkisi 
 

İnovasyon, yenilik yaratma faaliyetlerini ve sürecini ifade etmektedir. Hatta yeni 
veya farklı olan anlamında da kullanılmaktadır (Oxford, 2011). Harvard 
Üniversitesi’nden S. Thomke inovasyonun kademeli, radikal, açık veya yıkıcı 
olabileceğini ancak bir değer yaratması gerektiğini belirtmiştir (Thomke, 2010). Trott 
(2008) inovasyonu, “fikir üretmek, teknolojik gelişim, yeni veya geliştirilmiş bir ürünün 
üretimi ve pazarlanması ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi” olarak ayrıntılı bir şekilde 
tanımlamaktadır. İnovasyon sürecine ilişkin lineer ve interaktif model olmak üzere iki 
model önerilmektedir. Lineer model, Şekil 6’da ayrıştırılmış faaliyetlerin itme veya 
çekme dizisi olarak görülebilir. İnovasyonun itici gücünün ayrıştırıldığı bu modelde 
inovasyonun nasıl geliştirildiğini tam olarak açıklanamamaktadır. Şekil 7’de gösterilen 
eşzamanlı bağlanma modelinde ise, faaliyetler arasındaki ilişkiler vurgulanmış olup, 
inovasyonun itici gücü belirgin şekilde gösterilmiş ancak inovasyonun nasıl 
desteklendiğine yeterince açıklık getirilememiştir (Trott, 2008). 
 

 

Şekil 6. Lineer İnovasyon Modelleri Kaynak: Trott (2008) 
 
 
 

 

 

 

 

                              

Şekil 7. Eşzamanlı Bağlanma Modeli Kaynak: Trott (2008) 
Eşzamanlılık yaklaşımı, Rothwell ve Zegveld (1985) tarafından interaktif bir 

model ile geliştirilmiştir. Şekil 8’de gösterilen modelde, inovasyon için itici gücün 
kaynağını, içsel faaliyetler, pazar ya da teknolojinin oluşturabileceği ve örgütlerin 
başarılı olabilmeleri için hem teknolojinin merkezi olan üniversitelerden hem de 
pazardan girdi sağlamaları gerektiği vurgulanmaktadır (Trott, 2008). Faaliyetler arası 
iletişimde geribildirim çevrimlerinin bulunması sonucunda inovasyon süreci lineer bir 
özellik sergilememektedir (Trott, 2008). 
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Şekil 8. İnteraktif İnovasyon Modeli Kaynak: Trott (2008) 
Şekil 9’da gösterilen modele göre pazarlama, AR-GE ve işletme liderliği 

arasındaki bilgi akışı, inovasyonun başarılı bir şekilde yönetilmesi açısından en kritik 
görev olarak ifade edilmektedir. Bir örgütün bilgi sağlamada yararlandığı en önemli 
kaynak, fonksiyonlar arasındaki ve fonksiyonların dış çevreleri ile olan etkileşimdir 
(Trott, 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9. Bir Yönetim Süreci Olarak İnovasyon  Kaynak: Trott (2008) 

2.3.1. İş Modelleri ve Strateji 
Şekil 10’da gösterilen strateji düzeyleri ile iş modellerini eşleştirme doğrultusunda 

iş modellerinin stratejiye göre konumlandırılması sağlanabilmektedir.  İş modelleri ile 
strateji arasındaki bağ halen araştırmacılar tarafından tartışılan bir konudur. İki terimin 
de kesin tanımlarının olmaması, onların etkileşimini görmek üzere bir araya 
getirilmesini zorlaştırmaktadır.  

Santos ve diğerlerinin (2010), “A business model is not a business strategy” adlı 
makalesinde bu iki terim arasındaki ince ayrımlar tartışılmaktadır. Çoğu işletme modeli 
ontolojisinin stratejiden farklı olan belirgin özellikleri ve uygulamaları mevcut 
olduğundan, ikisi arasında ayrım yapmak gerekmektedir. DeWit ve Meyer (2010), farklı 
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stratejik meselelerin farklı stratejik durumlara ve boyutlara nasıl denk geldiğini 
detaylarıyla göstermişlerdir.  
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2.3.2. Yaşam Döngüsü Stratejisi: Ürün, Pazar ve İşletme Uyumu 
 

Bir işletmenin, ürünün veya pazarın tıpkı diğer canlılar gibi bir yaşam döngüsü 
vardır. Şekil 11’de yaşam döngüsü üçgeni görülmektedir ve burada (E), çevreden gelen 
yeni bir enerjiyi temsil emektedir. Başarılı bir strateji; ürün, pazar ve işletme ile uyum 
içerisindedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 11. Ürün, Pazar, İşletme ve Enerji 
Kaynak: Lex Sisney, 2011 (www.organizationalphysics.com’dan uyarlanmıştır) 

Yaşam döngüsü süreci boyunca çevre ile doğrudan ya da dolaylı bir etkileşim söz 
konusudur. Bütün yaşam döngüleri, sistem gelişimi ve sistem istikrarı arasındaki bir 
dinamik içerisinde varlığını sürdürmektedir. Bir varlık doğduğu zaman gelişiminin 
başlangıcındadır ve gelecekte ne olacağı belli değildir. Büyüme süresinin 
başlangıcından olgunlaşma seviyesine kadar olan gelişiminde ve istikrarında artış 
gerçekleşir. Olgunlaşma aşamasında istikrarını arttırmayı sürdürürken, gelişme yeteneği 
zamanla azalmaktadır. Yaşlanma aşaması ve sonrasında istikrarını bütünüyle kaybeder, 
tamamen durağanlaşır ve sonunda ölümü gerçekleşir. Bu durum bütün yaşam 
döngülerinin esasını teşkil eder. Ancak bütün sistemler Şekil 12’deki gibi bir çan eğrisi 
çizememektedir. Bu sistemlerin bir kısmı olgunlaşma dönemine ulaşamadan ömrünü 
tamamlamakta, yalnızca birkaçı yaşam döngüsünü uzun kılabilecek stratejileri 
uygulamaya koyarak başarıya ulaşabilmektedir. Yaşam döngüsünün aşamalarına göre 
farklı stratejilerin uygulanması gerekmektedir. Ürün, pazar ve işletmenin uygulama 
yaşam döngüleri olmak üzere işletme stratejilerini belirleyen üç yaşam döngüsü 
bulunmaktadır. Ürün yaşam döngüsü satışa sunulacak varlıklar; pazar yaşam döngüsü 
satışın yapılacağı müşteri kitlesi ve uygulama yaşam döngüsü işletmenin uygulama 
kabiliyeti ile ilgilidir. Başarılı bir strateji uygulayabilmek için yaşam döngüsünün 
aşamalarının birbirleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Böylelikle işletmeler çevreden 
yeni bir enerji kazanma ve uzun vadede ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirme 
şanslarını arttırabilmektedir. Aksi takdirde, uygulanan strateji başarıya ulaşamaz.  

Bir stratejinin başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için üç şartın sağlanması 
gerekmektedir. Birincisi strateji, bir işletmenin vizyon ve değerleri ile örtüşmelidir. 
İkincisi bir işletme personel, teknoloji, sermaye ve benzeri kaynaklara sahip 
olabilmelidir. Üçüncüsü bir işletme stratejisini hayata geçirebilmek için gerekli temel 
becerilere sahip olmalı ve bu becerileri geliştirebilmelidir.  

 

 

İşletme Yaşam Döngüsü 
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Ürün Yaşam Döngüsü 
 

 
 

Şekil 12. İşletme ve Ürün Yaşam Döngüsü 
Kaynak: Lex Sisney,  2011 (www.organizationalphysics.com’dan uyarlanmıştır) 

“Ürün”, satışa hazır hale getirilen ürün veya hizmetlerin yer aldığı varlıklardır. 
Her bir ürünün, ürün geliştirme ve ürün istikrarı arasında değiş tokuşa dayanan bir 
yaşam eğrisi bulunmaktadır. Ürün yaşam döngüsü; hedef belirleme, konumlandırma, 
gelişme, faydalanma ve dilediğinde yok etme olmak üzere başlıca aşamalara sahiptir. 
Bir ürünün başarılı olabilmesi için temel faaliyetler yerine getirilmeli ve her bir aşama 
sırasıyla geçilmelidir.  

 
Hedef belirleme aşamasında statükoyu yıkabilecek potansiyele sahip bir ürünü 

geliştirmek ya da yenilik arayışı içinde olmak gerekmektedir. Niş pazarının 
dinamiklerini kavrayarak ve daha iyi ve yeni yöntemlerle pazarda karşılaşılan sorunların 
üstesinden gelerek bunu başarabilmek mümkündür. Burada hedef müşteri kitlesini fikir 
liderliği tarzını sergileyen Kâşifler (Innovators) oluşturmaktadır. Konumlandırma 
aşaması, Kâhin (Early Adopters) müşterilere yönelik somut ve doğrulanabilir bulgulara 
dayanan ürün geliştirme üzerine odaklanmaktadır. Bu aşamada müşterinin problemi ya 
da ihtiyacının çözümüne odaklanılır ve konuya dedektif gibi yaklaşarak işe yarayan ve 
yaramayan unsurlar belirlenir. Bir yandan pazarda mevcut problemin çözümlendiğine 
dair kanıt aranırken, diğer yandan da ürün şampiyonu müşterilerle sıkı işbirliği 
içerisinde olmak gerekmektedir. Bu aşamadan elde edilmesi gereken ideal sonuç ise, 
Kâhin müşterilerin güveninin kazanılması ve ileride daha fazla ürün satın alacak 
müşterilere yatırım yapılmasıdır. Hedef belirleme ve Konumlandırma aşamalarında fikir 
liderliği ve ürün konumlandırma yaklaşımlarının benimsenmesi, işletmeler arasında niş 
pazarının lideri olma yarışını gündeme getirmektedir. 
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Şekil 13. Ürün Yaşam Döngüsü 
Kaynak: Lex Sisney, 2011 (www.organizationalphysics.com’dan uyarlanmıştır) 

 
Gelişme ve büyüme aşamasında niş pazarının lideri olma yarışı vardır. Bu 

aşamada görünürde çelişkili iki durum söz konusudur. Birincisi, ölçek ekonomisini 
yakalayabilmek için ürün istikrarını sağlamak ya da ürünü standardize etmek 
gerekmektedir. Standardizasyon kapsamında yüksek katma değerli ürün ve hizmet 
üretmek gerekmektedir. Üründen sürekli olarak yarar sağlama ve o ürünün satışını 
gerçekleştirme arasında bir değiş-tokuş mevcuttur. Katma değerli ürünler, esas ürünün 
yeni uygulamalarını ve uzantılarını kapsayabilmektedir. Burada ulaşılmak istenen ana 
hedef, kıymet bilen müşteriler arasında pazar payı elde edebilme mücadelesi sırasında 
ürünün kâr marjını artırmaktır.  

 
Faydalanma aşamasının ana faaliyet konusu Kalıpçı (Late Majority) ve Kuşkucu 

(Laggards) davranan müşteriler için ürünün devamlılığını sağlamaktır. Bu aşama, pazar 
payını yükseltme ve koruma amacıyla benimsenen fikir liderliğini, kanıtlanmış 
becerileri ve standardizasyonu arttırmak için uygundur. Bu aşamada kapsamlı ürün 
geliştirme faaliyetlerine yatırım yapılması yerine, anlık yatırım getirisi ile ilave 
yatırımlar sınırlandırılmaktadır. İhtiyaç duyulan yeni ürünlere yönelik yatırımlardan 
anlık geri ödeme temin edilememesi halinde bu yatırımların yapılmaması 
gerekmektedir. Üründen sürekli olarak yarar sağlama ve o ürünün satışını 
gerçekleştirme arasında değişmeyen bir değiş-tokuş mevcuttur. Bir ürün, mevcut 
pazarda sürekliliğinin sağlanamaması ve dolayısıyla pozitif yatırım getirisinin elde 
edilememesi gibi faktörler nedeniyle her an yok olabilme tehdidi ile karşı karşıyadır. 
 

Pazar Yaşam Döngüsü 
 

Her bir pazarın gelişme ve istikrar arasında gidip gelen bir yaşam döngüsü 
bulunmaktadır. Pazarın yaşam döngüsü, potansiyel müşterilere göre bölümlere 
ayrılmaktadır. Bunları 5K olarak adlandırıp, şöyle sıralayabiliriz: Kâşifler (Innovators), 
Kâhinler (Early Adopters), Kıymet Bilenler (Early Majority) ve Kalıpçılar (Late 
Majority) ile Kuşkucular (Laggards). 
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Şekil 14. Pazar Yaşam Döngüsü 
Kaynak: Lex Sisney, 2011 (www.organizationalphysics.com’dan uyarlanmıştır). 

Endüstrideki değişimi ortaya koyan grup olan Kâşifler, pazar yaşam döngüsünün 
başlangıcında yer almaktadır. Bu grup, yeni teknolojilerin peşinden koşarak zamanını 
feda eden ancak para harcamayan teknoloji meraklılarıdır. Aynı zamanda Kâşifler, 
mevcut durumun ötesine geçebilen benzersiz bir ürünün ortaya çıkarılması yönünde 
fikir liderliği yapmakta ve ürünün yapabildikleri ve yapamadıkları hakkında dürüst bir 
şekilde bilgi vermektedir. (Şekil 14). Üretici, bu grup üzerinde merak uyandırmayı ve 
bu grup tarafından ürünün kabiliyetlerine yatırım yapılmasını arzu etmektedir. Bir 
ürünün Kâşifler tarafından kabul görmesi oldukça önemli ve gereklidir. Kâşifler, söz 
konusu ürünün yenilikçi ve önem verilmesi gereken bir marka olduğu yönünde gelecek 
dönem müşterilerini aydınlatabilmektedir. Bilgilendirmeye yönelik tutundurma 
mesajları bu grup müşterileri hedeflemektedir. Kâhinler, teknik olmaktan çok 
kavramsaldır; stratejik fırsatlara yönelik çığır açıcı önemli bir gelişmenin peşini 
kovalamaktadır. Fikir liderliği sonucunda söz konusu ürünün kendi vizyonlarını nasıl 
gerçekleştirebildiğini gören bu grup, taleplerinin karşılanması için zaman, enerji, itibar 
ve para konusunda risk almaktadır. Hızlı hareket etme eğiliminde olan Kâhinler, pratik 
alıcılardır ve ürün geliştirme programı üzerinde baskı kurarlar. Bir işletmenin küçük 
ölçekli ya da kâhinler grubuna henüz kendini kanıtlamamış olması hiçbir önem 
taşımamaktadır. Burada kritik faktör, üreticinin bir sonuç ortaya koyabilmesi ve grubun 
vizyonunu gerçekleştirmede onlara yardımcı olmasıdır. Kâhinlere satış yapmak kolay, 
ancak onları memnun etmek oldukça zordur. Bu grubun ürün talepleri ile üreticinin 
evrensel bir ürün ortaya çıkarabilme yönündeki ihtiyaçları arasında uyuşmazlık ortaya 
çıkabilmektedir. İhtiyacı karşılamayan ve ileriki aşamalara tatbik edilemeyen bir ürün 
için çok fazla zaman ve para harcamaya son verilebilir.  
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Şekil 15. Rogers’ın İnovasyon Eğrisi (Rogers’ın Yeniliklerin Yayılması Teorisi) 
 
Kıymet Bilenler, Kâşifler grubunu takip etmektedir. Kıymet Bilenler daha 

düşünceli ve dikkatli hareket etmektedir. Bu gruptakiler, harekete geçmeden önce 
başkalarına danışarak karar vermeyi tercih etmekte ve bütünüyle kendini kanıtlamış bir 
ürüne ihtiyaç duymaktadır. Kalıpçılar %80 oranında çözüm öneren bir ürünü satın 
alabilecek iken, Kıymet Bilenler ise, %100 eksiksiz olduğuna inandıkları ürünü satın 
alabilmektedir. Bir önceki aşamanın performans garantisinin daha üst seviyeye 
çıkarılması ve ürünün güvenilir, dayanıklı, eksiksiz ve kullanım rahatlığı sunan bir ürün 
olma yönünde standartlaştırması Kıymet Bilenler pazarında yer edinebilmek için 
yapılması gereken en önemli iştir. Kıymet bilenler grubunun, risk almaktan 
hoşlanmayan alıcılar olduğu bilinen bir gerçektir. Bu alıcılara göre risk, zaman ve para 
israfı anlamına gelmektedir. Bu grup, üreticinin istikrarlı bir duruş sergilemesini 
istemekte, yeni bir ürünün mevcudu alt etmesine kadar sadakatlerini sürdürmekte ve 
ürünü işletme standardı haline getirmektedirler. Kıymet Bilenler, ürün hakkında bilgi 
edinmek amacıyla diğer kişilere danışarak zaman harcamışlar ve ürünün endüstri 
çapında standart hale gelmesine yardımcı olmuşlardır. Kıymet Bilenler, ürünün kalitesi, 
ürünü destekleyecek altyapı ve hizmetin güvenirliği üzerinde yoğunlaşmaktır. Kıymet 
Bilenler itibarlarını riske atmak istemezler, böylelikle piyasa lideri konumundaki 
kendini kanıtlamış bir markanın ürününü satın almaktan emin olmak isterler. Son 
aşamada Kalıpçılar ve Kuşkucular yer almaktadır. Bu grup, bir ürüne endüstride 
benimsenene kadar direnç gösterirler ve ürünü büyük ve köklü işletmelerden satın alma 
eğiliminde olurlar. Bu alıcılar, ürünü tamamen olgunlaşma sürecinde satın almaktadır.         

 
Pazardaki rekabet fiyatlarda düşüşü beraberinde getirmektedir ve bu durum 

karşısında ürünler, “emtia-mal” olarak görülmektedir. Esasında bu kitle, epeyce indirim 
görmüş ve önceden montajlanmış paketleri satın almaktan zevk alırlar. Bu alıcı kitlesine 
satış yapmanın kilit noktası ise, pazarın lideri olarak köklü bir yer edinmek, ölçek 
ekonomilerini yakalamak ve büyük dağıtım kanallarına sahip olmaktır.  

 
 

 
ROGERS’IN İNOVASYON EĞRİSİ 

Kâşifler 
(Innovators) 

% 2.5 
 

Kâhinler 
(Early Adopters) 

% 13.5 
 

Kıymet Bilenler 
(Early Majority) 

% 34 

Kalıpçılar 
(Late Majority) 

% 34 
 

Kuşkucular 
(Laggards) 

% 16 
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İşletmenin Uygulama Yaşam Döngüsü 
 
Diğer yaşam döngüleri gibi işletmenin uygulama yaşam döngüsü de istikrar ve 

gelişme arasındaki dinamiğin içinde var olmaktadır. İşletmenin uygulama aşamasının 
başlıca süreçleri ise; başlangıç-doğum, gelişmenin başlangıcı, gelişme ve olgunluk ve 
bu noktadan itibaren düşüşe geçme, yaşlanma ve yok olup gitmektir. Ürün ve pazar 
yaşam döngülerini desteklemek amacıyla uygulama aşamasında esas yapılması gereken 
doğru bir örgütsel büyüme ve istikrar karmasına sahip olabilmektir. İşletmenin içinde 
bulunduğu yaşam döngüsü evreleri, ürün ve pazarın yaşam döngüsü evreleri ile uyum 
içerisinde olmalıdır. Uygulama yaşam döngüsünün aşamaları “patern tanıma” yoluyla 
daha da anlaşılır hale gelmektedir. Esasında her bir işletme içinde bulunduğu çevreyi 
biçimlendirmeli veya bu çevreye karşı reaksiyon göstermelidir. İşletme, tüm birimlerin 
ve alt birimlerin beraberliğinde bir bütün halinde bunu gerçekleştirmelidir. İşletmenin 
bu şekilde tepki vermemesi durumunda varlığını sürdürmesi de mümkün olmayacaktır. 
Patern tanıma kapsamında, işletme içerisinde münferit ve müşterek davranışların ortaya 
çıkışına neden olan dört ana patern ya da gücün varlığından söz etmek mümkündür. 
Bunlar: Üretim, İstikrar Sağlama, Yenilik Getirme ve Bütünleştirme (Production, 
Stabilizing, Innovating, Unifying-PSIU) güçleridir. Bunlardan her biri belirli bir 
davranış kalıbı vasıtasıyla kendini ifade etmektedir. Bu güçlerin bir araya gelmesi 
sonucunda işletme, kendisine yol çizecektir.  

 

 
 

 

Şekil 16. İşletme yaşam döngüsü 
Bir işletmenin çevresi, ürün-pazar yaşam döngüsü aşamalarının her birinde kendi 

çizgisinde ilerlemelidir. Kâşifler için ürün belirlenirken, o ürün doğum aşamasında ve 
aynı zamanda son derece yenilikçi ve ileriye dönük olmalıdır (psIu). Kalıpçılar için 
ürünü konumlandırırken, o ürün erken gelişme ya da büyüme evresinde olmalıdır ve 
müşteriler açısından doğrulanabilir sonuçlar üretmelidir (Psiu). Pazarda benzer 
özelliklere sahip çok sayıda ürün bulunmaktadır. İyi bir konumlandırma ürünü benzersiz 
kılmakta, ürünün emsallerinden daha yüksek fiyatlarda satılabilmesine imkân tanımakta 
ve böylelikle ürüne benzersiz satış teklifi (Unique Selling Proposotion–USP) gibi ayırt 
edici özellikler kazandırmaktadır. Aynı zamanda iyi bir konumlandırma ürünü diğerleri 
ile rekabetten uzak tutarak rekabet avantajı kazandırmakta ve ürünün genişlemesi, 
değiştirilmesi, dağıtımı ve tanıtımına yönelik faaliyetlere esneklik kazandırmaktadır. 

                      Kaynak:  Lex Sisney, 2011 (www.organizationalphysics.com’dan uyarlanmıştır) 
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Kıymet Bilenler için ürünü geliştirirken, iç verimin yanı sıra yeni inovasyonları 
başlatabilecek kabiliyetler kontrol altında tutulmalı ve ürün pazarlama tuzağından 
kaçınılmalıdır (PSIu). Kalıpçılar ve Kuşkucular için üründen fayda sağlanırken, işletme 
yeni bir pazara yeni bir ürün ile girmek için nakit ineklerden elde ettiklerini 
kullanmalıdır ve böylelikle kendi yaşam döngüsü sürecinden geçmiş olacaktır.  

Bir işletmenin ürün ve pazar uyumu sağlaması bakımından öncelikle iç çevre ile 
uyumlu olması mantıklı bir yaklaşımdır. Çoğu başlangıç bu uyumu sağlamada başarısız 
olmaktadır. Başlangıç aşamasındaki bir girişimci, yeni işletme birimlerini kurmadan 
önce ölçeklenebilir büyüme seviyesine ulaşmalıdır. Belli bir nakit birikimine sahip 
yaşlanmakta olan istikrarlı bir işletmenin büyüme odaklı küçük ölçekli bir işletmeyi 
satın alması halinde girişimciliğin heyecanını yoğun olarak hissetmemekte, yeni 
işletmenin ihtiyaç duyduğu özgürlük ve esnekliğe fırsat tanımamakta ve kurum içi 
girişimcilik kapsamında gelişmeye yönelik yeni bir satın alma faaliyetine izin 
vermemektedir. Böylelikle yeni işletme birimi, prosedürleri izlemek ya da mevcut 
altyapı çerçevesinde faaliyet göstermek zorunda kalabilmektedir. Bu talepler, yeni bir 
işletmenin gelişebilmesi için oldukça istikrarlı, ağır ve bürokratik bir çevre meydana 
getirmektedir.  

Uygulama aşaması her zaman için düzgün bir çan eğrisi olarak karşımıza 
çıkmamaktadır. Birçok yeni işletme başlangıçtaki evreleri atlayarak ölümü erken 
yaşamaktadır. Bu işletmeler, aylarca “genç” kalmalarına karşın yeni başlangıçlar 
nedeniyle yaşlanma evresine girip, nihayetinde yok olacaklardır. Diğer işletmeler ise, 
yaşam döngüsünü adım adım ilerlemek yerine aşamaları atlama çabası içine girerler ve 
bu şekilde yıllarını harcamış olurlar. Bazı işletmeler, çan eğrisi üzerinde hızlı bir 
yükseliş gösterdiği gibi düşüş de göstermektedir. İşletmelerin uygulama yaşam 
döngüsünü yönetmeleri başlı başına bir mücadele konusudur. 

                  
Uygulama Yaşam Döngüsünün hedefi, daimi yenilenmedir.  

 
Şekil 17. İşletmenin yaşam döngüsünün amacı 

Kaynak: Lex Sisney, 2011 (www.organizationalphysics.com’dan uyarlanmıştır) 
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İş Modeli Yaşam Döngüsü 
 

Literatürde iş modeline ilişkin çok sayıda tanım ve yaklaşım mevcuttur, ancak 
evrensel bir tanım konusunda henüz bir konsensüs sağlanamamıştır. Örneğin, Amit ve 
Zott’a (2001) göre iş modeli, “değer yaratabilecek ve tüm iş imkânlarından 
faydalanabilecek şekilde tasarlanan işlemlerin yönetim yapısı” olarak tarif 
edilmektedir. Chesbrough ise, inovasyon kavramını esas alan iş modeli yaklaşımını 
ortaya koymuştur. Chesbrough ve Rosenbloom (2002) bir iş modelinin; değer önerme, 
pazar bölümlerini tanımlama, değer zinciri yapısını tasarlama, gelir elde etme 
araçlarını inceleme, maliyet yapısını değerlendirme ve değer ağında firmanın 
konumunu tanımlama doğrultusunda ortaya çıkan varsayımlar üzerine kurulduğunu ve 
bu varsayımların eksiksiz bir rekabet stratejisi ile desteklenmesi gerektiğini iddia 
etmektedir.  
  

Yaşam döngüsü, iş modelleri açısından önemlidir ve literatürde iş modellerinin 
yaşam döngüsü farklı bakış açıları ile ele alınmaktadır. Levitt (1965) ve Cox (1967)’e 
göre ürün yaşam döngüsünün farklı aşamalarında farklı stratejiler benimsenmektedir. 
Thietart ve Vivas (1984) stratejilerin, ürün yaşam döngüsünün aşamaları ve işletmenin 
strateji mantığının etkisinde olduğunu savunmaktadır. Ayrıca bir işletmenin faaliyet 
gösterdiği endüstri kolu ve dış çevrenin özeliklerinin stratejinin başarısında etkin rol 
oynadığı görülmektedir. Schallmo ve Brecht (2010), kurumsal sosyal sorumluluk 
ilkeleri uygulamasının iş modelinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğunu ve bu 
durumun işletmelerin yaşam döngüsü süresini uzattığını ileri sürmektedir. Diğer yandan 
teknolojik özelliklerin pazarın ihtiyaçlarını desteklemesi gerekmektedir. Reuver, 
Bouwman ve MacInnes (2009) tarafından yapılan çalışma sonucunda teknolojik 
faktörlerin iş modelini dinamiklerini harekete geçirdiği ve iş modeli yaşam döngüsü 
açısından önem taşıdığını ortaya çıkmıştır.  

 
Bir iş modeli; fikrin üretilmesi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi olarak 

nitelendirilen birbirinden bağımsız aşamalar üzerinden ilerlemektedir. Faaliyetin 
sürdürülebilmesi için farklı yöntemlere ve örgütsel gelişime uygun yönetsel kavramlara 
duyulan ihtiyaç doğrultusunda bir iş modelinin mevcut şekli ileride alacağı şekilden 
farklıdır. Başlangıçtaki işletmelerin uyguladığı iş modeli, hayatta kalabilme üzerine 
odaklanmaktadır. Ancak bu tür işletmelerde planlama ufku çok sayıda belirsizlik 
nedeniyle uzun soluklu olamamaktadır. Genç işletmeler; geçerli, ölçeklenebilir, etkin ve 
pazar değerini yakalama fırsatı sunan iş modelleri üzerine yoğunlaşmaktadırlar. 
İşletmeler, yaşam döngüsü boyunca iş modelleri üzerinde değişiklik yapmaktadır. 
Hayatta kalabilmek hem genç hem de olgunluk düzeyine erişmiş işletmeler için ortak 
hedeftir ve paydaşlar ortaya çıkan değerin dağıtılması yönünde bir beklenti içine 
girmektedir. Şekil 18’de görüldüğü üzere iş modeli çeşitli faaliyet alanlarının 
yapılandırıcı özelliklerine göre son şeklini alacaktır.   
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Endüstri Yaşam Döngüsü 
 
Endüstrideki yaşam döngüleri, hayatımızdaki döngüler gibidir. Tıpkı bir canlı gibi 

doğar, büyür, olgunlaşır, düşüşe geçer ve ölümü gerçekleşir. İşletmeler, faaliyet 
gösterdiği endüstri koluna göre bu aşamaları farklı şekillerde yaşamaktadır; bazıları bu 
evreleri daha uzun yaşarken, bazıları daha hızlı ilerlemektedir. Aynı endüstri kolunda 
faaliyet gösteren birbirinden farklı işletmeler bile bu aşamaları farklı şekilde 
yaşayabilmektedir. Bir işletmenin içinde bulunduğu yaşam döngüsü aşaması 
uygulanacak stratejik planı büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Bazı işletmeler ya da 
sektörler, düşüşe geçen ürünler için yeni bir kullanım sahası yaratmak suretiyle kendi 
yaşam döngülerini uzatabilmektedir. Bir endüstrinin satışlarındaki artış yaşam 
döngüsünü gösteren bir araçtır. Bir endüstrinin yaşam döngüsü; giriş, büyüme, 
olgunlaşma ve düşüş aşamalarından oluşmaktadır. Giriş evresinde satışlar yavaş 
olurken, büyüme evresinde satışlarda artış gözlenmektedir. Olgunlaşma evresinden 
sonra satışlar kademeli olarak düşüşe geçmektedir. İşletmeler, zaman içerisinde 
kazanmış oldukları uzmanlık, ölçek ekonomilerini yakalama ve birim maliyetleri 
azaltma gibi avantajlardan yararlanarak yaşam döngüsü boyunca kâr artışını 
sürdürmektedir. Endüstri yaşam döngüsü teorisine göre endüstride faaliyet gösteren 
işletmelerin tümü, birbirinden bağımsız dört süreçten geçmektedir; çıkış yapar, zirveye 
ulaşır buradan düşüşe geçer ve sonunda dibe vurur. Her bir süreç için o sürecin 
koşullarına uygun stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. İşletmenin içinde bulunduğu 
endüstrinin yapısı rekabet kurallarını doğrudan etkilemekte ve dolayısıyla hayatta 
kalmak ve kalkınmak için ihtiyaç duyulan stratejileri de etkilemektedir. Yaşam döngüsü 
boyunca endüstriyel yapı, talepler ve teknolojik gereksinimlerde yaşanan değişimler, 
her bir sürece ait rekabet avantajı kaynakları ile ilgili önemli çıkarımlar sağlamaktadır. 
Bu nedenle işletmeler açısından rekabetçi konum elde etmek, stratejik bir hedef haline 
gelmektedir. Dış çevreden kaynaklanan ve giderek artan karmaşa, yenilikçi iş 
stratejilerine ihtiyaç duyulduğunu açıkça göstermektedir. Uygun stratejiler belirlenirken, 
bir işletmenin bölümlerinin geçmişi, mevcut durumu ve geleceği arasında ilişki kuran 
yenilikçi bilgilere gereksinim duyulmaktadır. İşletme yönetimi perspektifinden ele 
alındığında, küreselleşen çevrenin yarattığı güçlükler nedeniyle disiplinler arası bilgiye 
sürekli olarak ihtiyaç duyulduğu görülmektedir (Sabol ve Diğerleri, 2013). 
 
 

Şekil 18. Pazar geliştirme ve İş Modeli İnovasyonu 
Kaynak: Moore, 2004’ten adapte edilmiştir. 
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Tablo 2. Endüstriyel Yapının Gelişimi ve Yaşam Döngüsü Boyunca Gerçekleşen 
Rekabet 

 

 Giriş Büyüme Olgunluk Düşüş 

Talep 
Gelir düzeyi yüksek, 

avangart bireylerden oluşan 
erken benimseyenler grubu 

ile sınırlıdır. 

Pazara nüfuz etmede hızlı 
artış 

Kitle pazarı, satın almalarda 
yer değiştirme/tekrar, bilinçli 
ve fiyata duyarlı müşteriler 

Üretimden kaldırma 

Teknoloji Rakip teknolojiler, hızlı ürün 
inovasyonu 

Baskın teknoloji etrafında 
standardizasyon yapılması, 

hızlı süreç inovasyonu 

Teknik know-how’ın geniş 
çapta yayılması: teknolojik 
gelişme arayışı içinde olma 

Düşük seviyede ürün 
ya da süreç 
inovasyonu 

Ürünler 
Düşük kalite, büyük çeşitlilik 

gösteren özellik ve 
teknolojiler, tasarımda sık 

yapılan değişiklikler 

Tasarımın geliştirilmesi ve 
kalitenin yükseltilmesi, 

baskın tasarımların ortaya 
çıkması 

Metalaşmaya doğru yönelme, 
marka, kalite ve ambalajlama 

ile fark yaratma girişimleri 

Emtia kuralı: 
farklılaştırmanın zor 

olması ve kâr 
getirmemesi 

İmalat ve 
dağıtım 

Kısa süreli üretim, yüksek 
nitelikli işgücü, uzman 

dağıtım kanalları 

Kapasite kesintileri, kitle 
üretimi, dağıtım alanında 

rekabet 

Kapasite fazlasının meydana 
gelmesi,  niteliksiz üretim, 

uzun süreli üretim, 
dağıtımcıların daha az sayıda 

hattan sorumlu olması 

Kronik artık kapasite, 
özel kanalların 

yeniden ortaya çıkışı 

Ticaret Gelişmiş ülkelerdeki 
imalatçılar ve tüketiciler 

Gelişmiş ülkelerden 
dünyanın diğer ülkelerine 

ihracat yapılması 

Üretimin, gelişmiş ülkelerden 
yeni sanayileşmeye başlayan 

ülkelere kaydırılması 

İşgücü maliyetlerinin 
düşük olduğu 

ülkelerden diğer 
ülkelere ihracat 

yapılması 

Rekabet Az sayıda firma Giriş, birleşmeler ve çıkışlar Ekonomik durgunluk, fiyat 
rekabetindeki artışlar 

Fiyatlandırma 
savaşları, terkler 

Temel 
başarı 

faktörleri 

Ürün inovasyonu, Güvenilir 
bir firma ve ürün imajı 

yaratma 

İmalata yönelik tasarım, 
dağıtım kanallarına erişim, 

markalaşma, hızlı ürün 
geliştirme, süreç inovasyonu 

Yoğun sermaye sayesinde 
maliyet etkinliği, ölçek 
verimliliği, düşük girdi 

maliyetleri 

Genel maliyetlerin 
düşük olması, alıcının 

seçimi, iletişim 
taahhüdü, kapasite 
rasyonelleştirme 

      Kaynak:  Sabol ve Diğerleri (2013) 
    

 Stratejilerinin tasarlanma ve hayata geçirilme süreci, karşılıklı olarak güçlendirici 
ve tamamlayıcı görüşleri içeren bir karışım olmalıdır. Bunlar rasyonellik ve analitik 
olmadır; akıl rasyonelliğin kaynağını oluştururken, analitik olma aklın sezgisel 
durumunu temsil etmektedir. Rasyonellik ve analitik olmanın bir araya gelmesi 
doğrultusunda stratejik modellemenin temeli oluşmaktadır. Stratejik karar verme 
yaklaşımı, statik nicel göstergeler olarak tarif edilen durumlar için uygundur. 
Günümüzün ekonomi ve işletme bilim dallarına yönelik verilen eğitimler, insanın 
sezgisel boyutunu en aza indirgemiş ve rasyonel ve analitik bilgi üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Ancak günümüzde bir işletmenin içinde bulunduğu çevre; işletme 
yönetiminde ihtiyaç duyulan özel ve nitelikli bilgilerin elde edilmesinin son derece güç 
olduğu, istikrarsız bir ortamı temsil etmektedir. Dış çevrenin şeffaflığını giderek 
yitirmesi, karar verme sürecinde hem nicel hem de nitel yöntem ve modellerin 
kullanılması ve uygulanması gerektiği düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Doğru seçilen 
ve etkili bir şekilde hayata geçirilen iş stratejisi, hem işletme hem de işletmenin içinde 
bulunduğu çevreye değer kazandırmakta ve böylelikle işletmelerin ileriye yönelik 
sürdürülebilir rekabet avantajını elde etmeleri mümkün olabilmektedir. “Yaşam 
döngüsü”, evrensel bir kavram olup; zamanla satışlardaki artış ya da değişimi 
anlamaları yönünden işletme yöneticilerine yardımcı olmaktadır. 
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2.4. Sürdürülebilir İş Modeli 
 

Sürdürülebilir iş modeli, iş dünyasında sürdürülebilirliği sağlamanın yeni bir yolu 
olarak tarif edilmektedir. İş modelinin sürdürülebilirliği, işletmelerin faaliyetini yerine 
getirebilmesi bakımından en önemli belirleyicilerden biri olarak kabul edilmektedir. 
T.Dyllick ve K. Muff, sürdürülebilirliğin gelişimini Tablo 3’de görüldüğü üzere üç 
kademe ile açıklamaktadır.  
 
Tablo 3. Sürdürülebilir İş Uygulaması: Ana Özellikleri ve Değişiklikleri İçeren Tipoloji 

 

Kaynak: Dyllick, T., Muff, K., (2016) 
 
Tablo 3’de iş dünyasında sürdürülebilirlik kavramının gelişimi gösterilmektedir. 

Burada benimsenen düşünce, mal tedariki ve örgütün dış çevreye açılması yoluyla değer 
yaratan faaliyetler üzerine odaklanmaktadır. Literatürde yer alan farklı modeller, 
yaklaşımlar ve kavramlar; sürdürülebilirlik kavramını belirsiz ve tanımlanması zor hale 
getirmekte olup, bir yandan örgütün sürdürülebilirliğini sağlarken diğer yandan farklı 
kategorideki paydaşların menfaatlerini göz önünde bulunduran çok boyutlu bir 
perspektif benimsenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. W. Stubbs ve C. Cocklin bu 
görüşü, bir işletmenin sürdürülebilirliğini sağlaması için gelir kaydetmesi gerektiği 
şeklinde açıklamaktadır. Sürdürülebilirlik hedefleri ve finansal performansın yanı sıra 
sosyal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik misyon ve vizyonu takip 
edebilmek amacıyla kârdan yararlanılmaktadır.  
 

Şekil 19’da bir işletmenin yaşam döngüsü boyunca iş modelinde gerçekleşen 
değişiklik gösterilmektedir. Gelişme döneminin başlangıç evresinde uygulanan iş 
modeli ile olgunluk döneminde uygulanan iş modelinin özellikleri arasında farklılık 
gözlenmektedir. Bu iş modellerinin faydalarını ve etkinliğini doğrulamak amacıyla 
çeşitli yönetim usulleri ve teknikleri kullanılmaktadır. 

Sürdürülebilir İş 
Modeli Tipolojisi 

Konu 
(Ne?) 

Katma Değer 
(Ne için?) 

Örgüt Perspektifi 
(Nasıl?) 

Olağan iş akışı Finansal konular Paydaşların değeri İçerden dışarı 

1. Kademe 
Sürdürülebilir İş 

Uygulaması 
Arındırılmış paydaş 

değeri 

Üç boyutlu unsurlar 

 
Paydaşların değeri 

 İçerden dışarı 

2. Kademe 
Sürdürülebilir İş 

Uygulaması 
Üçlü alt düzey 

Üç boyutlu unsurlar 
 

Üçlü alt düzey 
 

 
İçerden dışarı 

3. Kademe 
Sürdürülebilir İş 

Uygulaması 
Uygun olan 

sürdürülebilir iş modeli 

Sürdürülebilirlik 
mücadelesinin başlangıcı 

Ortak mallar üzerinde 
değer yaratmak Dışardan içeri 

    

Önemli değişiklikler 1. değişiklik: Ürün/hizmet 
kapsamının genişletilmesi 

2. değişiklik:  
Katma değerin 

arttırılması 

3. değişiklik:  
Bakış açısının 
değiştirilmesi 
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       Şekil 19. İşletmenin Yaşam Döngüsü Boyunca İş Modelinde Gerçekleşen 
Değişiklikler 

Kaynak : Jabłonski, A., Jabłonski, M., (2013) 
 
       Literatür analizi sonucunda yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir iş modelinin 
tanımı gösterilmiştir. İş modelleri, bir işletmenin yaşam döngüsü boyunca değişiklik 
göstermektedir. Sürdürülebilir bir iş modelinin yaşam döngüsünün aşamalarına göre 
değişiklik gösterebilme kabiliyetine sahip olduğu yönünde literatürde görüşler 
mevcuttur. Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Katma Değer Yaratan Yönetim ile paralel 
olarak işletmenin değerinde kademeli bir artış gerçekleşebileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 
        3. Sonuç ve Öneriler  
 
        Bu çalışmada, araştırmacıları teşvik etmek ve mevcut akademik çalışmalara katkı 
sağlamak amacıyla kuramsal ve kavramsal perspektiften iş modeli, iş modeli 
inovasyonu ve strateji ilişkisi ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Ayrıca sunulan 
çerçeve ile iş modeli inovasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirme konusunda 
yöneticilere yardımcı olunması hedeflenmiştir. Bu çerçeve, içeriği ve diğer ilgili 
akademik sahalara uygulanabilirliği bakımından oldukça yeni ve açıklayıcı bir yapı 
ortaya koymaktadır. İş modeli inovasyonu stratejik bir konu olup, iş modelinde başarılı 
bir şekilde yenilemek isteyenler açısından bir başlangıç noktası olabilmektedir. Bu 
çalışma, iş modeli ve iş modeli inovasyonu kavramlarının anlaşılması ve 
uygulanabilirliği bakımından önemli bir adımı temsil etmektedir. İş modeli üzerine 
yapılan mevcut araştırmalar ve günümüz şirketlerinin stratejik yönden yaşadığı 
sıkıntılar dikkate alınarak, iş modeli inovasyonunu başarılı bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için hangi teorilerin dikkate alınması ve sentezlenmesi gerektiği 

kavramsallaştırma 

  

    

geliştirme 

  

    

ticarileştirme 

  

    

konsolidasyon 

  

    

Zaman 

  

    

İş Modelinin 
Olgunluğa Ulaşması 

  

    

olgunluk 

  

    

Gelişme döneminin olgunluk 
evresine ait iş modeli 

Sürdürülebilir iş 
modeli İş modelinin oluşumundan sürdürülebilir iş modelinin 

hayata geçirilmesine kadar geçen zaman  

Gelişme döneminin başlangıç evresine ait iş modeli 

Değer yaratmayı teşvik 
eden faktörler 

Değer 
yaratmayı 

teşvik eden 
faktörler 
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önemlidir. Bu çalışma kapsamında iş modeli ile ilgili yapılan araştırmalar detaylı bir 
şekilde gözden geçirilerek, günümüz firmalarının karşı karşıya kalabileceği zorluklara 
ve bunlara karşın firmaların geliştirebileceği stratejik süreçlere ışık tutulmuştur. Ayrıca, 
Rogers’ın İnovasyon Eğrisi’nin Türkçe versiyonunun “5K” olarak literatüre katılması 
sağlanmıştır. Hangi kademede olursa olsun işletme yöneticilerinin, iş modeli ve iş 
modeli inovasyonu kavramları hakkında ne derece bilgi sahibi oldukları, stratejik 
yönetim sürecinde bu kavramları dikkate alıp almadıkları ve iş modeli inovasyonunun 
faydalarına dair nasıl bir yaklaşım izledikleri üzerinde durulması gereken konular 
arasındadır. İş modeli ve iş modeli inovasyonu alanında henüz geliştirilen kapsamlı, 
eksiksiz ve evrensel boyuta ulaşmış bir stratejik yaklaşım mevcut değildir. Diğer 
taraftan, KOBİ veya büyük ölçekte birçok firmanın iş modellerini geliştirecek ve yenilik 
getirecek bir araca ihtiyaçları olduğu belirgindir. Bu nedenle, özellikle KOBİ’lerin 
yenilikçi çözümler ile iş modellerini geliştirecek bir aracın (tool) elektronik ortamda, 
örneğin MS Excel programı kullanılarak, geliştirilmesi ve uygulanan iş modelinin 
başarısının ölçülmesinin sağlanması, uygulamada önemli bir çığır açabilecektir. Bu 
çalışmanın, bu konuda yapılan araştırmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  
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Extensive Summary 

Introduction 

The purpose of this study is to elaborate on the concepts of business model and 
business model innovation combined with a comprehensive literature review from the 
organizational perspective. The paper also aims to shed light on the strategic problems 
that afflicts companies carrying out activities in various industries during the application 
of business model innovation process. Over the last two decades, there is a growing 
appeal among researchers for the concepts and theories relating to the business model 
and business model innovation and many academic studies have been conducted as 
well. There are multifarious definitions of the terms business model and business model 
innovation in the literature and there has so far been no unanimous definition about 
these concepts among the academicians. In addition there has been no consensus among 
researchers on which business model is the successful one. This paper focuses on 
widely recognized business model and business model innovation definitions nourished 
with business model patterns and ontologies such as Osterwalder and Pigneur (2010) 
business model framework, Lindgardt et al. (2009), Johnson (2010), Dubberlys et al.’s 
(2007) and Boston Consulting Group. The literature review in this study also highlights 
the topics of strategy and innovation management besides business models and business 
model innovation. In this paper, the concepts relating to business model and business 
model innovation are elaborated through the General Systems Theory proposed by 
Ludwig Von Bertalanffy (1950) besides the model which is the subset of the system and 
the ontologies of business models. 

Theoretical and Conceptual Framework 

In the literature, one of the main drawbacks is the lack of effective approach that 
can identify the successful business models that play a major role in company’s growth 
and sustainability. This paper analyses business model and business model innovation 
literature from strategic approach with the objective of providing guidance on which 
steps to be followed for successful business model innovation and generating solutions 
for the problems which may arise during the business model innovation process. The 
primary targets of this paper also includes the creation of comprehensive perception on 
the terms business model and business model innovation and understanding on how 

https://orcid.org/0000-0002-8950-0006?lang=en
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managers percept these terms and control of strategic processes besides emphasizing the 
challenges and restrictions that managers face with during the implementation of 
business model innovation. In today’s business world, several companies perform 
business model innovations by exemplifying the mostly accepted definitions, 
ontologies, theories and patterns. However, it is still ambiguous that what kinds of 
business models can contribute to the success of a company.  

A successful business model innovation requires systematic approach. Within this 
scope, a simple and effective framework is proposed in this study for companies who 
have a perception that innovation is an indispensable component of survival and 
sustainability of an enterprise that plans to apply business model innovation. The 
framework offered in this study by author outlines the process and incorporates the 
main characteristics of business model innovation depicted by Osterwalder and 
Pigneur’s (2010) and Lindgardt and Reeves’ (2009). This framework has a simple and 
gradual structure. The framework is comprised of three main elements namely impetus, 
idea generation and idea implementation. Impetus, which is supported by both internal 
and external forces, explains the main reason of initiatives to achieve business model 
innovation and encourages the business model innovation. Idea generation is the 
reaction against the impetus and informs managers whether the chosen business model 
is the right one. Idea generation phase aims to create unanimity on optimal attempts 
depending upon analyzing and testing new business models. Idea implementation phase 
deals with the trial and error and experimentation of business models. 

It is crucial to be aware of what should be done during the process of business 
model innovation which can bring a success to any company. IBM Global CEO (2006) 
survey indicates the direct link between business model innovation and high 
profitability after comparing different types of innovation and their effects on the 
financial performance. Christensen and Raynor (2003) examined the theories of 
destructing the well-established rivals in the market rather than destructed by them and 
emphasized the profit-maximizing resource allocation mechanism. Hence a model is 
given in this study which describes sustaining and disruptive innovation model 
accompanied to the critical components such as a pace of technological progress, the 
performance utilized by the customers and the range between disruptive and sustaining 
innovation. According to the Markides (2008) sustaining innovation involves customers 
who demand higher quality and performance and well-established companies always 
win the sustaining technology battle. Main strategy of sustaining innovation is offering 
a better product with a higher profit margin to a customer for whom high quality is 
important.   However, disruptive innovation addresses moderate quality and 
performance instead of offering advanced quality and performance to the customers in 
the current market. Main strategy of disruptive technology is providing simple and 
useful products at low cost. Through the disruptive innovation approach, Markides 
(2008) argues that a new business model itself should not be deemed as the best strategy 
by considering the fact that new business models are not expected to become more 
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prevalent in the market and eliminate the competitors in the marketplace. Santos, 
Spector and Heyden (2009) define business model innovation as readjustment of 
company’s activities in compliance with the market where its product or service are 
competing with others. This definition demonstrates transition from old business model 
to the new one which brings novelty to the industry. Based on the model set forth by 
Boston Consulting Group, Lindgardt et al. (2009) suggests that business model 
innovation requires the re-generation of at least two or more components of business 
model in order to create value. Thus, the innovation itself can be assumed as the 
business model innovation. These theories and approaches delineated in this study 
attempt to explain how organizations can gain competitive advantage through the 
application of successful business model innovation.  

Innovation Management made the definition of innovation Trott (2008) made the 
definition by describing the innovation as idea generation, technological advancement, 
and the management of all processes related with the production and marketing of a 
new or previously developed product. He proposes linear and interactive models are 
concerned with the innovation process. Interactive model demonstrates that internal 
activities, market or technology form the source of impetus for innovation and this 
model stressed that organizations need to acquire input from market and universities as 
technology base in order to be successful (Trott, 2008). This model does not show 
linearity due to the feedback cycles among the activities. 

One of the main topics of this paper is to create an insight on how strategy 
influences the survival of an industrial organization by triggering market dynamics. 
Successful strategy addresses the consistence between enterprise, product and market 
they gain energy from the environment. Each enterprise, product and market are alike 
all living things which have life cycle sequencing from growth to stability. Strategies 
vary according to the each phase of the life cycle. Product, market and implementation 
life cycles are the phases of life cycles which determine the strategies to be 
implemented by the enterprises. Product, market and implementation life cycles deal 
respectively with the assets to be purchased by customers, the customer segment to 
whom the merchandise or service are sold and implementation capability of an 
enterprise. It is crucial how strategies should efficiently be implemented by the 
managers. Hence, there are three criteria that should be met for the successful 
implementation of the strategy based on the harmony between the phases of the life 
cycles. Initially strategy should overlap with the vision and mission statement of an 
enterprise (there should be overlapping among strategy, vision and mission statement of 
an enterprise), secondly an enterprise itself should possess its own personnel, 
technology, capital and related resources. Thirdly, an enterprise should have core 
capabilities that enable the implementation of its strategy and develop these capabilities.  

Product life cycle has development (pilot it), introduction (nail it), growth (scale 
it), maturity (milk it) and decline (kill it) phases, respectively. A successful product 
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should experience all the phases in the life cycle. During the growth and maturity 
phases of the life cycle, enterprises need to standardize the product in order to capture 
scale economies and have leader position in the niche market. Standardization results 
with high value added product and service. Enterprise’s main strategy reflect the 
maximization of the profit margin amid their battle with the competitors for gaining 
market share among the customers called early majority. 

Market life cycle is divided into phases based on the potential customers namely 
the innovators, early adopters, early majority, late majority and laggards. This paper 
specifically posits the Turkish version of the Roger’s Innovation Curve in addition with 
the product, market and implementation life cycles which have not been so far adapted 
to Turkish language as “5K”, namely Kâşifler (innovators), Kâhinler (early adopters), 
Kıymet bilenler (Early majority) Kalıpçılar (late majority), Kuşkucular (laggards). 
Innovators lead to the emergence of change in the industry. They chase novel 
technologies with wasting their times but not wasting their moneys. They also enlighten 
the future customers about such a novel and worthwhile product by undertaking the idea 
leadership for unleashing a unique product that goes far beyond current market 
conditions. Early adopters follow conceptual approach rather than technical. They are 
practical buyers moving fast and put pressure on product development program. They 
pursue seminal developments for strategic opportunities. They always take the risk of 
wasting time, energy, reputation and money.  Early majority purchase a product when 
they believe it is fully complete. They focus on the quality of the product, infrastructure 
supporting the product and reliability of the service to be offered. They want to assure 
themselves that they purchased the market leader product without risking their 
reputation. Late majorities and Laggards have the tendency to buy a product from large, 
well- established and market leader companies who captured the economies of scale. 
They also want to purchase product at the maturity phase.  

Implementation life cycle continues its existence in the dynamic between growth 
and stability.  The life cycle of an enterprise is composed of birth, early growth, growth, 
maturity, decline, aging and death. The optimal strategy for sustaining the life cycle is 
to have the combination of organizational growth and stability. The phases of 
implementation life cycle of an enterprise can be elucidated through the pattern 
recognition which supported by the fact that the enterprises should shape the 
environment and react against the environment. Individual and common behaviors in 
the enterprise stem from four main patterns namely production, stabilizing, innovating 
and unifying. Enterprises are able to designate their paths by these patterns.  

In today’s business world sustainable business model is described as a new way of 
maintaining the sustainability. Sustainable business model is regarded as one of the 
primary determinants for the activities performed by an enterprise. Various models, 
approaches and concepts in the literature make the concept the sustainability ambiguous 
and difficult to define while it focuses on the significance of adopting multi-
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dimensional perspective which looks after the interests of the stakeholders as well as 
enabling the sustainability of an enterprise. Business models vary throughout the life 
cycle of an enterprise. Enterprises take the advantage of profit maximization to gain 
revenue for achieving the sustainability goals and financial performance as well as 
following the vision and mission statement to realize social and economic objectives. 

Conclusions and Recommendations 

The approaches and theories discussed in this study are the most significant and 
commonly accepted examples among the wide variety of the researches. The literature 
review conducted in this study supports the view that business model innovation is a 
strategic topic which can be a beginning point for those who desire to implement 
successful business model innovation. The challenges that the industry companies face 
today, emphasize the importance on the issue of which theories should be taken into 
consideration and synthesized for successful business model innovation. Thus, this 
paper has created insights about the strategic processes that enterprises should follow 
against the marketplace challenges. Regardless of position level, it is crucial that 
whether the managers have enough knowledge about the terms business model and 
business model innovation and consider these concepts during the implementation of 
the business model innovation besides their approach with respect to the advantages of 
business model innovation. However, many enterprises, whether large or small medium 
sized (SME), lack awareness and tools to innovate their business models. For this 
reason, it can be an important breakthrough in the business application of SMEs to 
develop a tool which will improve their business models with innovative solutions, 
using MS Excel program in electronic environment which also consists of metrics to 
measure the success of the applied business model. It is thought that this study will 
contribute to the researches on this subject. 

 
The major objective of this paper is to be a beneficial tool for enterprises by 

making contribution to the researches which have been so far conducted relating to the 
disciplines such as management and organization, strategic management, marketing, 
organizational behavior, economics, etc.  
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Abstract 

The aim of this study is to reveal the opinions of tourism business associates about 
international tourism fairs. In this study, the unstructured interview technique was used 
as the data collection method. The research group included participants from businesses 
operating in the accommodation, airlines, catering, travel, and health tourism sectors 
who attended the international tourism exhibitions in Kiev/Ukraine, Minsk/Belarus, 
Tbilisi/Georgia and Seoul/South Korea in 2017. An interview on the subject was 
conducted with 32 participants and their opinions were recorded in a written form. 
According to the interview results, the exhibitors reported that taking part in 
international tourism fairs is generally useful for tourism businesses in terms of 
improving image, increasing knowledge of the international markets, better recognition 
of competitors, and being informed about the latest technology and managerial 
practices. 
Keywords: international tourism fairs, tourism, qualitative research study 
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1. Introduction

Tourism is a rapidly growing business in the world and an important part of the
service sector. Because of their economic and social benefits, countries care about 
tourism and make significant investments in order to get a share from this sector. Due to 
the characteristic nature of the tourism sector, marketing of tourism products and 
competition conditions are affected by many factors. Therefore, countries have to use 
marketing instruments effectively in order to attract tourists and maintain/expand 
existing tourism market shares. In addition, securing public support for the marketing 
activities is an important function. We can say that such marketing activities are not 
easy to perform due to the spread of tourism over a wide geographical area. Therefore, 
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fairs, which offer important opportunities for the promotion and marketing of tourism 
values, attract business and leisure visitors to countries and destinations, enable the 
promotion of countries at international level, contribute to the intermingling of people 
and help develop domestic and international tourism. Popular tourism exhibitions also 
affect the destination image positively while bringing economic vitality and social 
benefits to the host place (Andenova, 2013). 

Developments in tourism and other sectors and the emerging trends create a 
market environment where competition is intense. For this reason, it is not enough to 
produce quality goods and offer them to the market to achieve success in sales because, 
in the current conditions, consumers are offered various prices, qualities, and forms of 
the same goods and have the choice between different alternatives of the goods or 
services they need. (https://www.marmarafuar.com.tr/fuarlarin-onemi). As such, one of 
the ways in which countries introduce their exports, keep track of the tourism and 
technology opportunities in foreign countries, follow the developments and market 
opportunities in these countries and create an effective marketing platform is 
participating in international trade fairs (İstanbul Chamber of Commerce, 1977). Thus, 
well organized fairs are a global meeting point where a nation’s production power, 
culture and aesthetics are showcased. National and international tourism fairs are 
emerging as a new type of industry especially in developed countries (Bahçetepe, 
2009:11). Moreover, involving the participants in tourism fairs and festivals in the 
tourism development process, getting their opinions and suggestions, and exchanging 
views on the future development of tourism is very important in enabling them to 
influence the fair and festival organizers and thus feel a part of the tourism industry 
(Karakaş and Şengül, 2017). For this reason, exploring the opinions and perceptions of 
visitors attending such international fairs will provide a better and deeper understanding 
of their perspectives and make a significant contribution to the literature focusing on 
international fairs. 

2. Literature 
Fairs are the large exhibitions that are opened to showcase merchandise at certain 

times and in certain locations. Today, not only commercial goods but also services and 
entertainment are introduced and marketed at fairs. Therefore, fairs have key 
importance within the tourism sector, with a leading role in the service industry and 
major contribution to the national economy (Aymankuy, 2006). In addition, fairs are 
becoming increasingly important both to promote touristic destinations and to inform 
the visitors about the recent developments in tourism. Fairs serve two main purposes: 
they offer a platform for the marketing activities of the participating companies and help 
visitors both to establish good relations with the companies and to get the services they 
need (Çakıcı, 2017). 

Fairs are one of the rare activities that can provide a face-to-face relationship 
between producers and consumers, buyers and sellers in global market conditions. At 
the same time, fairs are considered by tourism companies as a significant advertisement, 
sales and promotion tool in the marketing of their goods and services and have an 
important role in the marketing activities (Avan et al., 2016; Blythe, 1999; Hansen, 
2004; Lin and Lin, 2013). Various criteria are mentioned for defining a fair as an 
international fair. However, at least 10% of the participants or at least 5% of the visitors 
are expected to be from foreign countries at international fairs. Considering the number 
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of exhibitors and visitors coming from foreign countries and their ratio within the total, 
it can be defined whether the fair is an international fair for imports or exports 
(Andenova, 2013). 

ITB Berlin Fair (adventure tourism, business tourism, e-tourism, cultural tourism, 
education and employment tourism, travel technology, youth travel & economic 
accommodation), FITUR (International Tourism Fair, Madrid, Spain), MITT 
(International Travel & Tourism Exhibition, Moscow) and EMITT (East Mediterranean 
International Tourism & Travel Exhibition, Istanbul) can be given as the examples of 
international tourism fairs. We can say that such fairs contribute to tourism 
stakeholders, local people, tour operators, tourists, tourism entrepreneurs, and the 
private and public sector. 

International ITB Berlin is the world’s leading travel fair. At ITB Berlin, there are 
sessions on important topics for the sector such as “sustainable tourism,” “digital 
developments” and “medical tourism.” In 2018, 10,000 companies and organizations 
from 186 countries hosted about 170,000 people, including 110,000 commercial visitors 
(https://www.itbberlin.de). FITUR (International Tourism Trade Fair) is the global 
meeting point for tourism professionals and the leading trade fair for the Latin 
American buyer and export market. In the future projection of FITUR Tourism Fair, 
priority is given to market diversity, product diversity, seasonal diversity, urban 
tourism, cultural tourism and gastronomic tourism. In 2018, an international exhibition 
of 10,190 exhibitors, 140,120 commercial exhibitors and 110,860 visitors from 165 
countries and regions participated in the international tourism fair 
(http://www.ifema.es/fitur ). MITT (Moscow International Travel & Tourism 
Exhibition), the largest B2B (Business to Business) travel event of Russia and CIS, 
attracts representatives from the tourism sector from Russia and other parts of the 
world. In addition, it allows participants to increase their awareness of their goals, 
present their new programs and give them a real feel for the Russian travel market. It is 
one of the most prestigious fairgrounds in the world. Among the business lines of the 
visitors of MITT are; travel agencies, tour guides, corporate tours, hotels, 
accommodation and medical centers (http://www.mitt.ru). EMITT (East Mediterranean 
International Tourism & Travel Exhibition, İstanbul) is a business platform that offers 
new business and collaboration opportunities to the sector as well as providing guidance 
to stakeholders, local people, tour operators, tourists, tourism entrepreneurs, the public 
sector and government, and all those interested in these fairs. The fair where 
participants have the opportunity to increase their business volume include country 
fairs, holiday destinations, summer tourism, winter tourism and outdoor tourism 
destinations, hotels and tourism centers, tour operators and agencies. EMITT tourism 
fair hosted 870 domestic and 195 foreign companies and 54.364 domestic and 3.379 
foreign visitors participated in the fair. The most frequently attending countries are 
Macedonia, Bulgaria, Iran, Northern Cyprus, Germany, India, Greece, Azerbaijan, Iraq 
and Algeria. In 2018, a large majority of the visitors stated that they were satisfied with 
the fair and wanted to come again (www.emittistanbul.com). 

The potential of tourism fairs given above attracts the attention of tourism 
researchers. There are many scientific articles and theses on exhibition activities in the 
tourism research literature, some of which are presented below. In his study on the 
results of the exhibitions and the expectations of visitors and exhibitors, Blythe (1999) 
emphasizes that the goals and objectives of the visitors and participants may be different 
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but what matters is that the communication should be compatible with these goals and 
objectives. As the reasons for visiting the fairs, they were reported as being informed 
about the developments in the new products, taking the technical product information, 
keeping abreast of the current information about the legislations, and participating in the 
launch of the new products. Among the participants' intentions to visit fairs were 
staying in touch with developments, getting new ideas, following novelties, and 
observing the sector-specific innovations. Among their aims to have exhibitions, the 
exhibitors reported meeting new customers, improving the image of the company, 
interacting with the existing customers, and introducing the existing products. In their 
study on international trade fairs, Yüksel and Voola (2010) examined the motivations of 
the participants and the perception of the activities and challenges exhibited by the 
firms. As the most important promotional activities for the success of a country's 
international promotion, some goals were set such as having representative offices in 
the target markets, providing effective and efficient information, performing lobbying 
activities, having professional and trained fair staff, and having printed materials. Also, 
among the challenges of fairs follow-up of the contacts at the fair, performance 
evaluation of fairs, receiving effective government support, notification of the aims of 
the exhibitors were reported. The study conducted by Torun et al (2012) aimed to 
analyze the purposes of the participation of business organizations in the fairs, their 
legal positions and types, business operators’ education and income levels, the 
importance of vocational education, the expectations of the operators from the fairs, and 
the differences between their aims and expectations. 61.8% of the participants stated 
that they participated in such fairs in order to promote their products, while 21.1% 
wanted to increase their market share by expanding their customer network. Esfidani et 
al. (2012) explored the role of tourism fairs in the development of sustainability in the 
tourism industry by outlining some advantages and disadvantages to be taken into 
account in tourism fair organization. However, tourism fairs can indisputably benefit 
from the right planning and supervision to reduce its disadvantages, which can 
contribute to the sustainable development of the tourism industry. In order to determine 
the purpose of the fair participation of enterprises operating in the sea tourism industry, 
Arlı (2012) states that the most important trade fair participation objectives are “to 
introduce new goods/services,” “to gain new customers and increase the profitability of 
the business,” and, “to contact private customers and establish professional 
relationships.” In another study, Rittichainuwat and Mair (2012) studied the 
participation motivation of visitors to fairs and festivals, in which the visitors to the 
consumer travel fairs stated that they had multiple motivations to participate. These 
motivations are the acquisition of sales information, interest in the subject, and media 
encouragement to visit them. Yoon et al. (2012) aimed to identify the ways in which 
trade fairs affect the participants and to develop strategies to enable the fair organizers 
to work more effectively to increase the positive results for the participants, and 
identified the stand-equipment level and the organizers' support activities as the two 
factors determining the quality of the fairs. Furthermore, they found that these two 
important factors were important for the exhibitors to participate in the fair 
organizations. Adenova (2013) found that the development of international tourism fairs 
had important contributions to increase the country image, tourism revenues and 
number of tourists. In another study, Baş (2014) examined the effects of international 
fairs on the participating companies and found that the exhibitors all agreed that 
participating in the international fairs offer many advantages for them. According to the 
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results, such international fairs afford benefits such as promotion, improving brand 
image, increasing sales and making significant progress in internationalization in the 
globalized world. Jauhari and Munjal (2015) discuss the opportunities and challenges in 
tapping into the cultural and economic potential of fairs and festivals. This potential 
includes increasing the awareness of fairgrounds and tourism destinations, discovering 
the potentials for commercial and investment activities in the region, creating tourist 
attractions and new accommodation areas, and opportunities such as higher accessibility 
in the fair area. Avan et al.’s (2016) study reveal the event organization processes of the 
professional firms that host fair organizations and the problems they experience in these 
processes which involve some key concepts such as the potential and regional power of 
the sector and the city where the fair will be organized. They also list the problems that 
companies face in their organization hosting processes as follows: “The price policies of 
the organizer companies to obtain more added value at a lower cost result in 
insufficient publicity and marketing budget for the organization, the organizer firms 
cannot find adequately-qualified and capable staff to perform their marketing activities, 
and the incentives provided by the government to the organizers are insufficient.” In 
another study, Şengel et al. (2017) researched the effects of congress and fair 
organizations on the tourism sector, and found that fairs can contribute both to the 
promotion of a certain country or destination, and to encouraging tourism. However, the 
fair participants also stated that they enjoyed finding opportunities for cooperation with 
the other companies. Cengiz and Yücel (2017) studied the attitudes of the participating 
companies towards the fairs and demonstrated the importance of fairs in marketing 
activities, revealing that the fairs had an important role for the marketing activities of 
the participating companies. Furthermore, they also determined that fairs offer 
significant advantages, particularly in promoting the available products and in carrying 
out market analysis for the new products. Another finding they reported is that	  
participation in international fairs is crucial, and the budget allocated to fair 
participation needs to be increased. 

3. The Aim and Methodology  

The aim of this research is to reveal the participant views of international tourism 
fairs by drawing on expert opinions. Interview method was used as the data collection 
tool. The interview process is described as asking people, whose views are needed, the 
questions that were previously prepared according to the research purpose (Ural and 
Kılıç, 2018). The interview provides free exchange of information between the 
interviewer and the interviewee to reveal the opinion of the source person (Balcı, 2001). 
The “unstructured interview technique” was employed in this study. The data to be 
obtained by such a technique are expected to yield richer information than by asking 
direct and structured questions to individuals resulting in associated responses (Ekiz, 
2009). The universe of research comprises the participants attending the International 
tourism exhibitions held in Kiev/Ukraine, Minsk/Belarus, Tbilisi/Georgia, and 
Seoul/South Korea in 2017 from the accommodation, airlines, catering, travel and 
health tourism business lines. A total of 32 interviewees who are professionals from the 
tourism sector including operators in the aforementioned subsectors were interviewed 
and their opinions were recorded in writing. 

 

 



 

O. Emir – B. Zencir 10/4 (2018) 1100-1109 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 1105	  

4. Results 

The data derived from the interviews conducted with 32 participants were 
analyzed through qualitative content analysis and the major findings regarding the 
views of the participants are presented in the following table. 

Table 1. Major findings of the qualitative data 

• Being worthwhile and advantageous 

• Learning about foreign competitors 

• Gaining more knowledge about the market 

• Fairs as communication channels with the outside world 

• Improving the company image 

• Cooperation with foreign companies 

• Transfer of technology and managerial practices 

Participants generally agree that it is worthwhile and advantageous to participate 
in international tourism fairs. They underline the importance of participating in trade 
fairs, especially with the aim of learning more about the foreign competitors. They 
stated they had the chance to compare themselves with other firms operating in the same 
line of business, and gained more knowledge about their product ranges and marketing 
methods and techniques. They emphasized that the fairs served as a school for renewing 
themselves and as an important communication channel for opening to the outside 
world. They also reported that it obviously costs to participate in such fair 
organizations, but it is useful to participate in these organizations to improve company 
recognition. In addition, the view that participating in international fairs offers 
advantages to improve the company image is shared by all the participants. On the other 
hand, participating in such organizations provides advantages to the company both in 
domestic and foreign markets. Just turning to a limited market increases the risks. In 
this respect, focusing on different markets also reduces the impact of potential risks. 
Participation in such fairs also offers opportunities for the development of cooperation 
with foreign companies or even for new partnerships. Firms also reported having 
combined their human and material strengths to make joint efforts, thus reaching out to 
remote areas, thus creating easier and less costly business opportunities. Cengiz and 
Yücel (2017) found that fairs provided significant advantages especially in the 
promotion of existing products and in the conduct of market analysis for new products. 
However, they expressed the need to participate in international fairs and to improve the 
budget allocated to fairs. On the other hand, the transfer of technology and managerial 
practices are some of the common advantages reported by the participants. Moreover, 
they reported that travel trends of individuals change constantly, and it is not easy to 
follow these changes and develop appropriate tourism products, and thus, it is an 
advantage for companies to create new markets both vertically and horizontally in 
different destinations. They emphasized that fair participation by the firms operating in 
the tourism sector is important for the presentation of physical evidence. In other words, 
they want to address any possible questions on their customers’ minds when choosing 
their tourism products and they want to resolve such hesitations. In this respect, the 
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participants stated that every detail, from the selection of the fairgrounds to the visual 
and printed materials to be used, should be meticulously planned. In addition, they 
stressed that the staff serving in the fair organization should have adequate foreign 
language skills and have satisfactory knowledge about the products of the competitor 
companies. Participants also think that tourism fairs play a very important educational 
role as a tool that provides information flow between market and firms. These 
companies further agree that tourism fairs are effective in helping companies to promote 
their products and in their branding processes through better recognition in wider 
circles. In their study on international trade fairs, Yüksel and Voola (2010) have 
identified some major objectives regarding international promotion success, which 
include having a sales office agent in the target markets, providing effective and 
efficient information, implementing lobbying activities, having professional and trained 
fair staff, and having printed promotional materials. In addition, among the challenges 
of fairs, follow-up of the contacts at the fair, performance evaluation of the fairs, 
receiving effective government support, and notification of the exhibitors’ aims were 
reported. Participants acknowledge the importance of tourism fairs in the future plans of 
their organizations. They stated that they need information to monitor changes in 
tourism trends and make predictions, therefore, they think that fairs help better plan the 
future, however small that help might be. 

5. Conclusion and Suggestions 
Tourism fairs have national and international importance. In this regard, it is 

important for tourism business organizations to participate in tourism fairs to follow the 
developments in the tourism market and to promote themselves. Evidently, for 
businesses that are not sufficiently institutionalized and have not reached a certain 
economic size, it is not possible to participate in such activities due to the financial 
burden. A further point is the level of awareness that tourism businesses have of the 
importance of this issue. Increasing competition and the number of enterprises in similar 
business lines makes it difficult for companies to maintain their presence in the market. 
However, the enterprises that adapt to these changing and developing conditions 
achieve success in maintaining their assets. The participants whose opinions were 
referred to within the scope of this research all agree that tourism fairs make a 
significant contribution to promotion. Since the high cost of participation in these 
organizations and the payment of stand fees in foreign currency restrict the ability of 
small and medium-sized enterprises to promote their products in these markets, the 
participants stated that the steps to be taken by the state to subsidize such organizations 
would increase their success. Furthermore, the participants stated that attendance to 
such fair organizations not only by tourism enterprises, but also by the artists, authors 
and representatives of civil society organizations that are the cultural values of the 
countries participating in such organizations would be more effective on the target 
audience. They also stated that they appreciate the great support given to them during 
their participation in tourism fairs by the “culture and tourism consultancies,” which 
laudably represent Turkey in the international arena. 

Although the current study presents a deeper understanding of the participants’ 
perspectives on international fairs, it has some limitations. First of all, the findings are 
limited to the views of the participants of the study who are representatives from 
visitors. Besides, the data collection tools include semi structured interviews and 
benefiting from just one data collection tool remains as another limitations. However, in 
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spite of such limitations, the study provides a rich amount of data on visitors opinions 
and perspectives. Based on this, it is concluded that further studies focusing on different 
stakeholders such as coordinators or administrators to get various points of views by 
employing multiple forms of data collection tools would be the right way to study on 
this topic and provide a richer understanding of international fairs. 

On the other hand, the results of other research on tourism fairs are given in the 
literature section of this study. In other studies related to the subject, Blythe (1999), 
Torun et al. (2012), and Arlı (2012) stated that the fair organizations are a good 
platform to meet with new customers, to improve the company image, to interact with 
the existing customers, and to present existing products. In another study, Chen and Mo 
(2012) examined the service quality of the fair organizations in six dimensions as stand 
management, recording, content, stand and exhibition attractiveness, stand layout, and 
function. They concluded that the most important dimension of the service was the 
“exhibition content.” In another study, based on interviews with international tourism 
fair participats, Anenova (2013) found that the development of international tourism 
fairs will improve the country image and the tourism revenues of the country as well as 
increasing the number of tourists. 

The limitations of this study can be expressed as follows: This study reflects the 
expert opinions only of the tourism fairs organized for health, food and beverage and 
travel / accommodation purposes. In this respect, it is difficult to generalize the opinions 
of the experts in tourism fairs. In addition, a limited number of people were interviewed 
due to time and cost factors. Therefore, it would be more appropriate to make 
generalizations on the basis of opinions obtained from a higher number of participants 
and experts about more diverse tourism fairs. 
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Özet 
İnternet ve dijital teknolojilerin Web 2.0 devrimiyle yaratılan ve içerik 

oluşturmaya olanak sağlayan yeni sistemde kullanıcılara ortaklaşa paylaşımla sunulan 
ikinci nesil hizmetler, Türkiye gibi sosyal medya kullanım oranının yüksek olduğu 
ülkelerde tüketici davranışlarını doğrudan etkileyen iletişim ağlarının ve sosyal medya 
üzerinde gruplaşmaların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Oluşan yeni iletişim 
ortamında, kamuoyu yargılarının rasyonellikten uzaklaşarak duygulardan ve kişisel 
kanaatlerden etkilenmesi sonucunda popülaritesi artan ve Oxford sözlükleri tarafından 
2016 yılının kelimesi seçilen Post-Truth kavramı günlük yaşamda tüketici davranışlarını 
etkileyen ve kontrol edilmesi güç bir etken haline gelmiştir. 

Bu çalışmada, Post-Truth medyanın 18-34 yaş aralığı olarak belirlenen “Genç 
Yetişkinler” segmentindeki kullanıcıların tüketim davranışları üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik odak grup çalışması yapılmış, Post-Truth kavramının ve Post-Truth 
medyanın artan önemi üzerinde durularak tüketici davranışları üzerindeki etkisi ortaya 
konulmuştur. 

Araştırma bulguları; tüketicilerin sadık oldukları markalar hakkında yapılan Post-
Truth haberlere itibar etmediklerini, aynı durumu ve haberi, haber kaynağının kendi 
siyasi görüşlerine uygun olup olmamasına göre farklı şekillerde yorumladıklarını, Post-
Truth haberlerin genellikle siyasi tabanlı olarak algılanması nedeniyle işletmelerin Post-
Truth medyadan etkilenmemeleri için belirli bir siyasi görüş ile ilişkilendirilen sosyal 
medya kanallarını ve etkinliklerini tercih etmemeleri gerektiğini ortaya koymuştur. 
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Abstract 
In the new system created by the Web 2.0 revolution of Internet and digital 

Technologies and enabling content creation, the second generation of services offered 
by jointly sharing has laid the ground for its formation of communication networks that 
directly affect consumer behavior and grouping on social media in countries with high 
rate of social media usage such as Turkey. In the new communication environment, the 
concept of Post-Truth, which has become popular as a result of the fact that public 
judgements affected by emotions and personal convictions away from rationality and 
has been choosen as the Word of 2016 by Oxford Dictionaries, has become a factor that 
affects consumer behavior and difficult to control in daily life. 

In this study, focus group interviews was conducted to determine the effect of 
Post-Truth media on consumption behaviors of the “Young Adults” segment which was 
determined as the 18-34 age range, and the effect of Post-Truth concept and Post-Truth 
media on consumer behavior was emphasized. 

Research findings point out that; consumers do not respect the Post-Truth news 
about the brands they are loyal to and that they interpret the same situation and news in 
different ways depending on whether or not the news source is compatible with their 
own political views, businesses should not prefer the social media channels and 
activities associated with a particular political view in order not to be affected by the 
Post-Truth media because of the fact that Post-Truth news is generally perceived as 
political-based. 

Keywords: Post-Truth, New Media, Social Media, Consumer Behavior. 
Received 20 October 2018; Received in revised from 15 December 2018; Accepted 20 
December 2018 

 
1. Giriş  
Pazarlamanın temel amaçlarından bir tanesi de müşteriler ile iletişimin 

geliştirilmesidir. İletişim, ilk çağlardan beri değişime uğramış ve teknolojik gelişmelere 
paralel olarak geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra medya araçları ve yıllar içerisinde 
internet ve diğer mobil iletişim araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda sosyal 
medya müşteriler ile ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için en etkin yollardan biri 
haline gelmiştir. Sosyal medyanın bu kadar popülaritesinin artmasının altındaki neden 
Internet ve dijital teknolojilerde yaşanan hızlı gelişmelerin neticesinde kullanıcıların 
içerik oluşturmalarına imkân tanıyan ve ortaklaşa paylaşıma izin veren web 2.0 
devrimidir. Yeni sistemde sosyal medya, tek yönlü bir iletişim şeklinden daha çok çift 
yönlü ve eş zamanlı iletişimi desteklemekte ve resimler, sesler, videolar ve kelimeler ile 
teknolojiyi bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamaktadır. 

Sosyal medya günümüzde hem işletmeler için hem de müşteriler için tüm bilgi 
toplama, değerlendirme ve görüş bildirme, satın alma davranışı ve satın alma sonrası 
değerlendirme aşamalarında etkili bir faktör haline gelmiştir. Mevcut sosyal ağlar, 
üyelerinin hayatlarında önemli bir role sahip olmakta ve bir “referans grubu” hizmeti 
görmektedir (Akar, 2010). Üyeler bu sosyal ağlar üzerinden her türlü konuda karşılıklı 
paylaşım yapabilmekte ve birbirleri ile etkileşime girerek kararlarını 
etkileyebilmektedirler (Hacıefendioğlu, 2010:58). Bu nedenle, internet ve sosyal medya 
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sadece bilgiye ulaşmak için kullanılan bir araç olmaktan öteye gitmiş, işletmelerin 
tüketiciler ile daha etkili iletişim kurmak için kullandıkları üst düzeyde paylaşım 
hizmeti sunulan ve böylece tüketicilerin hem işletmeler hem de diğer tüketiciler için 
değer yaratan birer unsur olduğu bir platforma dönüşmüştür. 

Aynı zamanda sosyal medya üzerinde bireyler aktif olarak birbirleri ile iletişime 
geçerek topluluklar oluşmakta ve aynı fikir ve görüşteki diğer bireylerle kutuplaşarak 
paylaşılan ortak değerleri daha radikal ve baskın şekilde savunmaya başlamaktadır. Bu 
grup kutuplaşmaları, kişisel yargıları rasyonellikten uzaklaştırarak daha duygusal bir 
yapıya büründürmekte ve ortaya Post-Truth bir medya ortamı çıkmaktadır. Oxford 
sözlükleri tarafından 2016 yılının kelimesi seçilen Post-Truth kavramı 
(oxforddictionaries.com), bireylerin duygularının ve kişisel yargılarının rasyonelliğin 
önüne geçerek daha etkili olduğu durumlar için kullanılan bir kavramdır. Burada Post-
Truth Medya kavramı ile yeni olarak ortaya çıkan husus, sosyal medya üzerinden 
paylaşılan bilgilerin gerçeklikten uzak olması değil, bireylerin bu yalan haberlere asılsız 
oldukları belirtilse dahi inanmaya devam etmeyi seçmeleri yani Post-Truth’dan ziyade 
bireylerin bunu kabulleniş şekilleridir. Diğer bir deyişle, asıl yeni olan sosyal hayatta 
insanlığın ilk çağlarından beri var olan yalanın sosyal medya üzerinde yaygınlaşması 
değil sosyolojik değişimler neticesinde bireylerin gerçeklik algılarının rasyonellikten 
ziyade duygularından oluşmaya başlaması, insanların Post-Truth medya içerisindeki 
yalanları kabul ediş tarzları ve haber üreticilerinin kontrol edilemezliğidir (Şimşek, 
2018).  

Post-Truth kavramı, her ne kadar siyasi ve politik olaylar neticesinde ortaya 
çıkmış olsa da, sosyal medya üzerindeki kutuplaşmalar Post-Truth gerçeklik yaratmakta 
ve grup kutuplaşmaları bireylerin kimlik oluşturmalarında, yaşam tarzlarında ve 
dolayısıyla tüketim dinamiklerinde güçlü etkiye sahip olmaktadır.  Her geçen gün artan 
rekabet ortamında ürün çeşitliliğinin de hızla artması, tüketicilerin daha fazla ürün 
bilgisine ihtiyaç duymalarına yol açmakta, sosyal medya üzerinden paylaşılan ürün 
deneyimleri ise diğer tüketicilerin satın alma karar süreçlerini etkilemektedir.  

Bu çalışmada, sosyal medya üzerinde farklılaşan bu tüketim davranışlarının Post-
Truth medyadan etkilenip etkilenmedikleri ve etkileniyorsa ne ölçüde etkilendikleri 
odak grup görüşmeleri yapılarak araştırılmıştır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1.  Yeni Nesil Teknoloji  
İnternet teknolojisi son 30 yılda oldukça hızlı bir gelişim kat etmiştir. Özellikle 

1990’lı yıllardan bugüne, önce Web 1.0 ile tüketicileri ve firmaları birbirine bağlayan 
www (World Wide Web) olarak bilinen multimedya platformu ile pazarlama 
dünyasında önemli bir yer almıştır. 1995’lerde Amazon ve eBay’in ortaya çıkması ve 
akabinde 1990’lı yılların sonunda ‘weblog’ veya ‘blog’ olarak adlandırılan web 
sitelerinin gelişmesi ile kurumsal web sitelerinde artış gözlenmiş, e-ticaret döneminin 
başlaması sonrasında www popülaritesini arttırmış ve bu gelişim sonucunda 
evrimleşerek Web 2.0 teknolojisi olarak adlandırılan yeni nesil teknolojiyi ortaya 
çıkarmıştır (Şahin, Çağlıyan ve Başer, 2017; Demirbağ Kaplan, Atik ve Gürkaynak, 
2011).  

Web 2.0 teknolojisi, getirmiş olduğu kullanıcı kolaylığı ve hız ile kullanıcılara eş 
zamanlı bilgi paylaşımı ve içerik üretme olanağı sunmaktadır. Yaratılan bu yeni nesil 
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internet ortamında, kullanıcılar uygulamalar üzerinde kontrol kurarak bizzat kendileri 
içerik üretmekte ve geliştirmektedir (Tredinnick, 2006). Böylece sosyal ağ altyapısı web 
tabanlı uygulamalar ile birleşmiştir. Sosyal ağ siteleri bireylere profil oluşturmaya, aynı 
siteyi ziyaret eden diğer kullanıcıları listelemeye ve kendi listelerindeki bağlantıları ile 
paylaşıma olanak tanımaktadır. Online sosyal ağların popülaritesinin artması ile 
özellikle iletişim alanında bir devrim yaşanmıştır. Pazarlama açısından ele alındığında, 
reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında yeni medya olanakları doğmuştur. Böylece, 
yeni nesil internet uygulamaları ve özellikle sanal ortamda oluşturulan sosyal 
topluluklar pazarlama alanında akademisyen ve araştırmacıların da ilgisini çeken önemli 
bir alan haline gelmiştir (Akar, 2010). 

Günümüzde, internet olanaklarına sahip her tüketici, diğer tüketiciler ile anında 
iletişim kurabilmekte, ürünler ve işletmeler hakkında ihtiyaç duyduğu bilgilere anında 
ulaşabilmekte, değerlendirmelerini ve fikirlerini diğerleriyle paylaşabilmektedir. 
Tüketiciler böylece internet üzerinde hem içerik üreticisi hem de içerik tüketicisi olarak 
yeni bir pazar ortamı yaratmaktadır. Bu çift yönlü ve eş zamanlı bilgi paylaşımına 
olanak tanıyan Web 2.0 yerine kullanılan kavram ise Sosyal Medya kavramıdır.  

2.2. Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları 
Sosyal Medya, ‘Sosyal’ ve ‘Medya’ kavramlarını içerir (Şahin, Çağlıyan ve 

Başer, 2017). Sosyal, bir grup veya topluluk içerisinde bireylerin birbirleri ile 
etkileşimini ifade etmektedir. Medya ise, reklam ve fikirlerin iletişimi veya yayınlar ve 
kanallar aracılığı ile iletişim anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Sosyal Medya, kişiler 
arası etkileşimin oluşturulduğu ve sürdürüldüğü iletişim ve yayın platformlarıdır. 

En genel anlamda Sosyal Medya, “kullanıcıların diğer kullanıcılar ile çevrim içi 
haber, fotoğraf, video, metin ve içerik paylaşmasına olanak tanıyan web sitelerine 
verilen addır” (Büyükaslan ve Kırık, 2013:25). Aynı zamanda, “kullanıcıların birbirleri 
ile çeşitli kanallardan etkileşim kurmalarını, haber, fikir, bilgi ve ilgi alanlarını 
paylaşmalarını sağlayan web siteleri, çevrim içi araçlar ve diğer interaktif iletişim 
araçları için yapılan tanımlamadır” (Kayacan, 2016:25; Arslan ve Baycan, 2018). 
Günümüzde kullanılan sosyal medya çeşitlerinden bazıları; sosyal siteler (Facebook, 
Twitter, MySpace, vb.), fotoğraf paylaşım siteleri (Flickr, 1x, PhotoBucket, Instagram, 
vb.), video paylaşım siteleri (Youtube, Dailymotion, Google Videos, vb.), profesyonel 
ağ ve bloglar (LinkedIn, Blogger.com, Wordpress, vb.), bilgi paylaşım ağları 
(Wikipedia, Wetpaint, vb.), içerik etiketleme siteleri (Sloog, MERLOT, vb.), sanal 
dünyalar (SL, Active Worlds, There, vb.), forumlar ve podcastler (Hazar, 2011:154-155; 
Dawley, 2009:111). 

Sosyal medya aracılığı ile, işletmeler ve ürünleri hakkında kimlik 
yaratılabilmekte, işletme ve ürünleri hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerle ilişki 
kurularak bilgilendirme yapılabilmekte, işletmeler tüketicilerine daha görünür 
olabilmekte, işletmelerin aynı hedef pazara hizmet veren diğer işletmeler ile iletişim 
kurmalarına olanak sağlanabilmekte ve böylece tüketicilerin ihtiyacı olan karşılıklı 
iletişim ve etkileşim ortamı yaratılabilmektedir (Neti, 2011:9). 

Tüketiciler, sosyal medyayı aynı zamanda bir kimlik oluşturma, kendilerine bir 
kişilik yaratma, fikirlerini ifade etme ve toplumsal farklılaşma aracı olarak 
kullanmaktadır. Bu nedenle sanal ortamdaki varoluşları ile tüketim davranışları 
ilişkilidir (Özhan Dedeoğlu ve Üstündağlı, 2011; Baudrillard, 1997; Bocock, 1997).  
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Tüketici davranışları, “bireylerin kendilerinin veya başkalarının ihtiyaçlarını 
karşılayabileceğini düşündükleri mal ve hizmetleri değerlendirme, arama, satın alma, 
kullanma ve elden çıkarma gibi fiziksel faaliyetleri ve bu faaliyetleri etkileyen karar 
verme süreçlerini kapsar” (Yağcı ve İlarslan, 2010:138). 

Her geçen gün artan ürün çeşitliliğine paralel olarak tüketiciler ürünler hakkında 
daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaya başlamıştır. Sosyal Medya, tüketicilerin satın 
aldıkları ürünleri değerlendirebilecekleri ve kişisel kanaatlerini duyurabilecekleri, 
böylece tüketiciden tüketiciye iletişimin kolayca sağlanabileceği eşsiz bir platformdur 
(Chen vd., 2011:85). Sosyal medya üzerinde tüketicilerin işletmeler ve ürünler hakkında 
yaptıkları fikir alışverişleri, ürünleri alıp almama konusunda tereddüt yaşayan 
tüketicilerin kararlarını yönlendirmektedir. Dolayısıyla diğer bir yandan da işletmeler, 
sosyal medyanın bu güçlü etkisinden faydalanarak, Facebook, Youtube veya Twitter 
gibi yoğun olarak kullanılan sosyal medya araçlarını tüketici davranışlarını ve satın 
alma karar süreçlerini yönlendirmek ve karlılığı arttırmak amacıyla kullanmaktadırlar 
(Kaplan ve Haenlein, 2010:59). 

Ajans Press’in, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel 
Müdürlüğü Ocak 2018 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, internet kullanıcı sayısı 
354 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 482 milyon kişiye ulaşmıştır 
(www.teknolojioku.com). Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olan internet ve 
sosyal medya kullanım oranı ise Türkiye’de yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Ocak 2018 
verilerine göre, Türkiye’deki 18-34 yaş arası olarak belirlenen “Genç Yetişkinler” 
segmentindeki nüfusun %95’i cep telefonu, %75’i akıllı telefon kullanmakta, %51’i 
dizüstü ya da masaüstü bilgisayar kullanırken %17’si de tablet kullanmaktadır. Ayrıca, 
günde ortalama 7 saatlerini bilgisayar başında ve bu sürenin ortalama 3 saatini sosyal 
medya platformlarında geçirmektedirler (www.teknolojioku.com). Microsoft ve 
Synovate’in 2008 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 26 ülke genelinde yaptığı 
araştırmaya göre ise, “Genç Yetişkinler” nüfusunun %45’i sosyal ağlar üzerinden 
iletişim kurarken %76.2’sı internet üzerinden düzenli alışveriş yapmaktadır. Güncel 
verilere bakıldığında ise özellikle sosyal medya kullanım oranında oldukça büyük bir 
artış olduğu gözlenmektedir. Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü verilerine 
göre, Türkiye’de Ocak 2017 itibari ile internet kullanım oranındaki artış yıllık %10, 
aktif sosyal medya kullanımındaki artış %21, aktif mobil sosyal medya kullanımındaki 
artış ise %30 olarak belirlenmiştir. Ülkeler bazında internet kullanım oranlarına 
bakıldığında, son sırada Afrika ülkelerinin yer aldığı görülmüştür. İnternetin en yaygın 
kullanıldığı ülke ise %100’e yakın bir oranla Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Bunu yakın 
bir şekilde %93 ile Japonya ve %92 ile Birleşik Krallık takip etmektedir. Ülkemizde 
internet kullanım oranının %60 ile ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir 
(www.karaman.gsb.gov.tr). 

Internet ve Sosyal Medya kullanım oranlarından da anlaşılacağı üzere, özellikle 
Genç Yetişkin nüfusunun azımsanmayacak kadar büyük bir kesimi, tüketim 
davranışlarını ve satın alma kararlarını internet ve sosyal medya üzerinden aldıkları 
bilgiler doğrultusunda yönlendirmektedir. Sosyal medya araçlarının kullanımı arttıkça 
tüketicilerin işletmeler ve ürünleri hakkında sosyal medya üzerinde yapılan 
paylaşımlardan daha fazla etkileneceği söylenebilir.  

 
 

http://www.teknolojioku.com/
http://www.teknolojioku.com/
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 2.3. Post-Truth Medya 
Kelime karşılığı olarak “Gerçeklik Ortaya Çıktıktan Sonrası”, “Gerçek Ötesi” 

veya “Hakikat Sonrası” anlamına gelen Post-Truth kavramı, 1992 yılına kadar bu 
anlamı ile kullanılmıştır. Ancak, 1992 yılında Sırp asıllı bir Amerikalı Oyun yazarı olan 
Steve Tesich, Körfez Savaşı ile ilgili The Nation dergisinde yazdığı bir eleştiride, 
kavramı Watergate Sendromu olarak tanımlamıştır (Şimşek, 2018). Tesich’e göre 
Vietnam Savaşı’ndaki savaş suçları nedeniyle suçluluk duyan Amerikan halkı, Körfez 
Savaşını meşru kılabilmek için hükümetten savaşın gerekli olduğuna dair yalan 
söylemesini istemiş ve hükümet tarafından öne sürülen asılsız gerekçelere inanmış ve 
savaş meşru hale getirilmiştir (Kreitner, 2016). Tesich’in bu yazısı ile Post-Truth 
kavramı, günümüzde kullanılmakta olduğu anlamına kavuşmuştur. 

2016 yılında politik ve toplumsal bakımından önceki dönemlere göre görülmemiş 
olayların yaşanması ile Oxford Sözlükleri tarafından “2016’nın Uluslararası Kelimesi” 
seçilerek bir sıfat olarak tanımlanan Post-Truth, "tarafsız gerçeklerin kamuoyu fikrini 
etkilemede duygulara ve kişisel inançlara cazip gelen şeylerden çok daha az etkili 
olması durumuyla ilgili olan ya da bu anlama gelen" olarak açıklanmıştır 
(oxforddictionaries.com).  

Burada yeni olan, insanlık tarihi kadar eski bir kavram olan yalanın varlığı ya da 
sosyal medya üzerinde yaygınlaşması değil, toplumdaki sosyolojik değişimler 
neticesinde toplumun onu kabul ediş şekli ve haber üreticilerinin kontrol 
edilemezliğidir. Post-Truth dönemde, insanların gerçeklik algıları rasyonellikten ziyade 
duygulardan ve kişisel kanaatlerden etkilenmektedir. Bir diğer deyişle, insanlar günlük 
hayatta karşılaştıkları gerçeklik dışı bilgilere, bu bilgilerin asılsız olduğu ortaya 
çıktıktan sonra da inanmaya devam etmektedirler. Post-Truth kavramı yeni bir kavram 
olmamakla beraber, 2016 yılında kullanımı %2000 artarak popüler bir kavram haline 
gelmiştir. 

Post-Truth kavramı genellikle siyaset ve politika ile ilişkilendirilse de, tüketici 
davranışlarını doğrudan etkileyen ve artan bir öneme sahip olan sosyal medya 
kullanımının oldukça yaygınlaştığı ve sosyal medya üzerinde kutuplaşmaların ve sanal 
toplulukların her geçen gün arttığı günümüzde, oluşturulan yeni medya üzerinden Post-
Truth gerçeklik yaratılabilmektedir.  

Sosyal medya bireylerin kendileri ile aynı görüşe ve fikre sahip diğer bireyler ile 
bir araya gelerek gruplaşabilmesine ve böylece grup kutuplaşmasına olanak 
tanımaktadır. Grup kutuplaşması, “aynı görüş ve fikirdeki insanların bir araya 
geldiklerinde görüş ve fikirlerinin daha keskin hale bürünmesidir” (Şimşek, 2018). 
Bunun nedeni, grup içerisinde bir araya gelen bireylerin birbirleri ile bilgi alışverişi 
yaparak ortak değerlere daha fazla inanmaya başlamaları ve grupta kabul görmek için 
ortak değerlere daha radikal bakış açıları geliştirmeleridir (Harlak, 2009). 

Grup kutuplaşmaları, post-truth içeriklerin oluşturulmasına ve yayılmasına zemin 
hazırlamaktadır. Bunun bir sebebi de, sosyal medya araçlarındaki algoritmaların 
bireylerin karşısına etkileşime geçtikleri alanlardaki içerikleri çıkarması ve etkileşime 
geçmediği içerikleri çıkarmamasıdır. Bu da Post-Truth medya üzerinde gerçek bilgiye 
erişimi engelleyen bir ortam yaratmaktadır. 

Sosyal medya üzerinde grup üyeleri, tüketim faaliyetlerine ilişkin tecrübelerini ve 
bilgilerini de paylaşmakta, forumlar, alışveriş siteleri, kişisel bloglar ya da sosyal ağlar 
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üzerinden diğer tüketicilerin görüş ve önerilerini artan bir önemle aramakta, aynı 
zamanda tüketim süreçleri ile sanal ortamda varlık ve kişilik oluşturmaktadır. 
Tüketicilerin diğer tüketicilerin kanaatleri üzerinde bu kadar etkili olduğu sosyal 
medyada, Post-Truth içeriklerle yaratılan Post-Truth Medyanın tüketici davranışlarını 
ve satın alma kararlarını etkilediğini söylemek mümkün olacaktır.  

3. YÖNTEM  
3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 
Çalışmanın amacı, Oxford sözlükleri tarafından 2016 yılının kelimesi seçilen 

Post-Truth kavramı üzerinde bir algı oluşturmak, sosyal medyada oluşturulan grup 
kutuplaşmalarının bireylerin tüketim dinamikleri üzerindeki etkisine dikkat çekerek, 
sosyal medya üzerinde yaratılan Post-Truth içeriklerin, diğer bir deyişle Post-Truth 
Medyanın tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkisini incelemektir.  

Çalışmada internet kullanım oranları oldukça yüksek olan ve Ajans Press’in 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü verilerinden 
elde ettiği bilgilere göre günde ortalama 7 saatlerini bilgisayar başında ve bu sürenin 
ortalama 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiren 18-34 yaş grubu olarak 
belirlenen “Genç Yetişkinler” segmentindeki kullanıcılarla odak grup görüşmeleri 
yapılmıştır (www.teknolojioku.com). Keşifsel araştırma modeli kullanılan bu 
çalışmanın en önemli kısıtı, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan odak grup 
görüşmelerinin belirli özelliklere sahip katılımcılarla gerçekleştirilmiş olmasıdır. Odak 
grup çalışmalarının yapılmasının nedeni, tüketicilerin satın alma karar süreçlerinde 
Post-Truth medyadan etkilenip etkilenmediklerini belirlemek amacıyla ayrıntılı 
görüşlerinin alınmasıdır. Bir diğer kısıt, amaçlı örnekleme yönteminin seçilmiş 
olmasıdır. Ayrıca katılımcıların açık uçlu sorulara samimi ve doğru cevaplar verdikleri 
varsayılmıştır. 

3.2. Ana Kütle, Örneklem ve Araştırmanın Yöntemi 
Çalışmada örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan 

“maksimum çeşitlilik örneklemesi”nden yararlanılmıştır. Maksimum çeşitlilik 
örneklemesinde amaç az sayıda bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemede araştırma 
konusuna uygun olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtabilmektir 
(Ventura, 2013,60). Bu sayede,  çeşitlilik gösteren durumlar arasında ne tür 
benzerliklerin veya farklılıkların mevcut olduğu belirlenebilmektedir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008:110). Bu bağlamda Post-Truth Medyanın tüketici satın alma davranışları 
üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla Türkiye Araştırmalar Derneği (TÜAD) 
tarafından oluşturulan Türkiye Hane Halkı Sosyal ve Ekonomik Statü (SES) 2012 
tablosundan yararlanılarak, 5 farklı gelir grubu  (A, B, C, D, E) ile odak grup çalışması 
yapılmıştır. Bu bağlamda odak grup görüşmelerine 15 kadın 15 erkek olmak üzere 
toplam 30 kişi katılmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler “betimsel analiz” yöntemi ile 
analiz edilmiştir. İlk olarak odak grup bulgularının sistematik bir şekilde 
düzenlenebilmesi ve sınıflandırılabilmesi amacıyla başlıklar belirlenmiştir. Daha sonra, 
bu başlıklara bağlı olarak veriler anlamlı ve mantıklı bir şekilde düzenlenmiştir. 
Düzenlenen bu veriler tanımlanarak alıntılarla ve literatürle desteklenmiş ve 
yorumlanmıştır. 
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Araştırmada kullanılan tüm veriler detaylı şekilde incelenerek, gerekli ve uygun 
başlıklarla kodlanmış ve en uygun ifadelerle açıklanmıştır. Bu şekilde katılımcıların 
düşünceleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Araştırmanın bu bölümünde alan çalışması sonucu elde edilen verilerin 

analizlerine ve bu analizlere ait yorumlara yer verilmiştir.  

4.1.  Demografik Bulgular  
Araştırmaya katılan 30 kişinin yarısı erkek yarısı da kadındır. Araştırmaya katılan 

en genç katılımcı 18 en yaşlı katılımcı da 34 yaşındadır. A Grubundan katılan 3 erkek 3 
kadının tamamı akademisyen ve yaş ortalaması 26 dır. B Grubundan katılan 3 erkek 
memur 3 kadın uzman pozisyonunda ve bunların yaş ortalaması da 28 dir. C Grubundan 
katılan 6 erkek ten 3 ü teknik eleman 3 ü öğrenci 6 kadından 3 tanesi ev hanımı 3 tanesi 
de öğrencidir ve yaş ortalamaları 30 dur. D ve E Grubundan katılan 3 kadın temizlikçi 3 
erkek te çaycıdır bunların yaş ortalaması da 24 tür.  

4.2. Bulguların Analizi  
Araştırmaya katılanların hepsi internette veya sosyal medyada gördüğü bir 

haberin doğruluğunu araştırdıklarını veya teyit ettiklerini söylemişlerdir. Katılımcıların 
yarısı “internette veya sosyal medyada herkesin istediği gibi paylaşım yapabildiği ve bu 
nedenle maddi ve manevi olarak kandırılmamak için”, % 25’i “günümüzde sosyal 
medya ve internette kasten taraflı ve yanlış haberlerin yapılmasından dolayı” ve geri 
kalan  %25’i ise “etraflarında yapılan tartışmalarda konu hakkında doğru bilgi kaynağı 
olma nedeniyle” araştırma yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Siyasi görüşüne yakın olan bir sosyal medya platformu veya hesabının yaptığı ve 
daha sonra asılsız olduğu anlaşılan bir haber karşısında katılımcıların tepkisinin 
belirlenmesi amacıyla sorulan soru neticesinde katılımcıların verdiği cevaplar 4 grupta 
toplanmaktadır. Katılımcılardan 20’si böyle bir durumda “platforma veya hesaba olan 
güvenim sarsılır”, 6’sı “direk tepki gösterir ve kınarım”, 2’si “bu tür hatalar olabilmesi 
çok doğaldır diye düşünürüm”, 2’si de “şaşırmazdım millet olarak taraf tutmayı ve 
taraflı haber yapmayı seviyoruz” demişlerdir. 

Siyasi görüşüne zıt olan bir sosyal medya platformu veya hesabının yaptığı ve 
daha sonra asılsız olduğu anlaşılan bir haber karşısında katılımcıların tepkisinin 
belirlenmesi amacıyla sorulan bir diğer soru neticesinde katılımcıların 28 tanesi 
“şaşırmazdım millet olarak taraf tutmayı ve taraflı haber yapmayı seviyoruz” 2 si de” bu 
tür hatalar olabilmesi çok doğaldır diye düşünürüm” cevaplarını vermişlerdir. 

Katılımcılara asılsız haberlere en çok hangi alanda rastlıyorsunuz diye 
sorulduğunda 22 tanesi “siyaset”, 6 tanesi “ekonomi”, 2 tanesi de “spor” alanlarını 
göstermişlerdir. Kadınların tamamı siyaset cevabını verirken erkekler farklı alanlarda 
asılsız haberlere rastladıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların sosyal medya gruplarını/forumlarını güvenilir bulup 
bulmadıklarının belirlenmesi ve neden bu düşünceye sahip olduklarının ortaya konması 
amacıyla sorulan soruya katılımcılardan sadece 2 tanesi evet güvenilir buluyorum 
derken 28 tanesi hayır güvenilir bulmuyorum cevabını vermişlerdir. Bu düşüncelerine 
sebep olarak da en çok “grupların farklı sosyo ekonomik gruplardan kişileri 
barındırdığını, bunların müthiş bir bilgi kalabalığı ve kirliliği oluşturduğu” ifadesi öne 
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sürülmüştür. Bunu sırasıyla “belirli işletme veya kişiler tarafından tutulmuş kalemler 
tarafından yorumlar yapıldığı”, “fikir ve hesap sahiplerinin gerçek olup olmadığının 
bilinmemesi” takip etmektedir. “Güvenilir buluyorum” diyen 2 kişi de buna sebep 
olarak “grupların farklı sosyo ekonomik gruplardan kişileri barındırdığını bunun da 
farklı düşüncelerin savaşına yol açtığını ve doğal bir ortam yarattığını” belirtmişlerdir. 

Katılımcılar, “Sosyal medyada bir ürün veya marka hakkında duyduğunuz negatif 
bir haber veya olayın daha sonra asılsız olduğu açıklanırsa tepkiniz ne olur?” sorusuna 
cevap verirken tam anlamıyla ikiye bölünmüşlerdir. Katılımcıların yarısı (13 erkek 2 
kadın) “karalama kampanyasıdır diye düşünür geçerim” derken diğer yarısı (2 erkek 13 
kadın) “konuyu araştırırım” demişlerdir. 

“Sadık olduğunuz bir marka ile ilgili negatif bir haber veya olay duydunuz. 
Tavrınız ne olur?” sorusuna katılımcıların tamamı “itibar etmem” cevabını vermişlerdir. 
Buna neden olarak da “kendi tecrübe ve deneyimlerim başkalarının fikirlerinden daha 
önemlidir” ve “herkes hata yapabilir” i göstermişlerdir.  

“Internet / sosyal medya üzerinde duyduğunuz negatif bir haber ile ilgili şüpheye 
düştüğünüzde, bu şüpheyi ortadan kaldırabilecek şey nedir?” sorusuna katılımcılar 3 
cevap vermişlerdir. Katılımcıların yarısı ürün imajı ve markanın bu haberlere itibar 
etmeyi engellediğini, % 25’i mesajın kaynağının, diğer %25’i de haberi yapan veya 
habere ulaşılan sosyal medya aracının bu konuda önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Katılımcılara sorulan “Coca-Cola, KFC, Nutella, Danone gibi markalar ile ilgili 
duyduğunuz negatif haberler sizi etkiledi mi?” sorusuna istinaden katılımcıların tamamı 
ilk başlarda etkilediğini, artık her popüler marka için bu tür haberler çıktığı için 
etkilenmediklerini belirtmişlerdir.  

5. Sonuç ve Öneriler  
Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan ilki tüketiciler sadık olduğu markalar ile 

ilgili negatif bir haber çıktığında habere kolay kolay inanmamaktadırlar. Sadık oldukları 
markayı iyi tanıdıklarından marka ve ürün ile ilgili tecrübelerine dışarıdan gelen bir 
uyarıcıya göre daha fazla itibar etmektedirler ve negatif bir durum söz konusu 
olduğunda bunu olağan karşılamaktadırlar. Bu nedenle işletmeler benzer haberlerden 
korunmak ve marka değerlerini arttırmak için sadık müşteri sayılarını arıttıracak 
girişimlerde bulunmalıdırlar. Sadık müşteri sayısı arttıkça negatif haberlerden etkilenme 
oranı da o ölçüde azalmaktadır. Markalarını doğru ve ideal bir şekilde konumlandırıp 
kendilerini ve hikâyelerini müşterilerine iyi ifade edip marka imajlarını iyi bir şekilde 
yönetmelidirler. Bu süreçte kısa, doğru ve net mesajlar seçmelidirler. 

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre tüketicilerin bazıları aynı durumu ve haberi 
farklı şekillerde yorumlamaktadır. Kimileri bu durumu pozitif, kimileri de negatif 
görmektedir. Hatta aynı tüketiciler, daha sonradan asılsız çıkan bir haber ile ilgili olarak 
yakın görüşe sahip oldukları bir medya platformu ile zıt görüşe sahip oldukları bir 
medya platformuna farklı tepkiler vermektedirler. Bu nedenle işletmeler, pazarlama 
iletişiminde mesaj verecekleri mecrayı ve sosyal medya platformunu doğru 
seçmelidirler. Bu anlamda, mevcut ve potansiyel müşterilerini iyi tanıyıp, olabildiğince 
onların zevklerini, beğenilerini, takip ettikleri medya platformlarını/hesaplarını takip 
edip, müşterilerinin sıklıkla kullandıkları sosyal medya platformlarından da iletişim 
kurmaları, müşterilerin o marka ve işletme hakkındaki düşüncelerini ve bakış açılarını 
olumlu yönde etkileyecek ve işletmelerin başarısı açısından çok önemli olacaktır. 
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Aynı zamanda, müşterilerin sosyal medya üzerindeki asılsız haberlerin genellikle 
siyasi tabanlı olduğu yönündeki kanısı ve literatürde de Post-Truth Medyanın daha çok 
siyasetle ilişkilendiriliyor olması nedeniyle, marka imajı ve pazarlama iletişimi 
açısından işletmelerin özellikle siyasi haberlere ve siyasi unsurlara konu olacak 
uygulamalardan ve etkinliklerden kaçınmaları ve belirli bir siyasi görüş ile anılmalarına 
sebep olacak sosyal medya kanallarını tercih etmemeleri yerinde olacaktır. Böylece, 
Post-Truth Medyanın olumsuz etkilerinden nispeten kaçınmış olabileceklerdir. 

Bundan sonraki çalışmalarda, farklı yaş gruplarının da dâhil edilerek daha büyük 
sayıda odak grup çalışmalarının yapılması ve sosyal medyanın hızlı değişken yapısı da 
göz önüne alınarak benzer çalışmaların ilerleyen dönemlerde tekrarlanması, 
literatürümüzde fazla incelenmemiş yeni bir konu olan Post-Truth Medya alanına katkı 
sağlayacaktır. 
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Introduction 
Today, social media has become an effective factor for all information gathering, 

evaluation and commenting, purchasing behavior and post purchase processes for both 
businesses and customers. Members can exchange and communicate with each other 
through these social networks and influence their decisions (Hacıefendioğlu, 2010: 58). 
On social media, individuals actively communicate with each other and communities 
are formed, and by polarizing with other individuals in the same opinion, they begin to 
defend the shared values and mores radically and predominantly. This group 
polarization removes personal judgments away from rationality to a more emotional 
structure and the Post-Truth media emerges. The Post-Truth concept 
(oxforddictionaries.com), which is selected by Oxford dictionaries as of ‘the word of 
the year 2016’, is a concept used for situations where individuals' emotions and personal 
judgments are more effective in preventing rationality. What is new here with the Post-
Truth Media concept is not the post-truth information shared on social media, but the 
choice of individuals to continue believing even if it is stated that they are post-truth 
news. That is the way individuals accept it rather than Post-Truth (Şimşek, 2018). 

The rapid growth in product diversity in the ever-increasing competition leads 
consumers to need more product information, while the shared experiences of products 
on social media affect the purchasing decision processes of other consumers. In this 
study, the focus group interviews were conducted to determine the effects of these 
consumption behaviors on social media, whether they were affected or not. 

Method 
Focus group interviews was conducted with “Young Adults”, who are 18-34 years 

old, who spend an average of 7 hours on the computer and 3 hours a day on social 
media platforms and have a very high rate of internet usage to examine the impact of 
Post-Truth Media on consumer buying behavior. In this context, 5 different income 
groups (A, B, C, D, E) were used taken by Turkish Household Socio Economic Status 
(SES) 2012 table which is generated by Turkish Researchers’ Association (TUAD). In 
this context, 15 women and 15 men participated in the focus group meetings. 

The data obtained as a result of the interviews were analyzed by “descriptive 
analysis” method. Firstly, headings were determined in order to organize and classify 
focus group findings in a systematic way. Then, depending on these titles, the data were 
arranged in a meaningful and logical manner. These data were defined and supported by 
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the citations and literature. All the data used in the study are examined in detail, coded 
with the appropriate headings and explained in the most appropriate terms. In this way, 
the similarities and differences between the thoughts of the participants were tried to be 
revealed. 

Findings and Discussion 
Half of the 30 participants were male and half were female. The youngest 

participant in the study was 18 and the oldest participant was 34 years old. The 3 male 
and 3 female participants in the A group were all academicians and the average age was 
26 years. In Goup B; 3 female participants were officers and 3 female participants were 
experts and their average age was 28. 3 out of 6 men from C group were technical staff 
and 3 of them were students, 3 out of 6 women from C group were housewives and 3 of 
them were students. The average age was 30. Three women from the group D and E are 
cleaners and 3 men are teasers. The average age of these participants were 24. 

The first result of the survey is that the consumers do not believe in the news 
easily when Post-Truth news are about the brands they are loyal to. For this reason, 
enterprises should make attempts to increase the number of loyal customers in order to 
protect them from Post-Truth news and increase their brand values. In this process, they 
should choose short, accurate and clear messages. 

According to another result of the study, some of the consumers comment on the 
same situation and the news as positive, while others consider it negative. Even 
consumers are reacting differently to a media platform in which they have an opposite 
view or a close view. For this reason, it will be very important for the success of the 
enterprises in the marketing communication, the current and potential customers to 
follow the media platforms and accounts and the communication of the social media 
platforms that their customers use frequently. 

At the same time, in order to avoid the negative effects of the Post-Truth Media, it 
will be appropriate for businesses to refrain from the practices and activities that will be 
the subject of political news and political elements and not to prefer social media 
channels to be mentioned with a certain political view. 

In the following studies, the inclusion of a larger number of focus group studies 
including different age groups and the repetition of similar studies taking into account 
the rapidly changing nature of the social media will contribute to the new Post-Truth 
Media field, which is a new topic in our literature. 
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Özet 
Çalışmanın temel amacı okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin 

çalıştıkları kuruma olan bağlılıklarını hangi düzeyde etkilediğini ortaya koymaktır. 
Çalışmanın verileri İzmir ili Karabağlar ilçesinde bulunan 12 adet ilkokul ve 5 adet 
ortaokul olmak üzere toplam 17 adet devlet okulunda çalışan öğretmenlerden elde 
edilmiştir. Yapılan araştırma neticesinde örgütsel bağlılık alt boyutlarından olan uyum 
ve içselleştirme alt boyutlarının, liderlik stilleri alt boyutlarından dönüştürücü liderlik 
boyutu üzerinde etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Özdeşleştirme alt boyutunun ise 
dönüştürücü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik alt boyutları üzerinde etkili olduğu 
görülmüştür. Öğretmenlerin demografik özellikleri ile örgütsel bağlılık ve liderlik 
stilleri değişkenleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Liderlik Stilleri, Öğretmen, Okul Müdürü. 
Gönderme Tarihi 1 Ekim 2018; Revizyon Tarihi 20 Aralık 2018; Kabul Tarihi 25 Aralık 
2018 

Abstract 
The main purpose of this study is to determine the extent to which school 

principals 'leadership behavior styles affect teachers' organizational commitment. The 
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data of the study were obtained from 17 state schools, 12 primary schools and 5 
secondary schools in Karabağlar province of İzmir. As a result of the research, it has 
been obtained that the adaptation and internalization sub-dimensions, which are sub-
dimensions of organizational commitment, have an effect on transformational 
leadership dimension from leadership styles sub-dimensions. The identification sub-
dimension was found to have an effect on the transformational, sustaining and laissez-
faire leadership sub-dimensions. There is no significant relationship between the 
demographic characteristics of teachers and organizational commitment and leadership 
styles. 

Keywords: Organizational Commitment, Leadership Styles, Teacher, School Principal. 
Received 1 October 2018; Received in revisedfrom20 December 2018; Accepted 25 
December 2018 

Giriş 
Eğitim kurumları temelde kar amacı gütmeyen örgütler olarak adlandırıldığından 

en önemli misyonlarından birisi de işleyen sistem içerisinde olumlu sonuçlar ortaya 
koymaktır. Bu olumlu sonuçlar okul yöneticisi tarafından eldeki imkânların en iyi 
şekilde kullanılarak kaliteli bir hizmet sunumunu ifade etmektedir. Kamu ya da özel 
örgütlerde üst kademe yöneticileri, eldeki imkânlar ve insan kaynağı ile en iyi 
organizasyonu gerçekleştirmek için gerekli koşulları bir araya getirerek hizmet 
sunulmasını sağlarlar. Şuan yaşanılan yüzyıl göz önüne alındığında pek çok meslek 
grubunun yetiştirilmesinde verilen temel eğitimin önemi düşünüldüğünde eğitim 
kurumlarının kaliteli ve organize olmuş öğretmen topluluğuna sahip olması ve bunları 
etkili bir biçimde yönetecek bir liderlerinin bulunması önem arz etmektedir.   

Bu kapsamda sosyal bilimlerde ön plana çıkan ve özelikle üzerinde çokça 
araştırma yapılan kavramlardan birisi liderlik olmuştur. Geniş bir yelpazeyi kapsaması 
açısından araştırmacıların, üzerinde çokça durmasına ve farklı metotlar deneyerek 
değişik fikirler ortaya atmalarına neden olmuştur. Ortaya atılan fikirlerin genel anlamda 
birbirleriyle örtüştüğü söylenemez. Liderlik ile ilgili literatürde sıkça rastlanan ve en 
fazla kullanılan teori çok faktörlü liderlik teorisidir. Bu teoride ortaya çıkan liderlik 
stilleri faktörlerinden üçü dönüştürücü liderlik, sürdürümcü liderlik ve serbest bırakıcı 
liderliktir. 

Literatür incelendiğinde liderlik stilleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi 
ölçen araştırmalara çokça rastlandığı görülmektedir. Liderlikte olduğu gibi örgütsel 
bağlılık kavramında da birçok araştırmacı tarafından farklı tanımlar yapıldığı ve 
kapsamlı bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. Örgütsel bağlılığın içeriğine bakıldığında 
üç boyuttan oluştuğu görülmektedir. O’Reilly - Chatman tarafından 1986 yılında 
geliştirilen bu boyutlar; uyum, özdeşleştirme ve içselleştirmedir (Arslan ve Demirci, 
2015, s. 28). 

Çalışmanın evreni çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde okul 
yöneticilerinin liderlik stillerinin, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisini irdeleyen 
farklı anlatımlara sahip araştırmalar söz konusudur. Araştırmalarda genellikle varılan 
ortak kanı, okul yöneticilerinin davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları 
arasında bir bağ olduğunu göstermektedir. İncelenen çalışmalarda özel okullar, devlet 
okulları veya karma olarak ele alınan okullar görülmüştür. Bu araştırmada ise devlet 
okullarında çalışan öğretmenler ele alınmıştır. Bu çalışma ile İzmir İli Karabağlar 
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İlçesinde devlet okulları statüsünde bulunan ilk ve ortaokullarda okul yöneticilerinin 
liderlik stillerinin öğretmenlerin örgüte olan bağlılığını nasıl etkilediğini ortaya 
koymaktadır. 

Liderlik Kavramı 
Kelime anlamı ve algısı bakımından lider güçlü olmayı, baskınlığı, karakter 

üstünlüğünü, gerektiğinde ödüllendirmeyi, yol gösteren olmayı temsil eden bir 
kavramdır (Doğan, 200, s. 33). Liderler örgüt içi düzeni sağlayabilmek için çok önemli 
bir misyona sahiptirler. Lider örgüt içindeki kopuklukları ve çalışanlar arasındaki 
iletişimi en üst seviyede tutabilmeli ve bunu başarabilmek için yöntemler geliştirmeli, 
çalışan motivasyonunu ve analitik düşünme becerilerini yükseltme yönünde eylemler 
yapmalıdır (Çekmecelioğlu, 2005, s. 25). Peter Drucker liderlik ile ilgili bir söyleminde 
liderin yolunu izlemeye karar veren kişilerin liderin etkisinde kaldıklarını ve bu 
bağlamda bir lider için en önemli özelliğin etkileme faktörü olduğunu belirtmiştir 
(Bohoris ve Vorria, 2007, s. 1). 

Liderlik, çalışanlardaki veya potansiyel çalışan olma durumu olan bireylerdeki 
ışığı fark edip, bu kişi veya kişilerdeki belirli öne çıkan özellikleri görüp bu özellikleri 
örgüt çıkarları açısından doğru ve aktif kullanabilen ve bu insanları güçlü şekilde 
yönetebilme eylemine de denmektedir (Çağlar, 2004, s. 93). İnsanları belirli hedefe 
doğru götürmek ve bu hedefe inandırmak, başarabilme olasılığını kafalara yerleştirmek 
ve bu olasılık için insanları bir eylem içine sokabilmek yetenek ve kabullendirici bir 
iradeye sahip olmayı gerektirir (Kul, 2010, s. 1). 

Liderlik kavramı genel anlamıyla yöneticilik ile benzetilmektedir. Yöneticilik ve 
liderlik arasında temel ayrım noktaları bulunmaktadır. Bu anlamda lider statüsünde 
bulunan kişilerin yönetici özelliklerini taşımaları şaşırtıcı değildir. Bu tarz liderler 
örgütün misyonlarını gerçekleştirme aşamasında çalışanların çaba ve tutumlarıyla 
bütünleşmektedir (Korkut, 1992, s. 159). Liderin yönetici özelliğinin olmasının yanı sıra 
etkileyici, iletişim becerisi yüksek, vizyon sahibi vb. gibi birçok özelliğinin olduğu da 
söylenebilir. Lider olumsuzluklara çözüm üretebilecek bir yapıya sahip olmalıdır. Lider 
sadece kendisini düşünecek bencil bir karaktere sahip olmamalı, aksine karşısındakini 
anlayabilme ve kendisini başkasının olduğu duruma koyup birde olaylara karşı 
çerçeveden bakabilme özelliklerini barındırmalıdır (Erçetin, 2000, s. 15). 

Liderlik ile ilgili literatürde de olan farklı birçok tanımlamanın farklı sebepleri 
vardır. Liderlik özelliği taşıyan kişilerin karakteristik özelliklerinin birbirleriyle aynı 
olması gerekmemektedir. Liderliğin karmaşık bir yapıya sahip olması, kişisellikle sınırlı 
olmayıp sosyal bir ortama hitap etmesi ve etkileşimin sürekli olduğu bir süreç olduğu 
söylenebilir (Canbolat, 2016, s. 12). 

 Liderlik Stilleri 
Liderlik ile alakalı pek çok kuram ortaya atılmış ve farklı fikirler var olmuştur. 

Fakat bu fikirler ve kuramlar birbirinden hiçbir zaman ayrı olarak tutulmamış ve hep bir 
ortak düşünme olgusu varlığını sürdürmüştür. Kaliteli ve başarılı olabilecek olan lider, 
sosyal çevreye ayak uydurabilen, insanları anlayıp analiz edebilen, yenilikleri ön görüp 
adapte olabilen liderdir (Canbolat, 2016, s. 14). 

Liderin bir grubu etkilemesi ve bu grup ile birlikte bulunulan ortama ayak 
uydurması önemlidir. Lider, etkileşimi sürekli olarak grup ile sürdürmelidir. Lider 
çalışanların beklentilerinden etkilenmekle birlikte bu beklentileri karşılayabilmek adına 
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bir yol çizmelidir. Kafa dağınıklığını ortadan kaldırıp kendini odak haline getirerek grup 
enerjisini ayakta tutmak ve amaçlar doğrultusunda ilerlemek için bu enerjiyi amaçlara 
yönlendirmek liderin elindedir (Gül ve Şahin, 2011, s. 239). Lider olan kişi kendisiyle 
alakalı planları ve örgüte tek düze bakmayı reddetmeli ve birlikte çalıştığı kişiler ile işin 
durumunu çevreye ve kişilere uyumunu ve örgütün amaç ve doğrultularına göre bir 
liderlik stilli seçmesi gerekmektedir (Yeşilyurt, 2007, s. 36). 

Literatüre bakıldığında bir liderin sadece bir liderlik stili özelliğini 
barındırmasının lidere bir katkısının olmayacağı liderin çok yönlü, değişime ve yeniliğe 
açık bir durumda olması gerektiği savunulabilir. Liderin çevre ve örgüt koşullarına ayak 
uydurabilmesi ve değişen hayat koşullarına kendisini ve takipçilerini adapte etmeye 
çalışması gerekmektedir (Giritli ve Oraz, 2004, s. 253). 

Bir lidere bağlı olmak ve sadakat duymak çok değişken haldedir. Lider bağlılığı 
ve sadakati teşvik edici davranış içinde bulunmalıdır. Liderlik grup ihtiyaçlarını 
düşünen, ilham verici yapıda olan, teşvik edici bir kavramdır (Gomes, 2014, s. 25)  

Geçmiş yüzyıllardan günümüze kadar gelen anlayışlar hala devam etmekte olup, 
farklı değişimlerin de yaşandığı açık şekilde ortadadır. Yönetim anlayışı ve liderlik 
davranışları da bu değişimlerin yaşandığı alanlardandır. Bu anlayışlar farklı isimlerde 
ortaya çıksa da son yıllarda literatürde “liderlik stili” olarak adlandırılmıştır. Bu 
çalışmada üç liderlik stili ele alınmıştır. Bu liderlik stilleri dönüştürücü, serbest bırakıcı, 
sürdürümcü olarak üç grupta toplanmaktadır. İlk olarak dönüştürücü liderlik stili olmak 
üzere sırasıyla her üç stil aşağıda ele alınmıştır. 

Dönüştürücü (Dönüşümcü) Liderlik Stili 
Dönüştürücü liderlikte asıl amaç çalışanlarla ilişkiyi iyi tutma ve çalışanları, 

yapılan işe karşı ekstra motive etme ve örgütün amaç ve hedeflerine ilerlemesindeki 
yoğunlaşmayı arttırmadır. Dönüştürücü liderlerin özellikleri güçlü bir yapıda olmaları, 
egosunu arka planda tutan, zeki, ileri görüşlü, kişi üzerinde baskın konuma gelebilen 
ama baskınlığı kurarken çalışandan yana tavır alan, açık fikirli liderlerdir (Cömert, 
2004, s. 2). 

Dönüştürücü liderlik stilinin bir dönem ön plana çıkması bu stil ile ilgili olan 
araştırmaları ve çalışmaları farklı seviyelere ulaştırmıştır. Karizmatik liderlik stilinin ve 
dönüştürücü liderlik stili ile alakalı model ve tanımlamalar geliştirilmiştir. Dönüştürücü 
liderlikte karizmatik liderliğin bir farklı bir sürümü olarak yenilenmiştir (İşcan, 2012, s. 
4). 

Dönüştürücü liderlik, içinde bulunulan sistematik yapılanmanın yenilenmesi, iş 
görenlere güvenin arttırılıp farklı sorumlu olabilecekleri alanlar yaratılması, örgütün 
amaçlarının tekrar gözden geçirilmesi ve buna göre yeni amaçlar edinilmesidir (Morçin 
ve Bilgin, 2014, ss. 114-115). Dönüştürücü bir liderin bencilliğinden uzaklaşıp 
gerektiğinde kendinden çok çalışanlarının isteklerine yönelmesi, etrafındaki kişilerin 
daha fazla gelişimine yardımcı olması ve yanlış ve doğruyu ayırt edebilmede farkında 
olma durumunu yaratması gerçek bir dönüştürücü liderin açığa çıkmasına neden 
olmaktadır. Bu durum örgüt içi kişisel anlamda etkinliği ve fikir hürlüğünü ortaya 
çıkartabilir (Bass ve Steidlmeier, 1999, s. 187). Dönüştürücü bir liderde örgütün 
geleceği hakkındaki tanımlamanın açık şekilde yapılıp aktarılması, bireysel karar yerine 
grupça verilen kararların kabul edilmesi, uygun örnek oluşturulması gibi özelliklerin 
bulunması gerektiği savunulmaktadır. Çalışanların performans durumlarının 
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iyileştirilmesi ve motivasyonlarının arttırılması, örgüte olan güvenlerini ve 
memnuniyetlerini olumlu yönde etkileyebilir (Nanjundeswaraswamy ve Swamy, 2014, 
s. 57). 

Serbestlik Tanıyan veya Serbest Bırakıcı Liderlik Stili  
Bu liderlik stilinde lider, örgüt ile neredeyse kopuk bir seviyededir. Çalışanlara 

müdahale söz konusu değilken, dominant davranış kalıbı ise neredeyse yok 
denilebilecek kadar az bir liderlik stilidir (Erdal, 2007, s. 18).  

Tam serbesti tanıyan liderlikte örgüt içinde çalışanlar arasında karmaşanın hâkim 
olma ihtimali yüksektir. Lider örgüte karşı olan sorumluluğunu kullanmaktan 
çekinmektedir. Lider plan ve program işini tamamen astlarına bıraktığı için etkili bir 
konumda olmaktan uzaklaşmaktadır. Bu durum çalışanlar arasında sıkıntılar 
yaratabileceğinden ortamdaki otorite yetersizliği olarak görülmektedir. Böylece bu 
liderlik stilinin en etkisiz yönü ortaya çıkmaktadır (Tengilimoğlu, 2005, s. 8). 

Tam serbesti tanıyan liderlik stilinde bazı yazarların ortak kanısı olarak bu tür bir 
liderlik stilinin normal şartlarda olmadığı görüşü ortaya çıkmaktadır. Bu liderlik 
biçiminde lider karar vermekten kaçınan, sorumluluğu çalışanlara devreden, karar 
verme işini tamamen astlarına devreden ve geri bildirimden kaçınan bir liderlik tarzı 
hakimdir (Chaudhry ve Javed, 2012, s.  259). 

Serbestliği tanıyan liderlik stili ile ilgili olarak, grup çalışanlarının bir olayı 
çözmesi gerektiğinde kendi aralarında farklı bir grup oluşturabilme, farklı konular 
ortaya konularak farklı kişilerce yeni amaçlar edinilebilme böylece farklı fikirleri de 
deneyip test edebilme ve bunun sonucunda uygun çıktıları elde etmek söylenebilir. Bu 
liderlik stilinde örgüt içerisinde motivasyon ve koordinasyon yüksek değildir (Kılıç ve 
diğ., 2014, s. 252). Bu sayılanların eksi yönleri olarak çok fazla rahat bırakıldığında 
ortaya çıkabilecek sorumsuzluk olgusu da kaçınılmaz olabilir ve buna bağlı olarak fikir 
sürtüşmelerine, motivasyon düşüşüne ve işe adaptasyon sürecini geciktirmeye yol 
açabilir (Çakınberk ve Demirel, 2010, s. 107). Yönetilme ve yönetmeyi arka plana 
alarak bu tarz bir liderliği benimsemek liderin kendisini benimseyen kişiler ile 
arasındaki etkileşimi aşağı bir seviyeye getirmektedir. Lider ile kendisini takip eden 
kişilerin birlikte bir etkinlikte olmaları çok az görülmektedir. Lider bu tarz durumlarda 
arka planda olma stratejisini uygulayarak çalışanların kendi fikirlerini özgürce dile 
getirebilmesini ve örgüte yarar sağlayacak şekilde bu düşünceleri uygulayabilmelerini 
hedeflemektedir (Macit, 2003, ss. 96-102). 

Sürdürümcü Liderlik Stili 
Bu tip liderlik stilinde güç çok önemli bir yer kaplamaktadır. Lider gücü ve 

dominantlığı temsil ettiğinden çalışanların üzerinde otorite sağlamak liderin önceliğidir. 
Çalışanlara, yapılan işin durumuna göre ödüllendirme sistemi uygulanmakta ve 
motivasyon sağlanmaktadır. Liderin gücü ise, hukuktan ve otoriterlikten gelmektedir 
(Akan ve Yalçın, 2015, s. 126). Sürdürümcü lider yönlendirme konusunda yetkisini 
aktif şekilde kullanabilen liderlik stilidir. Çalışanlar üzerinde etkisi büyük olduğu için 
yönlendirme örgüt içerisinde koordineli bir şekilde yürütülmektedir (Korkmaz, 2005, ss. 
401-422).  

Sürdürümcü bir liderlikte önemli noktalardan biri israftan kaçınmadır. Bu liderlik 
stilinde lider örgütün parasal kaynaklarını ya da insan gücünü gereksiz tüketmekten 
kaçınır. İyi fikirler değerlendirmeye alınır ve eğitimsel bir ortam yaratılması amaçlanır. 
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Gücü doğru kullanmak ve gerektiğinde kullanmak bu liderlik stilinde önemli bir noktayı 
oluşturur (Grooms ve Matinez, 2011, s. 414) 

Liderliğin yönetim kısmıyla alakalı olan bu liderlik stilinde lider örgüt içerisindeki 
çalışanları örgütün amaçları doğrultusunda motive etme, devam etmekte olan düzeni 
koruma ve bu düzen doğrultusunda örgüt vizyon ve misyonlarını geliştirme çabası 
içinde olan liderlikten çok yönetimci kimliği benimseyen liderlik stili biçimidir. 
Sürdürümcü liderlik stili biçiminde örgütün ileriye dönük planlarını iyi bir şekilde 
gerçekleştirmek için çalışanlar ve iş arasında düzen ve derli topluluk önemli yer kaplar. 
Sürdürümcü liderlikte örgüt içi inovasyon yerine örgütün olduğu konumu koruması 
daha önemlidir (Yazıcı ve Akyol, 2017, s. 191).  

Çalışma kapsamında yapılan araştırmanın ilk sacayağını liderlik oluştururken 
ikinci sacayağını ise örgütsel bağlılık oluşturmaktadır. Aşağıda örgütsel bağlılık ele 
alınmıştır.  

Örgütsel Bağlılık 
Bireylerin örgütün vizyonunu ve misyonunu kabul edip bu doğrultuda ilerlemesini 

ve örgütün içindeki benliğini devam ettirmesini sürdürme isteğine örgütsel bağlılık 
denmektedir (Demirel, 2008, ss. 179-194). Örgüt içerisinde çalışan kişi veya kişiler 
örgüte olan katkılarını devam ettirme arzusu içerisinde olmalıdırlar. Örgüte olan 
bütünleşme hissiyatı ne kadar artarsa çalışanlardaki örgüte katkı yapma isteği bir o 
kadar artar ve örgüt vizyon ve misyonuna bir o kadar daha yaklaşmış olur (Erickson, 
2007, s. 24). 

Örgütsel bağlılık uyumlaştırma, içselleştirme ve özdeşleşme olarak üç boyuttan 
oluşmaktadır. Bu üç boyutun geliştiricisi olan O’Reilly- Chatman’ın 1986’da yaptığı 
çalışmalar sonucunda ana boyutlar olarak bu boyutları literatüre sunmuştur (Akın ve 
Orman, 2015, s. 94). Aşağıda sırasıyla bu boyutlar ele alınmıştır. 

Uyum bağlılığı 
Örgütsel bütünleşmedeki ilk alt faktör olan uyum bağlılığı, örgüt içerisindeki 

dışsal ödüllendirmelere kazanım sağlayan eylemi gerçekleştirmeye yönelik olan bir 
boyuttur. Bu boyutta örgüt içerisindeki ceza alma korkusu aktif hale gelerek kişinin 
cezalardan kurtulması eylemi ve ödüllere karşı istek duyup ödüllere kavuşma isteği 
ortaya çıkmaktadır. Uyum kişinin örgüte kendisini vermesi anlamına gelmektedir. Bu 
boyutta kişiler örgüt yapısı altında şirket vizyon ve misyonlarını şirkete inandığı veya 
yaptığı işe inandığı için değil cezalandırılmaktan kaçınmak için zoraki bir biçimde 
yapması anlamına da gelmektedir (Balcı, 2003, ss. 28-29). 

Özdeşleşme Bağlılığı 
Örgütler içerisindeki bütünleşmeyi sağlayan ikinci aşama özdeşleşmedir. Bu 

bağlılık boyutunda bireyin örgüt içerisinde bir topluluğa karışmasının kıvanç sağlayıcı 
olduğu aktarılmaktadır. Örgüte kendisini adayan çalışan, örgüt içerisinde yapılan 
herhangi bir hatayı kendisi yapmış gibi kabul edip, elde edilen veya gerçekleşen pozitif 
bir durumu da kendisinin üstlenme gibi bir eylemi söz konusudur. Bu boyutta örgüt 
çıkarlarını gözetmek ön planda görünse de rasyonel bir tavırdan çok duygulara yönelik 
tavırlar ön plana çıkmaktadır (Bayram, 2006, ss. 135-139). 

Çalışanların örgüt içindeki tutum ve davranışları işe başladıkları tarihten itibaren 
aynı şekilde devam ediyorsa ve örgütteki işe alışma, ödüllendirme ve işten tatmin olma 
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seviyelerinde bir değişiklik gözlemlenmediyse çalışanların örgüte olan bağlılıklarında 
değişim yaşanmadığı anlaşılmaktadır. İlerleyen zamanlarda örgüt içerisindeki şartlar 
değiştiğinde de bu bağlılık seviyesi ilk başta olduğu gibi devam ediyorsa bu sonuç 
olarak özdeşleşme boyutuna bürünmeye örnek olacaktır (Doğan ve Kılıç, 2007, s. 43). 

İçselleştirme Bağlılığı 
Bu boyut bütünleştirmenin final adımıdır. Kapsam olarak çalışanların kendisini 

hem de örgüt yapısının birleşimini içerisine almaktadır. Bu boyutun temel amacı 
örgütün yapısındaki davranışların çalışanlar ile birlikte bütünleşmesini sağlamaktır. Bu 
bütünleşme sonucunda çalışanların örgüt içinde yarar veya zarar sağlayabilecek 
davranışlarının da örgüt yapısıyla bütünlük içerisinde bulunması hedeflenmektedir. 
İçselleştirme boyutu, çalışanların kendi kurallarını örgüt kurallarına adapte etmesi, örgüt 
kurallarını ve tutumlarını da kendi kurallarına ve benliklerine adapte ederek kabul 
etmesi yani içselleştirmesi anlamına gelmektedir. Örgüt içerisinde çalışan kişiler kendi 
içsel karakteristik tutum ve davranışlarını örgütün diğer çalışanlarının insani 
özellikleriyle bütünleştirmeyi hedeflemektedir (Doğan ve Kılıç, 2007, s. 43). 

Yöntem 
Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışmanın amacı ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerinin 

bakış açılarına bakılarak, okul müdürlerinin liderlik sitillerinin öğretmenlerin örgütsel 
bağlılığını ne yönde etkilediğini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında aşağıda yer alan 
sorulara yanıt aranmaya çalışılmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin çalıştıkları kurumda 
ne derecede kurumlarına bağlı oldukları, bu bağlılıklarına yöneticiler tarafından ne denli 
katkı sağlanıp sağlanamadığı ele alınmaktadır. Literatür incelendiğinde öğretmenlerin 
örgüte olan bağlılıklarında yöneticilerin liderlik davranışlarının öğretmenleri etkilediği 
gözlemlenmiştir. Bu iki değişken arasındaki ilişki ele alındığında ilk ve ortaokul 
öğretmenlerinin, liderin davranışlarına göre örgüte olan bağlılıklarını ne denli 
etkilediğini anlayacak ve bu çerçevede bir gelişim oluşturma süreci sağlanacaktır. 

Alt Problemler 

• İlk ve ortaokulda çalışan öğretmenlerin, okul müdürlerinin liderlik sitilleri ve 
öğretmenlerin idrak ettiği örgütsel bağlılık arasında bir ilişki var mıdır? 

• İlk ve ortaokulda çalışan öğretmenlerin, okul müdürlerinin liderlik sitillerinin 
belirlenmesinde yaş, cinsiyet, okul türü, eğitim durumu ve hizmet süresi 
açısından anlamlı bir fark var mıdır? 

• İlk ve ortaokulda çalışan öğretmenlerin, demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, 
okul türü, eğitim durumu ve hizmet süresi) ile örgüte olan bağlılıkları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Veri Toplama Araçları 
Bu araştırmanın verilerinin toplanabilmesi için öğretmenlere uygulanmak 

amacıyla iki ölçek kullanılmıştır. Bu ölçekler Okul Yöneticilerinin Liderlik Stili Ölçeği 
ve diğeri Örgütsel Bağlılık Ölçeğidir. Her bir ölçeğe ait bilgilere aşağıda ayrıntılı bir 
şekilde verilmiştir. 

Okul yöneticilerinin (müdürlerinin) liderlik stili ölçeği (Akan, Yıldırım ve Yalçın, 
2014: 392-415) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 
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içerisinde toplam 35 madde barındırmaktadır. Bu alt boyutlar dönüştürücü lider stili, 
sürdürümcü liderlik stili ve serbest bırakıcı liderlik stilidir. Dönüştürücü liderlik alt 
faktöründe toplam 20 madde, sürdürümcü liderlik alt faktöründe 7 madde, serbest 
bırakıcı liderlik alt faktörü ise 8 maddeden oluşmaktadır. Bu ölçekteki maddelerin 
ölçümü 5’li likert ölçeği tarafından sağlanacaktır. Dönüştürücü liderlik alt faktöründe 
toplam 20 madde sırasıyla (1-4-6-8-10-11-14-15-16-19-20-22-23-24-25-27-30-32-34-
35), sürdürümcü liderlik alt faktöründe toplam 7 madde ( 3-5-7-18-21-28-29) 
bulunmaktadır. Üçüncü ve sonuncu liderlik stili olan serbest bırakıcı liderlik alt 
faktöründe ise toplam 8 madde ( 2-9-12-13-17-26-31-33) bulunmaktadır. Okul 
Müdürlerinin Liderlik Stilleri Ölçeğinin Toplam cronbach’s alfa katsayısı 0,937 olarak 
bulunmuştur. OMLS ölçeğinin 3 alt boyutunun da cronbach’s alfa değerlerine 
bakılmıştır. Birinci alt boyut olan Dönüştürücü Liderlik Stilinin cronbach’s alfa 
katsayısı 0,946 olarak bulunmuştur. İkinci alt boyut olan Sürdürümcü alt boyutunda 
toplam 7 soru olup 4 soru cronbach’s alfa katsayısını düşürdüğü için çıkartılmıştır. 
Kalan 3 soru ile yapılan boyut ölçümünde cronbach’s alfa katsayısı 0.67 olarak 
bulunmuştur. Üçüncü alt boyut olan Serbestlik Tanıyan Liderlik stilinin cronbach’s alfa 
katsayısı 0,843 olarak bulunmuştur. 

27 maddeden oluşan ve üç alt ölçekten oluşan Örgütsel Bağlılık Ölçeği Balay 
(2000) tarafından geliştirilmiştir. Bu üç alt faktör uyum, özdeşleşme ve son olarak 
içselleştirme olarak araştırmada yer almıştır. Uyum alt faktörü madde 1 ve 8 arası, 
özdeşleşme alt boyutu madde 9 ve 16 arası ve son olarak içselleştirme alt faktörü de 
madde 17 ve 27 arası alt ölçeklerden oluşmaktadır. Örgütsel Bağlılık ölçeğinin toplam 
cronbach’s alfa katsayısı 0,893 bulunmuştur. Örgütsel Bağlılık ölçeğinde her bir 
faktörün cronbach’s alfa katsayısı hesaplanmıştır. Negatif ifadeleri barındıran soruların 
tersleri alınmıştır. Birinci alt faktör olan uyum boyutunda ilk hesaplamada cronbach’s 
alfa katsayısı 0,675 bulunmuştur. Boyuttaki üçüncü soru çıkartıldığında cronbach’s alfa 
katsayısı 0,787 olarak bulunmuştur. İkinci alt boyut olan özdeşleşmenin cronbach’s alfa 
katsayısı ise 0.796 olarak bulunmuştur. Üçüncü alt boyut olan İçselleştirmenin 
cronbach’s alfa katsayısı 0,915 olarak bulunmuştur. 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yıl döneminde İzmir ili 

Karabağlar ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokulda görevini sürdürmekte olan 1490 
öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise tesadüfi yolla seçilen 12 adet 
ilkokul ve 5 adet ortaokul olmak üzere toplam 17 okulda görev yapmakta olan 450 
öğretmenden oluşmuştur.  

Karabağlar ilçesindeki 12 adet ilkokul ve 5 adet ortaokula araştırmada 
kullanılacak olan toplam 450 anket bırakılmıştır. Anketlerin 396 adedi değerlendirmeye 
alınmıştır. Kalan 54 anket eksik ve geçersiz doldurma sebeplerinden ötürü araştırmanın 
dışında bırakılmıştır.  

Tablo 1’de öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde 
değerleri yer almaktadır.  
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Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Frekans Analizleri 
Cinsiyet 
n 
% 

Kadın 
239 
60,4 

Erkek 
157 
39,6 

   Toplam 
396 
100 

Yaş 
n 
% 

18-25 
22 
5,6 

26-33 
57 
14,4 

34-41 
94 
23,7 

42-49 
139 
35,1 

50+ 
84 
21,2 

 
396 
100 

Eğitim Düzeyi 
n 
% 

Lise 
0 
0 

Yüksek Okul 
15 
3,8 

Fakülte 
350 
88,4 

Yüksek 
Lis+ 
31 
7,8 

  
396 
100 

Öğretmenlik 
Süresi 
n 
% 

0-5 yıl 
 
73 
18,4 

6-10 yıl 
 
74 
18,7 

11-15 yıl 
 
98 
24,7 

16+ yıl 
 
151 
38,1 

  
 
396 
100 

Okul Türü 
n 
% 

İlkokul 
238 
60,1 

Ortaokul 
158 
39,9 

    
396 
100 

Müdür ile Yıl 
n 
% 

1 yıldan az 
69 
17,4 

1-3 yıl 
184 
46,5 

4-6 yıl 
68 
17,2 

7+ 
75 
18,9 

  
396 
100 

Katılımcıların demografik özellikleri yorumlanacak olursa; katılımcıların %60,4’ü 
kadın, % 39,6’sı erkektir. Yaş değişkeni değerlendirmeye alındığında  %5,6’sı 18-25 
yaş aralığında,  %14,4’ü 26-33 yaş, %23,7’si 34-41 yaş, %35,1’i 42-49 yaş ve son 
olarak %21,2’si 50 ve üzeri yaş aralığında oluşmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere 
katılımcıların %3,8’i yüksekokul düzeyinde, %88,4’ü fakülte seviyesinde ve %7,8’i 
yüksek lisans ve üzeri seviyede eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların öğretmenlik 
yaptıkları süreye bakıldığında % 18,4’ü 0-5 yıl, %18,7’si 6-10 yıl, %24,7’si 11-15 yıl ve 
%38,1’i 16 yıl ve üstü bir mesleki geçmişe sahiptir. Araştırmanın yapıldığı yerin hangi 
okul türünde eğitim verdiğine bakıldığında %60,1’i ilkokul ve % 39,9’u ortaokul olarak 
görülmektedir. Son olarak öğretmenlerin görev yaptığı okuldaki müdürü ile çalıştığı 
süreye bakıldığında %17,4’ü bir yıldan az süre, %46,5’i 1-3 yıl arası, %17,2’si 4-6 yıl 
ve %18,9’u 7 ve üzeri bir yıl süre ile çalışmış oldukları gözlemlenmektedir. 

Bulgular 
Verilerin analizi aşamasında SPSS 24.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Anketler aracılığı ile toplanan verilerin yüzde, frekans, aritmetik ortalama hesaplamaları 
için tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin ve 
Öğretmenlerin Algıladığı Örgütsel bağlılığın cinsiyete ve okul türüne göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testine başvurulmuştur. Okul 
Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Algıladığı Örgütsel Bağlılığın yaş, 
eğitim durumu, öğretmenlik süresi ve şuan ki müdür ile çalışılan yıl düzeylerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Tek yönlü varyans analizi ( ANOVA) 
uygulanmıştır. Son olarak okul müdürlerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin algıladığı 
örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Çoklu Doğrusal Regresyon 
Analizi Tekniği uygulanmıştır. 

Öğretmenlerin algılarına bakılarak örgütsel bağlılığın alt boyutlarının ve liderlik 
stilleri değişkeninin alt boyutları incelenmiştir. Okul Müdürlerinin dönüştürücü, 
sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik stilleri alt boyutlarını sağlama seviyelerine 
ilişkin öğretmen görüşleri Tablo 2’de belirtilmiştir. 
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Tablo 2:Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile ilgili Görüşleri 

Dönüştürücü Liderlik                                                                           N x̄ Ss 
L1. Davranışları ile bize rehberlik eder                                                 396 3,88 0,98 
L4. Yararımıza olacak şeyleri kendi çıkarından üstün tutar  396 3,59 1,14 
L6. Bizleri temsil etme yeteneği güçlüdür  396 3,90 1,03 
L8. Sorunlara etkili çözümler bulur  396 3,72 1,00 
L10. Sürekli olarak değişim ve yenilikten yanadır  396 3,88 0,90 
L11. Beklentilerimizi karşılamaya çaba gösterir  396 3,96 0,89 
L14. Enerjik bir yapıya sahiptir  396 4,01 0,87 
L15. Yaratıcı fikirlerimizi ödüllendirir  396 3,75 0,91 
L16. Uyum içinde çalışmamızı sağlar  396 3,89 0,98 
L19. Problemler için orijinal bakış açıları oluşturmamızı 
sağlar  

396 3,68 0,85 

L20. Yaratıcı olmamız konusunda bizi cesaretlendirir  396 3,83 0,85 
L22. Bizlere güven verir 396 3,83 0,97 
L23. Hataların gelişmek için bir fırsat olduğunun farkındadır  396 3,47 0,80 
L24. Coşku ve heyecanımızı canlı tutar  396 3,65 0,92 
L25. Hedefe ulaşma yollarını keşfetmemize yardımcı olur  396 3,59 0,91 
L27. Bilimselliğe gereken önemi verir  396 3,86 0,93 
L30. Geleceğe yönelik planlar yapar  396 3,80 0,91 
L32. Değişimden ve yenilikten yana olmamızı ister  396 3,96 0,69 
L34. Kaygılarımızı dinler ve önemser  396 4,01 0,91 
L35. Bize öğrenmeye elverişli ortamlar hazırlar  396 3,82 0,93 
TOPLAM  396 3,80 0,65 
Sürdürümcü Liderlik N x̄ 

 
Ss 

L3. Sadece işler yolunda gitmediğinde müdahalede bulunur  396 2,41 1,09 
L5. Onun için eski yöntemler işe yarıyorsa yenisine gerek 
yoktur  

396 2,06 0,90 

L7. Onun için kazanmaktan çok kaybetmemek önemlidir  396 2,99 1,03 
L18. Belirlenen hedeflere ulaşamadığımızda, bize verdiği 
değer azalır  

396 2,13 0,95 

L21. Risk almaktan hoşlanmaz  396 2,38 1,08 
L28. Ancak, verilen görevi yerine getirdiğimizde bizi 
ödüllendirir  

396 2,84 0,94 

L29. Sürekli olarak sorumluluklarımıza vurgu yapar  396 3,32 1,04 
TOPLAM  396 2,59 0,53 
Serbest Bırakıcı Liderlik N x̄ Ss 
L2. Okul içinde çok fazla görünmez   396 1,97 0,99 
L9. Geri bildirim vermekten kaçınır  396 2,41 1,03 
L12. Önemli konularda müdahale etmekten kaçınır  396 2,17 1,06 
L13. Sorumluluklarını başkalarına devreder  396 2,19 1,21 
L17. Acil sorulara cevap vermekte gecikir  396 2,06 0,94 
L26. Karar vermekten kaçınır  396 2,17 1,01 
L31. İhtiyaç duyulduğunda ortada yoktur  396 1,92 0,94 
L33. Bize yol ve yöntem göstermez  396 2,01 0,94 
TOPLAM  396 2,11 0,70 

Tablo 2 incelendiğinde okul müdürlerinin en çok (x̄=3,80) dönüştürücü liderlik 
stilini en az ise, (x̄ = 2,11) serbest bırakıcı liderlik stilini sergiledikleri görülmektedir. 
Elde edilen sonuçlara göre öğretmenler okul müdürlerinin serbest bırakıcı ve 
sürdürümcü liderlikten çok dönüştürücü liderliği sergilediklerini belirtmişlerdir.  
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Tablo 2’ye bakıldığında araştırmaya dâhil olan öğretmenlerin dönüştürücü liderlik 
alt boyutunda en çok “enerjik bir yapıya sahiptir ve kaygılarımızı dinler ve önemser” 
ifadelerine katıldıkları en az katıldıkları ifadenin ise ‘‘hatalarının gelişmek için bir fırsat 
olduğunun farkındadır’’ ifadesi olduğu görülmektedir. Sürdürümcü liderlik alt 
boyutunda ise öğretmenler en fazla “sürekli olarak sorumluluklarımıza vurgu yapar”, en 
az ise “onun için eski yöntemler işe yarıyorsa yenisine gerek yoktur” maddesine 
katıldıkları görülmektedir. Serbest bırakıcı liderlik alt boyutunda ise öğretmenler en 
yüksek ortalama ile “geri bildirim vermekten kaçınır” en düşük ortalama ise “ihtiyaç 
duyulduğunda ortada yoktur” maddesine katıldıkları görülmektedir. Analiz sonuçlarına 
bakıldığında öğretmenlerin okul müdürlerinin sergilemiş olduğu liderlik stillerini bu 
şekilde algıladıkları anlaşılmıştır.  

Okul Müdürlerinin Uyum, Özdeşleşme ve İçselleştirme örgütsel bağlılık alt 
boyutlarını sağlama seviyelerine ilişkin öğretmen görüşleri ise Tablo 3’te belirtilmiştir. 

Tablo 3: Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Uyum Boyutu N x̄ Ss 
1. Bu okuldaki görevimi büyük ölçüde parasal kaygılarla yapıyorum 396 2,14 1,13 
2. Bu okulda çalışmaya karar vermekle hata ettiğimi düşünüyorum 396 1,87 0,98 
3. Emek birikimlerim bu okuldan ayrılmamı engelliyor 396 2,32 1,11 
4.Öğrencilerinbaşarısınailişkinçabamınderssaatleriylesınırlıolduğunudüşünüyorum 396 2,35 1,23 
5. Bu okula uyum sağlamada güçlük çekiyorum 396 1,76 1,01 
6. Bu okulun kurallarına mecbur olduğum için uyuyorum 396 1,84 1,00 
7. Bu okulda çalışma şevkimin her geçen gün azaldığını hissediyorum 396 2,72 1,32 
8. Bu okulda yönetimin beni okula bağlama çabalarından rahatsızlık duyuyorum 396 1,97 1,06 
Toplam  396 2,12 0,70 
Özdeşleştirme N x̄ Ss 
9. Bu okulun çalışmak için mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum 396 3,17 1,07 
10. Bu okulun bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum 396 3,63 1,06 
11. Bu okulun mesleğimle ilgili değişiklik ve yenilikleri takip etme olanağı 
sağladığı kanısındayım 

396 3,20 1,16 

12. Bu okul işimde beni en yüksek performans göstermeye özendiriyor 396 3,19 1,11 
13. Bu okulun eğitim ve öğretim etkinlikleri açısından uygun bir ortam sağladığını 
düşünüyorum 

396 3,23 1,17 

14. Çalışma arkadaşlarımla okul dışında da sık sık birlikte oluyorum. 396 3,14 1,26 
15. Başka bir yerde çalışma olanağım olduğu halde bu okulda çalışmayı 
yeğliyorum 

396 3,02 1,23 

16. Bu okulda yeteneklerimi en üst düzeyde gerçekleştirdiğime inanıyorum 396 3,06 1,23 
Toplam  396 3,20 0,74 
İçselleştirme N x̄ Ss 
18. Bu okulun geleceğini gerçekten düşünüyorum.  396 3,61 0,99 
19. Bu okulun problemlerini kendi problemim olarak algılıyorum.  396 3,80 0,89 
20. Okuluma karşı yapılan eleştirileri kendime yapılmış sayıyorum.  396 3,48 1,05 
21. Zamanımın çoğunu okuluma ilişkin etkinlikler dolduruyor.  396 3,27 1,01 
22. Okulumun değerleriyle bireysel değerlerim oldukça benzerdir.  396 3,30 1,03 
23. Okulumun önceliklerini kendi önceliklerim olarak algılıyorum.  396 3,46 0,97 
24. Okulumun çıkar ve beklentilerine uygun hareket etmeyi görev sayıyorum.  396 3,79 0,91 
25. Okulum övüldüğünde kendimi övülmüş hissediyorum.  396 3,83 0,97 
26. Okulumu başkalarına anlatmaktan zevk alıyorum.  396 3,56 0,97 
27. Okulumun yararı için her türlü fedakârlığı yaparım.  396 3,65 0,94 
Toplam  396 3,58 0,73 

Tablo 3’e bakıldığında öğretmenlerin örgütsel bağlılığa katılımları incelenmiş ve 
ankette yer alan ifadelerden en yüksek ortalama (x̄=3,83) “okulum övüldüğünde 
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kendimi övülmüş hissediyorum” ifadesi ve “bu okula uyum sağlamada güçlük 
çekiyorum” (x̄=1,76) ifadesi en düşük ortalama ile katıldıkları madde olmuştur. 

Örgütsel bağlılığın alt boyutlarını dikkate alarak inceleme yapıldığında uyum alt 
boyutunda en fazla katıldıkları madde (x̄= 2,72) “bu okulda çalışma şevkimin her geçen 
gün azaldığını hissediyorum” ve en az katıldıkları madde (x̄=1,76) “bu okula uyum 
sağlamada güçlük çekiyorum” ifadesi olmuştur. Özdeşleşme alt boyutu incelendiğinde 
ise en fazla katılma gösterilen madde (x̄= 3,63) “bu okulun bir üyesi olmaktan gurur 
duyuyorum” ve en az katıldıkları madde (x̄= 3,02) “başka bir yerde çalışma olanağım 
olduğu halde bu okulda çalışmayı yeğliyorum” ifadesi olmuştur. Son olarak 
içselleştirme alt boyutu incelendiğinde bu alt boyuta en fazla ortalama ile katılım 
(x̄=3,83) “okulum övüldüğünde kendimi övülmüş hissediyorum” ve en az katılım 
gösterilen madde (x̄=3,27) “zamanımın çoğunu okuluma ilişkin etkinlikler dolduruyor” 
ifadesi olmuştur. 

Örgütsel Bağlılığın geneline bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre alt 
boyutların içinde en yüksek ortalama (x̄= 3,58) içselleştirme alt boyutu olmuştur. En az 
ortalama ise (x̄=2,12) uyum alt boyutu olmuştur. Özdeşleştirme alt boyutu 
öğretmenlerin algılarına göre ortalama bir değerde görülmektedir. Bu bulgulara 
bakılarak öğretmenlerin örgüte olan bağlılıklarında kendilerini örgütle içselleştirdikleri 
görülmektedir. Öğretmenlerin örgüt ile kendilerini özdeşleştirme seviyesinin orta düzey 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda uyum alt boyutunun en düşük 
değere sahip olması sebebi ile kendilerini okul ile uyumsuz hissetmeleri sonucuna 
ulaşılmaktadır.  

Örgütsel Bağlılığın ve Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Değişkenlerinin alt 
boyutlarının, öğretmenlerin demografik özellikleri arasında ilişkinin olup olmamasına 
dair yapılan analizler tablo 4 ile 10 arasında gösterilmektedir. 

Tablo 4: Örgütsel Bağlılık Alt boyutlarının Öğretmenlerin Cinsiyetine göre 
Anlamlılığı Analiz Sonuçları 

Alt boyut Cinsiyet N Sd t P P(2-tailed) 
Uyum Kadın 

Erkek 
239 
157 

0,73 
0,74 

0,002 0,968 0,230 

Özdeşleştirme Kadın 
Erkek 

239 
157 

0,76 
0,72 

0,934 0,335 0,368 

İçselleştirme Kadın 
Erkek 

239 
157 

0,77 
0,67 

2,855 0,092 0,089 

Tablo 4 incelendiğinde Örgütsel Bağlılık değişkeninin öğretmenlerin cinsiyetine 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini bulmak için bağımsız gruplar t-testi 
analizinden faydalanılmıştır. Örgütsel Bağlılığın alt boyutları incelendiğinde Uyum alt 
boyutunun P>005’e göre homojen bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Anlamlılık 
düzeyi P=0,230 olduğundan ve P>0.05 den büyük olduğundan öğretmenlerin cinsiyet 
değişkeninin uyum alt boyutuyla anlamlılık göstermediği görülmüştür. Aynı şekilde 
özdeşleştirme ve içselleştirme alt boyutlarının P>0.05 e göre homojen dağıldıkları ve 
anlamlılık katsayılarının P=0.368 ve P=0.089 bulunmaları üzerine P>0.05 den büyük 
oldukları için cinsiyet değişkeni ile anlamlı bir farklılık taşımadıkları tespit edilmiştir. 
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Tablo 5:Liderlik Stilleri Alt boyutlarının Öğretmenlerin Cinsiyetine göre Anlamlılığı 
Analiz Sonuçları 

Alt boyut Cinsiyet N Sd t P P(2-tailed) 
Dönüştürücü Kadın 

Erkek 
239 
157 

0,67 
0,61 

0,547 0,460 0,660 

Sürdürümcü Kadın 
Erkek 

239 
157 

0,40 
0,39 

0,254 0,615 0,001 

Serbest Bırakıcı Kadın 
Erkek 

239 
157 

0,65 
0,76 

5,065 0,025 0,001 

Tablo 5’e bakıldığında okul müdürlerinin liderlik stilleri alt boyutlarının cinsiyete 
göre anlamlılık gösterip göstermediğini görmek için Bağımsız gruplar T-testi 
uygulanmıştır. Alt boyutlardan Dönüştürücü liderlik stilinin P>0.05’e göre bakıldığında 
homojen dağıldığı görülmüştür ve anlamlılık kat sayısı P=0.660 olduğundan cinsiyete 
göre anlamlılık göstermediği bulunmuştur. Sürdürümcü liderlik stilinin P>0.05’den 
büyük olduğu ve homojen dağılmadığı gözlenmiştir. P=0.05> P=0.001 olduğundan 
sürdürümcü liderlik alt boyutunun öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık 
gösterdiği analiz sonucu elde edilmiştir. Serbest bırakıcı liderlik stilinin P>0.05’e göre 
homojen dağılmadığı gözlenmiştir. P=0.05>P=0.001 olduğundan cinsiyete göre 
anlamlılık gösterdiği görülmüştür. 

Tablo 6: Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Liderlik Stilleri alt boyutlarının Okul 
Türü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Alt Boyut Okul Türü N Sd t P P(2-tailed) 
Uyum İlkokul 

Ortaokul 
238 
158 

0,78 
0,66 

4,862 0,028 0,504 

Özdeşleşme İlkokul 
Ortaokul 

238 
158 

0,75 
0,74 

0,385 0,535 0,364 

İçselleştirme İlkokul 
Ortaokul 

238 
158 

0,81 
0,58 

15,420 0,000 0,011 

Dönüştürücü İlkokul 
Ortaokul 

238 
158 

0,67 
0,61 

2,010 0,157 0,371 

Sürdürümcü İlkokul 
Ortaokul 

238 
158 

0,39 
0,40 

0,024 0,876 0,024 

Serbest Bırakıcı İlkokul 
Ortaokul 

238 
158 

0,70 
0,71 

0,465 0,496 0,512 

Tablo 6 incelendiğinde Örgütsel Bağlılık değişkeninin alt boyutlarından uyum alt 
boyutunun öğretmenlerin okul türüne göre homojen dağılmadığı gözlemlenmekle 
birlikte P=0.05<P=0.504 sonucuna ulaşılarak anlamsızlık taşıdığı görülmüştür. 
Özdeşleşme alt boyutunun öğretmenlerin okul türüne göre homojen dağıldığını ve 
P=0.05<0.364 olduğu için anlamsız olduğu gözlenmiştir. Son olarak içselleştirme alt 
boyutunun öğretmenlerin okul türüne göre homojen dağılmadığına ve P=0.05>0.011 
olduğu için bu boyutun okul türüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Okul Müdürlerinin Lider Stilleri alt boyutları incelendiğinde dönüştürücü liderlik 
stili boyutunun homojen dağıldığı ve P=0.05<0.371 olduğuna göre anlamsız olduğu 
gözlemlenmiştir. Sürdürümcü liderlik boyutunun homojen dağıldığı ve P=0.05>0.024 
olduğuna göre öğretmenlerin okul türü ile sürdürümcü alt boyutunun anlamlı bir 
farklılık gösterdiği görülmüştür. Son olarak Serbest bırakıcı alt boyutunun homojen 
dağıldığı ve P=0.05<0.512 olduğundan okul türü ile serbest bırakıcı liderlik stilinin 
anlamsız bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 7: Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılıklarının Yaşa göre 
Analiz Sonuçları 

Alt Boyut Yaş Aralığı N Sd F P 
Uyum 18-25 

26-33 
34-41 
42-49 
50+ 

22 
57 
94 
139 
84 

0,92 
0,93 
0,68 
0,63 
0,77 

 
0,926 

 
0,449 

Özdeşleşme 18-25 
26-33 
34-41 
42-49 
50+ 

22 
57 
94 
139 
84 

0,69 
0,78 
0,88 
0,64 
0,70 

 
2,590 

 

0,036 

 
İçselleştirme 18-25 

26-33 
34-41 
42-49 
50+ 

22 
57 
94 
139 
84 

0,60 
0,83 
0,71 
0,68 
0,78 

 
2,487 

 
0,043 

Dönüştürücü 18-25 
26-33 
34-41 
42-49 
50+ 

22 
57 
94 
139 
84 

0,55 
0,83 
0,67 
0,59 
0,58 

 
1,354 

 
0,249 

Sürdürümcü 18-25 
26-33 
34-41 
42-49 
50+ 

22 
57 
94 
139 
84 

0,54 
0,85 
0,88 
0,68 
0,71 

 

1,479 

 

 
0,208 

Serbest Bırakıcı 18-25 
26-33 
34-41 
42-49 
50+ 

22 
57 
94 
139 
84 

0,29 
0,91 
0,75 
0,70 
0,53 

 
1,606 

 
0,172 

Tablo 7 ele alındığında yapılan Tek yönlü Anova testi sonuçlarına bakılarak 
Örgütsel Bağlılık alt boyutlarından Uyum boyutunun homojen dağılmadığı ve 
P=0.05<0.449 olduğu için yaş ile uyum alt boyutu arasında anlamsız bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Özdeşleşme alt boyutunun homojen dağılmadığı ve P=0.05>0.036 
olduğu için yaş ile özdeşleşme arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Son 
olarak İçselleştirme alt boyutunun homojen dağıldığı ve P=0.05>0.043 olduğu için yaş 
ile içselleştirme arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmektedir. 

Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri alt boyutlarından Dönüştürücü liderlik stilinin 
homojen dağıldığı ve P=0.05<0.249 olduğu için anlamsız bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Sürdürümcü liderlik alt boyutuna bakıldığında homojen dağılmadığı ve 
P=0.05<0.208 olduğu için anlamsız bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Son olarak 
Serbest Bırakıcı liderlik stili alt boyutunun homojen dağılmadığı ve P=0.05<0.172 
olduğu için anlamsız bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 8: Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılıklarının Eğitim 
Durumuna Göre Analiz Sonuçları 

Alt Boyut Eğitim Durumu N Sd F P 
Uyum Yüksek Okul 

Fakülte 
Yüksek Lisans+ 

15 
350 
31 

0,41 
0,74 
0,67 

5,888 0,003 

Özdeşleşme Yüksek Okul 
Fakülte 
Yüksek Lisans+ 

15 
350 
31 

0,61 
0,75 
0,75 

2,380 0,094 

İçselleştirme Yüksek Okul 
Fakülte 
Yüksek Lisans+ 

15 
350 
31 

1,05 
0,73 
0,63 

0,276 0,759 

Dönüştürücü Yüksek Okul 
Fakülte 
Yüksek Lisans+ 

15 
350 
31 

0,15 
0,66 
0,66 

1,106 0,332 

Sürdürümcü Yüksek Okul 
Fakülte 
Yüksek Lisans+ 

15 
350 
31 

0,53 
0,77 
0,66 

2,210 0,121 

Serbest Bırakıcı Yüksek Okul 
Fakülte 
Yüksek Lisans+ 

15 
350 
31 

0,28 
0,72 
0,67 

1,216 0,298 

Tablo 8 incelendiğinde yapılan Tek yönlü Anova testi sonuçlarına bakılarak 
Örgütsel Bağlılık alt boyutlarından Uyum boyutunun homojen dağıldığı ve 
P=0.05>0.003 olduğu için eğitim durumu ile uyum alt boyutu arasında anlamlı bir 
ilişkinin olduğu görülmektedir. Özdeşleşme alt boyutunun homojen dağıldığı ve 
P=0.05<0.094 olduğu için eğitim durumu ile özdeşleşme arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmektedir. Son olarak İçselleştirme alt boyutunun homojen dağılmadığı ve 
P=0.05<0.759 olduğu için eğitim durumu ile içselleştirme arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı gözlemlenmektedir. 

Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri alt boyutlarından Dönüştürücü liderlik stilinin 
homojen dağılmadığı ve P=0.05<0,332 olduğu için anlamsız bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Sürdürümcü liderlik alt boyutuna bakıldığında homojen dağıldığı ve 
P=0.05<0.121 olduğu için anlamsız bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Son olarak 
Serbest Bırakıcı liderlik stili alt boyutunun homojen dağıldığı ve P=0.05<0.298 olduğu 
için anlamsız bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Tablo 9: Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılıklarının Öğretmenlik 
Süresine Göre Analiz Sonuçları 

Alt Boyut Öğretmenlik Yılı N Sd F P 
Uyum 0-5 

6-10 
11-15 
16+ 

73 
74 
98 
151 

0,83 
0,82 
0,52 
0,76 

1,141 0,332 

Özdeşleşme 0-5 
6-10 
11-15 
16+ 

73 
74 
98 
151 

0,70 
0,95 
0,65 
0,70 

2,517 0,058 

İçselleştirme 0-5 
6-10 
11-15 
16+ 

73 
74 
98 
151 

0,75 
0,73 
0,66 
0,76 

2,342 0,073 
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Dönüştürücü 0-5 
6-10 
11-15 
16+ 

73 
74 
98 
151 

0,74 
0,74 
0,59 
0,58 

1,289 0,278 

Sürdürümcü 0-5 
6-10 
11-15 
16+ 

73 
74 
98 
151 

0,73 
0,96 
0,61 
0,75 

0,773 0,509 

Serbest Bırakıcı 0-5 
6-10 
11-15 
16+ 

73 
74 
98 
151 

0,75 
0,86 
0,66 
0,61 

0,691 0,558 

Tablo 9’a bakıldığında yapılan Tek yönlü Anova testi sonuçlarına bakılarak 
Örgütsel Bağlılık alt boyutlarından Uyum boyutunun homojen dağılmadığı ve 
P=0.05<0.332 olduğu için öğretmenlik yılı ile uyum alt boyutu arasında anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı görülmektedir. Özdeşleşme alt boyutunun homojen dağılmadığı ve 
P=0.05<0.058 olduğu için öğretmenlik yılı ile özdeşleşme arasında anlamlı bir farklılık 
yoktur. Son olarak İçselleştirme alt boyutunun homojen dağıldığı ve P=0.05<0.073 
olduğu için öğretmenlik yılı ile içselleştirme arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
gözlemlenmektedir. 

Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri alt boyutlarından Dönüştürücü liderlik stilinin 
homojen dağıldığı ve P=0.05<0,278 olduğu için anlamsız bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Sürdürümcü liderlik alt boyutuna bakıldığında homojen dağılmadığı ve 
P=0.05<0.509 olduğu için anlamsız bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Son olarak 
Serbest Bırakıcı liderlik stili alt boyutunun homojen dağılmadığı ve P=0.05<0.558 
olduğu için anlamsız bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 

Tablo 10: Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılıklarının Şuan ki 
Müdür ile Çalışılan Süreye Göre Analiz Sonuçları 

Alt Boyut Müdür ile Yıl N Sd F P 
Uyum 1 yıldan az 

1-3 
4-6 
7+ 

69 
184 
68 
75 

0,89 
0,63 
0,84 
0,71 

1,215 0,304 

Özdeşleşme 1 yıldan az 
1-3 
4-6 
7+ 

69 
184 
68 
75 

0,81 
0,71 
0,74 
0,67 

7,746 0,000 

İçselleştirme 1 yıldan az 
1-3 
4-6 
7+ 

69 
184 
68 
75 

0,87 
0,73 
0,75 
0,54 

2,478 0,061 

Dönüştürücü 1 yıldan az 
1-3 
4-6 
7+ 

69 
184 
68 
75 

0,75 
0,64 
0,73 
0,42 

2,935 0,033 

Sürdürümcü 1 yıldan az 
1-3 
4-6 
7+ 

69 
184 
68 
75 

0,60 
0,76 
0,91 
0,70 

2,890 0,035 
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Serbest Bırakıcı 1 yıldan az 
1-3 
4-6 
7+ 

69 
184 
68 
75 

0,66 
0,69 
0,85 
0,55 

5,148 0,002 

Tablo 10 ele alındığında yapılan Tek yönlü Anova testi sonuçlarına bakılarak 
Örgütsel Bağlılık alt boyutlarından Uyum boyutunun homojen dağılmadığı ve 
P=0.05<0.304 olduğu için şuan ki çalışılan müdürle olan süre ile uyum alt boyutu 
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Özdeşleşme alt boyutunun 
homojen dağılmadığı ve P=0.05>0.000 olduğu için şuan ki çalışılan müdürle olan süre 
ile özdeşleşme arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Son olarak 
İçselleştirme alt boyutunun homojen dağılmadığı ve P=0.05<0.061 olduğu için şuan ki 
çalışılan müdürle olan süre ile içselleştirme arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
gözlemlenmektedir. 

Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri alt boyutlarından dönüştürücü liderlik stilinin 
homojen dağılmadığı ve P=0.05>0,033 olduğu için anlamlı bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Sürdürümcü liderlik alt boyutuna bakıldığında homojen dağılmadığı ve 
P=0.05>0.035 olduğu için anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Son olarak 
Serbest Bırakıcı liderlik stili alt boyutunun homojen dağılmadığı ve P=0.05>0.002 
olduğu için anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  

Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Algıladığı Örgütsel Bağlılık 
arasındaki ilişkilerin incelenmesi Tablo 11 ile 12’de görülmektedir. 

Tablo 11: Örgütsel Bağlılık Ölçeğinde Yer Alan Uyum Alt Boyutu İle Liderlik Stilleri 
Alt Boyutlarının Arasındaki İlişkinin Korelasyon Matrisi 

Tablo 11’de Uyum alt boyutu ile Dönüştürücü alt boyutu arasında pozitif yönlü 
anlamlı (r=0,384) zayıf bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Aynı şekilde uyum alt 
boyutunun Sürdürümcü (r=0,250) ve Serbest bırakıcı (r=0,271) liderlik alt boyutları ile 
de pozitif yönlü zayıf, anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  

Tabloda Okul Müdürlerinin dönüştürücü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik 
stili davranışlarını gösterme düzeyleri arttıkça öğretmenlerin örgüte olan 
bağlılıklarındaki uyum bağlılıkları da olumlu yönde etkilenmektedir.  

 
 
 
 
 
 

DEĞİŞKENLER                   1                               2                              3                               4 
1.Uyum                                   - 
2.Dönüştürücü                   0,384**                        - 
 3.Sürdürümcü                   0,250**                   0,637**                        - 
4.Serbest Bırakıcı              0,271**                   0,656**                    0,730**                         - 
N=396  *p<0,05 önem düzeyinde anlamlıdır **p<0.01 önem düzeyinde anlamlıdır 
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Tablo 12: Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Alt Faktörleri 
Arasındaki İlişkinin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Tablo 12 incelendiğinde Uyum alt boyutunun (R²= 0,148) toplam varyansın yüzde 
14,8’ini, özdeşleşme alt boyutunun (R²=0,366) toplam varyansın yüzde 36,6’sını ve 
içselleştirme alt boyutunun (R²=0,336) toplam varyansın yüzde 33,6’sını açıkladığı 
söylenebilir. Genel modele bakıldığında liderlik stilleri alt boyutlarından sürdürümcü ve 
serbest bırakıcı alt boyutunun örgütsel bağlılık alt boyutu olan uyum alt boyutuna 
belirgin bir etkisinin olmadığı görülmekte (p>0,05). Dönüştürücü liderlik alt boyutunun 
ise uyum alt boyutuna aynı yönlü doğrusal bir etkisinin olduğu görülmektedir (p<0.05). 
Standartlaştırılmış beta katsayılarını karşılaştırarak, uyum alt boyutunu en çok etkileyen 
değişkenin dönüştürücü stili olduğu (0,366), bunu serbest bırakıcı (0,040)  ve 
sürdürümcü (-0.014) değişkenlerinin takip ettiği söylenebilir. 

Özdeşleşme alt boyutu incelendiğinde liderlik stilleri alt boyutlarından olan 
dönüştürücü, sürdürümcü ve serbest bırakıcı alt boyutlarının özdeşleşme alt boyutuna 
aynı yönlü doğrusal bir etkisinin olduğu görülmektedir (p<0,05). Standartlaştırılmış beta 
katsayılarını karşılaştırarak özdeşleşme alt boyutunu en çok etkileyen değişkenin 
dönüştürücü stili olduğu (0,768), bunu serbest bırakıcı(-0,134) ve sürdürümcü (-0,175) 
değişkenlerinin takip ettiği görülmektedir. 

İçselleştirme alt boyutunu ele alındığında liderlik stilleri alt boyutlarından 
sürdürümcü ve serbest bırakıcı alt boyutunun örgütsel bağlılık alt boyutu olan 
içselleştirme alt boyutuna belirgin bir etkisinin olmadığı görülmekte (p>0,05). 
Dönüştürücü liderlik alt boyutunun ise içselleştirme alt boyutuna aynı yönlü doğrusal 
bir etkisinin olduğu görülmektedir(p<0.05). Standartlaştırılmış beta katsayılarına 
bakıldığında içselleştirme alt boyutunu en çok etkileyen değişkeninin dönüştürücü stili 

Bağımlı Değişken Uyum 
Bağımsız Değişkenler 

Beta p 

 
Dönüştürücü 0,366 0,000 
Sürdürümcü -0,014 0,861 
Serbest Bırakıcı 0,040 0,585 
R²=0,148 
F   =22,732 
Bağımlı Değişken Özdeşleşme 
Bağımsız Değişkenler 

Beta p 

 
Dönüştürücü 0,768 0,000 
Sürdürümcü -0,175 0,005 
Serbest Bırakıcı -0,134 0,034 
R²=0,366 
F  =75,483 
Bağımlı Değişken İçselleştirme 
Bağımsız Değişkenler 

Beta 

 

p 

 
Dönüştürücü 0,636 0,000 
Sürdürümcü -0,008 0,897 
Serbest Bırakıcı -0,083 0,198 
R²=0,336 
F=66,135 
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olduğu (0,636), bunu sürdürümcü (-0,008) ve serbest bırakıcı (-0,083) değişkenlerinin 
takip ettiği görülmektedir. 

Sonuç ve Öneri 
Bu çalışmada ilk ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerinin bakış 

açılarına bakılarak, okul müdürlerinin liderlik sitillerinin öğretmenlerin örgütsel 
bağlılığını ne yönde etkilediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda örgütsel bağlılık değişkeninin alt boyutları ve liderlik 
stilleri değişkeninin alt boyutları incelenmiş ve güvenilirlik düzeyleri ölçülmüştür. 
Öğretmenlerin demografik özelliklerinin örgüte olan bağlılıkları ve okul yöneticilerinin 
liderlik stillerine etkileri analiz edilmiştir. Cinsiyet ve okul türü değişkenlerine 
uygulanan bağımsız gruplar t-test analizi sonucunda örgütsel bağlılık alt boyutlarının 
cinsiyet değişkenine etki etmediği ve anlamlılık göstermediği belirlenmiştir. Liderlik 
stilleri alt boyutlarından dönüştürücü liderlik alt boyutu cinsiyete göre anlamsız olup, 
sürdürümcü ve serbest bırakıcı alt boyutları cinsiyet değişkenine göre anlamlılık 
göstermiştir. Okul türü değişkeni ile örgütsel bağlılık ve liderlik stilleri alt 
boyutlarından içselleştirme alt boyutu ve sürdürümcü alt boyutu haricinde kalan alt 
boyutlar anlamsız bir sonuç ortaya çıkartmıştır. Yaş, öğretmenlik süresi, eğitim durumu 
ve şuan ki müdür ile çalışılan yıl değişkenleri ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasında 
genel olarak anlamsız bir ilişki görülmektedir. Buna bağlı olarak öğretmenlerin yaşının, 
eğitim durumunun, cinsiyetinin, çalıştığı yıl süresinin ve okulda aktif olarak görev 
yapmakta olan müdür ile çalıştığı sürenin örgüte olan bağlılıklarında bir değişiklik 
meydana getirmediği sonucuna ulaşılmıştır. Liderlik stilleri alt boyutlarına bakıldığında 
yaş, eğitim durumu, öğretmenlik süresi değişkenlerinin anlamsızlık gösterdiği sadece 
şuan ki müdür ile çalışılan yıl değişkeninin liderlik stilleri alt boyutlarını etkilediği 
sonucuna varılmıştır. 

Çoklu regresyon analizi sonucuna göre örgütsel bağlılık alt boyutlarından olan 
uyum alt boyutunun liderlik stilleri alt boyutlarından dönüştürücü liderlik alt boyutuna 
pozitif yönlü doğrusal bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Özdeşleşme alt 
boyutunda ise liderlik stilleri alt boyutlarının tamamının aynı yönlü doğrusal bir 
etkisinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. İçselleştirme alt boyutunun liderlik stilleri alt 
boyutunda sadece dönüştürücü liderlik stili ile doğrusal bir etkisinin olduğu 
görülmüştür. Çıkan sonuçlara bakılarak şu yorumlar yapılabilir; 

Örgütsel bağlılık alt boyutlarından olan uyum alt boyutu yani kişinin kendisini o 
örgüte uyumlu hissedip hissedememe durumu, liderin dönüştürücü bir yol izlemesi ile 
olumlu bir birliktelik içindedir. Eğer bir lider, kurumunda görevini sürdürmekte olan 
çalışanını kurumuna daha uyumlu bir hale getirmek istiyorsa dönüştürücü liderlik 
davranışını da ek olarak gösterme eyleminde bulunabilir. Lider sürdürümcü, 
dönüştürücü ve serbest bırakıcı bir liderlik davranış biçimi içinde bulunduğunda ise 
kurumda görev yapan kişinin kurumla daha çok kendini birleştirdiği ve kuruma daha 
sadık ve adanmışlık içerisinde olduğu özdeşleşme alt boyutuna yapılan analiz 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Liderin yine dönüştürücü bir davranış içinde bulunması 
halinde kurumda çalışan kişi kurumun kurallarını kendi ile içselleştirme eylemine 
yönelmesini sağlamıştır. Kişi hem kurumun kurallarını hem de kendi kurallarını kurum 
ile senkronize ederek daha verimli bir hale gelebilir.  

Liderlik stilleri ve örgütsel bağlılık ilişkisini ele alan farklı çalışmalar 
incelendiğinde (Akan ve Yalçın, 2015; Yazıcı ve Akyol, 2017; Kul, 2010; Kılınç ve 
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Cemaloğlu, 2012; Bektaş, Çoğaltay ve Sökmen, 2014) okul yöneticilerinin görevlerini 
sürdürmekte oldukları okullarda sürdürümcü ve serbest bırakıcı liderlik stillerinden 
daha çok dönüştürücü bir lider olma biçimi sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırmada yapılan analizler sonucu ortaya çıkan bulgulara bakılarak daha önceden 
yapılmış çalışmaların bu araştırmayı destekler nitelikte oldukları anlaşılmıştır. 

Akan ve Yalçın (2015)’ın çalışmasına bakıldığında dönüştürücü liderlik stili ile 
öğretmenlerin örgüte olan bağlılıkları arasındaki ilişkinin özdeşleşme ve içselleştirme 
boyutlarını pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği görülmüştür. Bu sonuç bu 
çalışmada çıkan sonuç ile benzer özellikler göstermektedir. . 

Okul yöneticilerinin liderlik davranış biçimlerinden olan dönüştürücü liderlik 
stilini yüksek düzeyde, serbest bırakıcı liderlik stilini az düzeyde ve sürdürümcü liderlik 
stilini ise orta düzeye yakın bir düzeyde sergiledikleri Yazıcı ve Akyol (2017)’un 
çalışmasında çıkan sonuçlar ile desteklenmektedir. 

Liderlik stilleri ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ele alan bir diğer benzer 
çalışma Kul (2010) tarafından ele alınmıştır. Kul’un yaptığı araştırmada çıkan 
sonuçlarda okul yöneticilerinin daha çok dönüştürücü liderlik stilini benimsedikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin örgüte olan bağlılıklarında içselleştirme alt boyutu 
ile dönüştürücü liderlik stilinin pozitif düzeyde yüksek bir değere sahip olduğu, uyum 
alt boyutu ile dönüştürücü liderlik stili arasındaki ilişkinin ise negatif yönlü orta derece 
bir ilişkinin olduğu görülmüştür.  Özdeşleşme alt boyutu ise pozitif ve orta düzey bir 
seviyede olduğu Kul (2010)’un çalışmasında ortaya çıkmıştır.  

Analiz sonucu bu çalışmadan farklı ifadeler taşıyan Kılınç ve Cemaloğlu 
(2012)’nun çalışmasında okul yöneticilerinin aynı anda hem dönüştürücü hem de 
etkileşimci liderlik stilini sergiledikleri ve örgüte olan güven seviyesinde ise tam 
serbesti tanıyan liderlik stilinin negatif yönlü bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Geriye kalan liderlik stillerinin pozitif yönlü ilişkiler içerisinde oldukları bu çalışmayla 
benzerlikler taşımaktadır. 

Sökmen; Bektaş ve Çoğaltay (2014)’ın yaptığı çalışmada ise, öğretmenlerin 
örgütsel bağlılık düzeylerinin pozitif olarak en yüksek algıya sahip olduğu liderlik 
stilinin dönüştürücü liderlik stili olduğu görülmektedir. Liderin gösterdiği davranış 
biçiminin öğretmenlerin örgüte olan bağlılıklarında pozitif bir etki yarattığı yapılan 
araştırmada ortaya çıkmıştır. Bu sonuç bu çalışmadaki sonuç ile benzerlik taşımaktadır. 

Yapılan araştırma neticesinde liderlerin gösterdiği davranış stillerinin örgütte 
görevini yapmakta olan çalışanların örgüte olan bağlılıklarını etkilediği 
gözlemlenmiştir. Bu araştırma, devlet okulu statüsünde bulunan okullarda veri 
toplanarak oluşturulmuştur. Farklı olarak özel okul veya diğer eğitim veren resmi 
kurumlara da uygulanarak farklı çalışmalar elde edilebilir. Çalışmada ortaya çıkan 
öğretmenlerin demografik özelliklerinin bağımsız değişkenlere etkisinin olumsuz olma 
durumu ele alınıp bu çalışmada kullanılandan farklı demografik anket maddeleri 
eklenerek sosyo-ekonomik ve kültürel boyutlarda inceleme yapılabilir ve farklı bulgular 
elde edilebilir. Son olarak ilerleyen çalışmalarda aynı evrende daha küçük bir örneklem 
ile derinlemesine mülakat yöntemi ile nitel bir analizde gerçekleştirilebilir. 
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Extensive Summary 

It is important to understand the level of leadership level in educational 
institutions. Considering the importance of the basic education given in the training of 
many occupational groups particularly in our lives, it is important that the educational 
institutions have a qualified and organized teacher community and that they have a 
leader to manage them effectively. In this context, one of the leading concepts in social 
sciences and especially in research has been leadership. As a result of the researches 
conducted within the universe of the study, there are researches that have different 
narratives that examine the effect of school administrators 'leadership styles on teachers' 
organizational commitment.  

The common consensus found in research shows that there is a link between the 
behavior of school administrators and the organizational commitment of teachers. In the 
studies examined, the researchers conducted their studies by considering private 
schools, public schools or mixed schools. In this study, teachers working in public 
schools were discussed. 

The purpose of this study is to determine the effect of school principals' leadership 
styles on organizational commitment by looking at the perspectives of teachers who 
work in primary and secondary education. In this research, the extent to which the 
teachers depend on the institutions they work in and the contribution of the managers to 
these loyalties are discussed. 

In order to collect the data of this research, two scales were used to apply to the 
teachers. One of the scale is School Principals Leadership Style Scale and the other is 
Organizational Commitment Scale. The universe of the study consisted of 1490 teachers 
who were working in primary and secondary schools in Karabağlar district of İzmir 
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during 2017-2018 education year. The sample of the study consisted of 450 teachers 
who were randomly selected from 12 primary schools and 5 secondary schools. 

As a result of the study, the sub-dimensions of organizational commitment 
variable and the sub-dimensions of leadership styles were examined and their reliability 
levels were measured. The demographic characteristics of teachers and their 
commitment to the organization and the effects of school managers on leadership styles 
were analyzed.  

Independent groups applied to gender and school type variables t-test analysis 
showed that the organizational commitment sub-dimensions did not affect the gender 
variable and showed no significance. The transformative leadership style sub-
dimension, which is one of the sub-dimensions of leadership styles, has shown 
meaninglessness by gender. The dimensions of sustainable and emancipatory leadership 
have a significant relationship with the gender variable. The school type variable was 
found to have a significant relationship with the sustainability leadership style sub-
dimension and internalization sub-dimension. It was found that there was a meaningless 
relationship between age, teaching period, educational status and current year variables 
and organizational commitment sub-dimensions. It was found that the demographic 
characteristics of the teachers did not affect the effect on organizational commitment in 
general. In the leadership style, it is concluded that the year variable with the current 
manager influences the sub-dimensions of the leadership styles. 

According to the results of multiple regression analysis, the adaptation sub-
dimension, which is the sub-dimension of organizational commitment, has the same 
directional linear effect from sub-dimensions of leadership styles to transformational 
leadership sub-dimension. The identification sub-dimension has the same directional 
linear effect in all sub-dimensions of leadership styles. The internalization sub-
dimension has a linear impact on the transformational leadership style sub-dimension of 
the leadership style sub-dimension. If a leader wants to make his employee more 
compatible with his organization, he can act to demonstrate a transformational 
leadership behavior. If the leader behaves in a transformative manner, the person 
working in the organization may feel more connected to the institution. It can be more 
efficient by synchronizing both the rules of the organization and its own rules with the 
institution.  If the sustainer exhibits transformative and emancipatory leadership 
behavior, it is the result of an analysis of the identity subdimension where the person 
within the organization is more united and more loyal and self-sacrificing. 

As a result of the research, it has been observed that the behavioral styles of the 
leaders affect the employees' commitment to the organization. Data were collected by 
collecting data in schools with public school status. Different studies can be applied to 
private schools or other educational institutions. Finally, in the future studies, a 
qualitative study can be performed with a smaller sample and in-depth interview 
method in the same universe. 
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Özet 
Tahmin edilemeyen talep, heterojen müşteri istekleri, kısa ürün yaşam çevrimleri, 

kaliteli ve kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere olan talebin artması ve tüm bunları 
mümkün kılan teknolojik ve inovatif buluşlar işletmeler arası rekabeti üst noktalara 
taşımıştır. Rekabetin odağında yer alan müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının yeterli ve 
etkin bir biçimde tanımlanarak karşılanabilmesinde yığın kişiselleştirme üretim sistemi 
1980’ ler den itibaren hız kazanmıştır. Yığın kişiselleştirme kişilerin istek ve 
ihtiyaçlarına uygun ürünlerin yığın üretim maliyetlerinde üretilerek sunulmasıdır. 
Üretim değer zincirinin farklı noktalarında müşteri katılımını öngören yığın 
kişiselleştirme üretim sistemi farklı seviyelerde ürünün kişiselleştirilebilmesine olanak 
sağlamaktadır.  

Dizayn- üretim- montaj ve dağıtım aşamalarının tümüyle müşteriye sunulacak 
ürünün spesifikasyonlarına göre belirlendiği mutfak üretim sektöründe, yığın 
kişiselleştirilmiş ürünler maliyet avantajı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı kişiye 
özel mutfak üretimi yapan B İşletmesi ile yığın kişiselleştirme üretim yaklaşımı ile 
modüler mutfak üretimi yapan A İşletmesinin maliyetlerini karşılaştırarak maliyet 
avantajını ortaya koyabilmektir. Bu doğrultuda iki işletmenin maliyet verileri analiz 
edilmiş ve yığın kişiselleştirme üretim sistemini kullanan işletmenin ölçek ve kapsam 
ekonomilerini etkin bir biçimde kullanarak maliyet avantajı elde ettiği görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Yığın Kişiselleştirme, Yığın Üretim, Esnek Üretim 
Gönderme Tarihi 7 Ekim 2018; Revizyon Tarihi 21 Aralık 2018; Kabul Tarihi 25 Aralık 
2018 

Abstract 
Unpredictable demand, heterogeneous customer requests, short product life 

cycles, increase in the demand for customized and quality product and services and 
technological and innovative discoveries that enable all these have boosted the rivalry 
between enterprises. The role of mass customization system in defining and meeting the 
requests and necessities of the customers who are the focal point of this rivalry in an 
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efficient and adequate manner has increased since 1980’s. Mass customization means 
offering products that meet the requirements and the necessities of the customers at 
mass production costs. Mass customization system which provides for the customer 
participation at different points of product value chain provides the opportunity to 
customize products in different levels.  

In the kitchen production industry where design-production-assembly and 
distribution stages of the production are completely determined according to the 
specifications of the product which is going to be presented to the customer, mass 
customized products provide cost advantages. Aim of this study is to be able to present 
the cost advantage by comparing the costs of Enterprise B which custom produces 
kitchens and Enterprise A which produces modular kitchens with mass customization 
approach. To that end, cost data of the two enterprises analyzed and ıt was seen that the 
enterprise which uses mass customization production system gains cost advantage by 
using scale and scope economies efficiently.  
Keywords: Mass Customization, Mass Production, Flexible Production.  
Received 7 October 2018; Received in revised from 21 December 2018; Accepted 25 
December 2018 

1. Giriş 
Müşteri istek ve ihtiyaçlarında yaşanan değişim nedeniyle standart mallara 

yönelik istikrarlı talep yerini farklılaştırılmış mallara yönelik talebe bırakmıştır. Geniş, 
homojen piyasalar parçalanan talep yüzünden heterojen hale gelmiştir. Bu yüzden niş 
ekonomik faaliyetler ortaya çıkmış ve güç dengesini kişiselleştirilmiş ürünleri tercih 
eden alıcılar lehine değiştirmiştir. Yüksek miktarda kişiselleştirilmiş ürün yaratmak 
imalat sürecinde esneklik gerektirmiştir. Bu da imalat sürecinin ve makine aksamının 
değişmesi ihtiyacı doğurmuştur. Müşteriler tarafından talep edilen yüksek kalitede 
kişiselleştirilmiş ürünler seri üretim kapasitesinde kısa çevrim süreleri ve hattın- 
makinelerin kısa sürede değiştirilmesi ile üretilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları daha 
iyi karşılandığı için daha yüksek bir ücret talep edilebilmekte bu da ekstra hacim 
kaybını karşılamaktadır. Yığın kişiselleştirme süreçlerinden belirli bir tecrübe elde 
edildikten sonra birçok çeşidi olan mallar seri üretimle aynı maliyette ya da daha düşük 
maliyetlerle üretilebilmektedir. Yeni niş piyasaların dinamik karakterinden dolayı hızlı 
bir şekilde daha çeşitli mallar üreterek devamlı başarı elde edilmesi mümkündür. 
Teknolojideki değişimin hızı önemli ölçüde arttığı için ürün geliştirme döngüleri de bu 
artışa uygun olarak kısalmıştır. Kısa ürün geliştirme döngüleri, kısa ürün yaşam 
döngülerini beraberinde getirmekte bu da ürün ve teknolojilerin sürekli geliştirilmesi ya 
da yerini yenilerine bırakması anlamına gelmektedir. Bu talepte parçalanmaya yani her 
kişiselleştirilmiş ürüne olan talebin azalmasına buna karşılık eski sistem ve 
rekabetçilere göre göreceli olarak daha fazla bir talebin işletmenin ürünlerine 
yönelmesiyle sonuçlanmaktadır. Niş piyasalar sürekli büyüyen talep parçalanmasını 
karşılamaya yönelik imkânlar ve de imalatçılar ile müşteriler arasında direkt iletişime 
imkân sağlayan bilgi teknolojileri ve dağıtım kanalları sayesinde çekici fırsat alanları 
haline gelmektedir (Altonen, 2011, s. 25). Yeni yönetim metodları ve teknolojilerin 
sağladığı imkanlarla; yeni paradigma, esneklik ve hızlı yanıt verebilme sayesinde 
kişiselleştirmeyi ve çeşitliliği yaratmıştır. Bu yeni paradigmanın yani yığın 
kişiselleştirmenin odak noktasıdır (Pine, 1993a, s. 44). 
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Bu çalışmanın amacı müşterinin kendisinin belirlediği spesifikasyonlara uygun 
ürünün tamamıyla atölye tipi üretimle oluşturulmasının maliyeti ile yığın kişiselleştirme 
üretim sistemini kullanan bir işletme tarafından aynı ürünün yaratılmasının 
maliyetlerinin karşılaştırılmasıdır.  

2. Yığın Kişiselleştirme 
Yığın üretim ve zanaat tipi üretimi çağrıştıran kişiselleştirmenin birlikte kullanımı 

bir oksimoron (Hart, 1995, s. 36; Pine, 1993, s. 50; Selladurai, 2004, s. 295) yaratsa da 
Dell, Motorola, Hewlett- Packard, General Motors, Ford Chrysler, Totota ve birçok 
diğerleri tarafından üretim ve operasyonel tesislerinde etkin bir biçimde denenmiş ve  
uygulanmıştır (Selladurai, 2004, s. 295). Benzinden şampuana kadar çok geniş bir 
yelpaze içinde yer alan ticari ürünlerin çok çeşitli sayıda varyasyonunun yığın üretim 
sistemi kullanılarak da maliyet etkin ve standart bir kalite ile üretmek mümkündür. 
Ancak yığın kişiselleştirme çeşitlilik sunumu bakımından yığın üretim ile benzerlik 
göstersede önemli farkılıklar bulunmaktadır. Yığın kişiselleştirmede müşterinin istek ve 
ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ürünler  yine müşterinin yapmış olduğu 
tanımlamalar doğrultusunda yaratılır. Akademisyenler tarafından yapılan 
tanımlamaların odak noktasında da bu yer almaktadır. 

Hart (1995) ütopik ve pratik olmak üzere iki farklı bakış açısı sunmuştur. Ütopik 
tanımlamaya göre yığın kişiselleştirme müşterilere istedikleri her türlü şeyi ekonomik 
bir biçimde, istedikleri zamanda, istedikleri yerde ve istedikleri biçimde sunabilme 
kabiliyetidir. Konsept olarak yığın kişiselleştirme yukarıdaki tanımlaya uygun olsa da 
uygulamada bunu başarabilen işletme pek bulunmamaktadır. Pratik tanımı ise esnek 
süreçlerin ve organizasyonel yapıların kullanımı ile çeşitli ve sıklıkla kişiye özel 
kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerin yığın üretimin maliyetlerinde üretilmesidir (Hart, 
1995, s. 36-37). Duray ve Diğ. (2000), yığın kişiselleştirmeyi ölçek ekonomilerini 
başarmak amacıyla modüler bileşenler kullanarak müşterinin tanımlamalarına uygun 
ürünün inşa edilmesidir şeklinde tanımlamıştır (Duray ve Diğ., 2000, s. 606). Zipkin 
(2001) yığın kişiselleştirmeyi kişiye özel ürün ve hizmetlerin büyük ölçeklerde 
üretilmesidir şeklinde tanımlamıştır (Zipkin, 2001, s. 81). 

Yığın kişiselleştirmenin temel özelliği bireysel müşteri ihtiyaç ve arzularını ürün 
çeşitliliğine entegre edebilmesi ve yığın üretimin ölçek ekonomileri düzeyinde bir 
verimliliği başarabilmesidir. Ölçek ekonomileri sayesinde düşük maliyetler başarılabilir. 
Bu da ürünlerin uygun fiyatlarla sunulmasını sağlar (Tseng ve Hu, 2014, s. 837). Ölçek 
ekonomileri, bir ürün ya da hizmetin yüksek çıktı ve hızlı bir üretim süreci yoluyla 
düşük birim maliyetine sahip olması ile elde edilir.  Kapsam ekonomileri ise daha fazla 
ürün ya da hizmet çeşidini daha ucuza ve daha hızlı üretmek için tek bir sürecin 
uygulamaya konulmasıdır. Yığın kişiselleştirme genelde her ikisini de elde etmeyi 
başarır. Örneğin nihai üründe kapsam ekonomileriyle çeşitlilik yaratmak için birçok 
şekilde kombine edilebilen standart bileşenleri, yüksek hacimlerde ölçek ekonomileri ile 
üretilmesinde olduğu gibi (Pine, 1993a, s. 48).  

Yığın kişiselleştirmenin diğer bir amacı da artan çeşitlilik ve kişiselleştirme ile 
müşteri tatmini sağlarken bunun karşılığında maliyet ve teslim zamanında herhangi bir 
artış yaratmamaktır. Aşağıdaki şekil yığın kişiselleştirme ekonomisini yansıtmaktadır 
(Tseng ve Jiao, 1996, s. 153).  

 



 
 

Ö. Koçakoğlu – S. Yükçü 10/4 (2018) 1148-1162 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1151 

 

 

Grafik 1. Yığın Kişiselleştirme Ekonomisi 
Tseng ve Jiao, 1996, s. 153. 

Yığın üretim sistemi içinde yüksek hacimlerde üretim yapıldığında bu 
mühendislik, alet- ekipman vb. yatırım maliyetlerinin yeterli ölçüde karşılanmasını 
sağlar. Ancak orta ve düşük üretim hacimlerinde yapılan yatırımı karşılamaz. Bu 
noktada tüketici ise kendi özel isteklerinin karşılanması durumunda daha fazla ödemeye 
isteklidir. Söz konusu durumda yığın kişiselleştirme muazzam bir avantaja sahiptir 
(Tseng ve Jiao, 1996, s. 153). Yığın kişiselleştirme yığın üretimin yüksek hacimlerde 
ulaştığı verimliliği ve düşük maliyetleri ileri üretim teknolojileri sayesinde düşük 
hacimlerde de elde edebilmektedir. Yığın üretimin yüksek hacimlerde sağlayabildiği 
maliyetleri, düşük hacimlerde elde eden yığın kişiselleştirme üretim yöntemi için bu 
noktada kişiye özel ürünlere daha fazla ödemeye istekli müşteriler hedef kitleyi 
oluşturmakta ve çok büyük bir rekabet avantajı sağlamaktadır. 

Yığın üretimin yüksek hacimlerde ulaştığı maliyet etkinliğini düşük ve orta 
hacimlerde yakalayabilmek için yeni teknolojiler kilit bir rol oynamaktadır. İmalat 
endüstrilerinde bilgisayarlı sayısal denetim, doğrudan sayısal denetim ve endüstriyel 
robotlar yazılım programlamasıyla parça imalatını kontrol ederek imalat esnekliğini 
önemli derecede arttırmaktadır. Esnek imalat sistemleri bir parça ailesinin tüm 
üyelerinin istendiği zaman istendiği şekilde üretilmesine imkân sağlamaktadır. Önceden 
belirlenmiş bir çeşitlilik sahası içinde bir parçayı bir diğerinin yerine imal etmenin 
maliyete olumsuz bir etkisi yoktur ve bu durum talepteki değişikliklere çabuk tepki 
verebilen bir imalat sistemine imkân sağlar. Bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar 
destekli imalat, imalat spesifikasyonlarının tasarım ayrıntılarından yola çıkarak 
otomatik olarak belirlenmesi sayesinde, tasarım düzenlemelerinin hatta yeni 
tasarımların bile hızlı bir şekilde geliştirilmesine imkân sağlar. Son olarak bilgisayarla 
bütünleşik imalat birbirinden ayrı bilgisayar denetimli “otomasyon adacıklarını” hızlı, 
duyarlı, esnek ve yüksek hacimde çok düşük maliyetli tek bir entegre sistemde birbirine 
bağlamaktadır. Bu imalat teknolojileri Hamdi Noori’nin entegrasyon ekonomileri olarak 
adlandırdığı ölçek ve kapsam ekonomilerinin eşzamanlı kullanımına imkân sağlar. 
Birim maliyetler daha fazla ürün imal edildikçe düşer çünkü bu tüm faaliyet hacminin 
artmasına neden olur. Yukarıda anılan teknolojik ilerlemelerin yanı sıra yönetimdeki 
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ilerlemeler de düşük maliyet ve yığın kişiselleştirmeyi sağlamak için daha fazla değilse 
bile diğer faktörlerle eşit öneme sahiptir. Tam zamanında teslimat, yalın imalat 
teknikleri, imalata erken dahil olma, zamana dayalı rekabet, çapraz fonksiyonel takımlar 
ve daha birçok gelişme işletmenin esneklik ve duyarlılığını arttırmış dolayısıyla da 
maliyette paralel bir artışa sebep olmadan çeşitliliği ve kişiselleştirmeyi sunabilme 
imkânı sağlamıştır (Pine, 1993a, s. 49). 

2. Yığın Kişiselleştirme Stratejileri 
Yığın kişiselleştirilmiş ürün olarak karakterize edilen mamullerdeki 

kişiselleştirmenin düzeyini belirleyebilmek, yığın kişiselleştirme üretim sisteminin en 
ihtilaflı konusudur (Silveira, Borenstein ve Fogliatto, 2001, s. 3). Bu nedenle yığın 
kişiselleştirmenin değer zincirinde ortaya çıktığı noktaya göre alt stratejiler tanımlamak 
oldukça yaygındır. Lampel ve Mintzberg (1996) değer zincirini dizayn- imalat- montaj- 
dağıtım olmak üzere 4 evreye bölmüş ve saf standardizasyon, bölümlenmiş 
standardizasyon, kişiselleştirilmiş standardizasyon, uyarlanmış kişiselleştirme, saf 
kişiselleştirme olmak üzere 5 farklı yığın kişiselleştirme stratejisi sunmuştur (Lampel ve 
Mintzberg, 1996, s. 24). Bu stratejiler standarttan kişiselleştirmeye süreçlerin farklı 
konfigürasyonlarını, ürünün ticari mallardan kişisel ürünlere dönüşümünü ve değer 
zincirinin farklı noktalarında müşteri katılımını; devamlılık gösteren stratejiler bütünü 
şeklinde ele almıştır.  

Gilmore ve Pine (1994) çoğunlukla gözlemlerine dayanarak 4 kişiselleştirme 
düzeyi tanımlamışlardır. Bunlar iş birliği ile kişiselleştirme (üreticiler, müşterilerine 
ihtiyaçlarını ifade etmek konusunda yardımcı olurlar ve onların ihtiyaçlarını eksiksiz 
karşılayan kişiselleştirilmiş ürünler sunarlar), uyarlanabilir kişiselleştirme (standart 
ürünler kullanım sırasında müşteriler tarafından değiştirilerek ihtiyaçlarına uygun hale 
getirilir), kozmetik kişiselleştirme (standart ürünler müşteriye özel boyutlarda 
paketlenir) ve transparan kişiselleştirme (müşteriler sunulan ürün ve hizmetlerin 
kendileri için kişiselleştirildiğini açıkça bilmezler, bu yaklaşım müşteri ihtiyaçlarının 
tahmin edilebilir, kolaylıkla ortaya çıkarılabilir olduğunda yada müşteriler ihtiyaçlarını 
tekrar tekrar yeniden ifade etmek istemediklerinde uygundur) (Gilmore ve Pine, 1994, s. 
91-98; Silveira, Borenstein ve Fogliatto, 2001, s. 2)   

Pine (1993) yığın kişiselleştirmenin beş farklı varyasyonunu hızlı ve çabuk 
olandan daha karmaşık kişiselleştirme düzeyine doğru beşe ayırmıştır. İşletmelerin adım 
adım bu aşamalardan geçebileceğini belirtmiştir. İlk düzey kişiselleştirilmiş servislerdir 
(customized services), mevcut standart ürün ve servislere kişiselleştirilebilir hizmetler 
eklemektir. Ana ürün standarttır o ürünün kullanımına bağlı olarak sunulan hizmetler 
tümüyle kişiselleştirilebilir. İkinci düzey tümleşik kişiselleştirmedir (embedded 
customization). Standart ürünler kullanım sırasında müşteri tarafından değiştirilebilir. 
Üçüncü düzey teslim noktasında kişiselleştirmedir (point of delivery customization). 
Standart ürün satış noktasında kişiye özel ek bir çalışma ile kişiselleştirilir. Örneğin 
erkek takım elbisesi fabrikadan standart olarak gelir ancak satış noktasında yerel terziler 
tarafından müşterinin para ödemeyi arzu ettiği şekle getirilir. Dördüncü kişiselleştirme 
tipi hızlı yanıt vermedir (providing quick response). Ürünlerin müşterilere teslim 
sürelerinin çok kısa olmasıdır. Beşinci düzey modüler üretimdir (modular production). 
Ürünün bileşenlerinin modülarize edilerek ürün ve hizmetlerin kişiselleştirilmesidir. 
Bally mühendislik tek bir üretim süreci ile gömme soğutuculardan, frigorifik depolara 
kadar her türlü soğutmada hemen hemen limitsiz çeşitlilik sunabilmektedir. 7 farklı 
tipteki köşe ve tavan bileşenleri müşterinin ihtiyaçlarına uygun kombinasyon ne olursa 



 
 

Ö. Koçakoğlu – S. Yükçü 10/4 (2018) 1148-1162 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1153 

olsun ihtiyacı karşılayabilecek modülerlikte dizayn edilmiştir (Pine, 1993b, s. 7; 
Silveira, Borenstein ve Fogliatto, 2001, s. 2). 

4. Örnek Uygulama  
4.1. Uygulamanın Amacı 
Örnek uygulamanın amacı yığın kişiselleştirme yapan bir mutfak üreticisinin 

maliyetleri ile kişiye özel tasarımları atölye tipi üretim sistemini kullanarak üreten diğer 
bir işletmenin maliyetlerini kıyaslamaktır. Bu amaca uygun olarak yığın kişiselleştirme 
üretim sistemini kullanarak modüler mutfak üretimi yanında farklı ürün gamlarına sahip 
ve Bursa’ da faaliyet gösteren “A İşletmesi” ile İzmir’ in Karabağlar ilçesinde 2006 
yılından beri kişiye özel mutfak tasarlayıp üreten “B İşletmesi” ile çalışma yapılmıştır.  
Her iki işletmede maliyet, üretim ve işletmeye dair önem arzeden ve rekabet avantajı 
sağlayan bilgileri samimiyetle paylaşdığından isimlerinin kullanılmamasını talep 
etmişlerdir.   

4.2. Uygulamanın Yöntemi 
İşletme sahipleri, muhasebe müdürleri, tasarım ve üretim sorumluları ile ayrı ayrı 

zamanlarda yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan mülakatların ses kaydı 
alınmış, işletmenin maliyet verileri gelir tablosu, bilanço ve mizanlardan faydalanılarak 
elde edilmeye çalışılmıştır. Tasarım sorumlularından uygulamamıza esas teşkil eden 
proje hakkında bilgi alınmış ve detaylı bir biçimde ölçeklendirilmiş mutfak çizimleri, 
renderler (Render, bilgisayar ortamında çizilen bir modellemeyi program vasıtasıyla 
resim şekline çevirme işlemine verilen isimdir (Teknovi Web Sayfası). ) , müşteriye 
yapılan sunum slaytları v.b. belgeler elde edilmiştir. Üretim detayları, makinelerin 
işlevleri süreç akışı hakkında üretim sorumluları ile yüz yüze görüşmeler ve fotoğraf 
çekimleri yapılmıştır.  

4.3. Uygulamanın Sınırları 
Kıyaslama tek duvar için 8,25 m² olarak tasarlanmış lake mutfak için yapılacaktır. 

Yığın kişiselleştirme uygulayan modüler mutfak üreticisi “A”, 690 daire için toplamda 
5.728,24 m² mutfak üretmeyi taahhüt etmiştir. 8,25 m² alan ölçüsünden daha büyük ve 
daha küçük mutfaklarda projede mevcuttur ancak müşteri için 8,25 m² olan mutfak 
projelendirilmiş, model gösterilmiş ve maliyetlendirilmiştir. Müteahhit firma ile 
yürütülen müzakereler hep bu mutfak üzerinden yapılmıştır. Mutfakta kullanılan 
hammadde ve yardımcı malzeme kalitesi, aksesuar markaları, mutfak çizimleri ve 
renderları mümkün olduğunca kişiye özel mutfak tasarlayıp üreten B İşletmesi ile 
paylaşılmıştır. Böylelikle maliyet ve kalite farkları minimize edilmeye çalışılmış, 
yapılacak olan karşılaştırmada veriler her anlamda benzer hale getirilmeye çalışılmıştır.  

4.4. Mutfak Tasarımı, Tasarımın Müşteriye Sunumu 
A İşletmesi çoğunlukla kurumsal büyük müşterilerle çalışmakta ve ilk iş kabulü 

henüz inşaat başlamadan veya başlasa bile henüz tamamlanmadan önce mimari proje 
üzerinde karşılıklı görüşme ile başlamaktadır. Mimari projedeki ölçüler ile yapı henüz 
ortaya çıkmadan mutfak projesi oluşturulabilmektedir. Çizim yapıldıktan sonra 
müteahhit firma davet edilerek mutfağın üç boyutlu perspektif kazanmış sunumu 
paylaşılmaktadır. Toplantı esnasında model, renk, teknik detaylar vb. müşterinin 
isteklerine uygun olarak anlık olarak mutfak projesi üzerine tatbik edilmekte ve tekrar 
müşteriye gösterilerek istenilen model- maliyet etkinliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
süreç müteahhit işletmenin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan bir tasarım elde edilesiye 
kadar devam etmektedir. 2017 yılında 690 adet mutfak siparişi alınmıştır.  
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İşletmeyi yığın kişiselleştirme işletmesi yapan özelliği müşteri istekleri 
doğrultusunda şekillendirdikleri tasarımlarında maliyetleri düşürebilmek için mümkün 
olduğunca 90 cm – 60 cm- 50 cm- 40 cm ve 30 cm’ lik gövde modülleriyle tasarımı 
oluşturmalarıdır. Modüller seri biçimde üretilmekte montaj müşterinin istekleri 
doğrultusunda yapılmaktadır.  

Kişiselleştirilmiş mutfaklar sunan B İşletmesi için müşteri ile karşılıklı görüşme 
yoluyla isteklerin ve hangi tarz mutfağın üzerinde çalışılacağının belirlenmesi ile süreç 
başlamaktadır. Proje Auto CAD ve ADEKO programları kullanılarak oluşturulmaktadır. 
Malzeme, işçilik, boya- cila, montaj maliyetleri öngörülerek müşteri için teklif 
hazırlamaktadır. Daha sonra proje üzerinde müşteri ile görüşme, isteğe göre teklifin 
yeniden revize edilmesi sonrasında ödemelerin tutar ve tarih olarak belirlendiği 
sözleşmenin imzalanması ile üretime geçilmektedir. Müşterinin istediği modele ait 
deneme bir adet kapak üretimi yapılmaktadır. Renk, model vs. için son onay 
alınmaktadır. Üretim tamamlandıktan sonra deneme montaj, üretim atölyesinde 
yapılmakta varsa eksiklikler giderilmekte ve mutfak tekrar de-monte haline 
getirilmektedir. B İşletmesi tamamıyla kişiye özel üretim yapmaktadır.  

4.5. A İşletmesi Maliyet Verileri 
A İşletmesinin 8,25 m² için hesaplamış olduğu maliyet verileri aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1. 8,25 m² Mutfak İçin Sanayi Maliyetler- A İşletmesi 

8,25 m² Mutfak Maliyeti 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 4.217,03 TL 

Direkt İşçilik Giderleri 694,71 TL 

Genel Üretim Giderleri 869,8 TL 

Sanayi Maliyeti  5.781,54 TL 

A İşletmesinin direkt ilk madde malzeme, direkt işçilik giderleri ve genel üretim 
giderlerinden oluşan sanayi birim maliyeti 5.781,54 TL’ dir. İşletme için malzeme 
maliyeti fiyatlandırmada en önemli faktördür. Müşteri teklifi sunulurken daha önceden 
hazırlığı yapılmış olan 1 m² mutfak maliyeti üzerinden teklif verilmektedir. 1 m² iki 
tarafı dolaplı ve iki tarafı çekmeceli olmak üzere 2 farklı malzeme sarfiyatı ve maliyeti 
belirlenmiştir.  

         
Şekil 1. Dolap/ Dolap, Çekmece/ Çekmece Taraflı 1 m²’ lik Modüller 

8,25 m² mutfakta 70 cm x 73 cm ölçülerinde 0,511 m² çekmeceli modül 
bulunmakta 8,25 m²’ lik mutfağın geri kalan (8,25 m² - 0,511 m² )  7,739 m² alanı dolap 



 
 

Ö. Koçakoğlu – S. Yükçü 10/4 (2018) 1148-1162 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1155 

modüllerinden oluşmaktadır. 1 m² çekmece/ çekmece modülünün direkt ilk madde 
malzeme maliyeti 1.147 TL’ dir, 1 m² dolap/ dolap modülünün direkt ilk madde 
maliyeti ise 469,17 TL’ dir.  

Tablo 2. 8,25 m²’ lik Mutfağın Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti (D.İ.M.M) 
  1 m²  

Maliyeti 
8,25 m² Maliyeti 

0,511 m² (A-Çekmece) 7,739 m² (B- Dolap) 
1 m² Çekmece/Çekmece 
Modülü Direkt İlk Madde 
Malzeme Maliyeti  

 
 1.147 TL 

 
1.147 TL x 0,511 m²= 

586,12 TL 

 
                    ------- 

 
1 m² Dolap Modülü Direkt 
İlk Madde Malzeme 
Maliyeti 

 469,17 TL  
                -------- 

469,17 TL x 7,739 m²= 
3.630,91 TL 

8,25 m² Mutfağın Toplam D.İ.M.M. Maliyeti 
(A-Çekmece + B- Dolap) 

586,12 TL + 3.630,91 TL= 4.217,03 TL 

Direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleri için 8,25 m²’ lik mutfağa düşen 
maliyet payı bilinmediğinden bu kalemlerin hesaplanabilmesi için dağıtım anahtarları 
kullanılmıştır. Fabrikanın 8 saat hafta içi; 5 saat ise cumartesi günleri olmak üzere 45 
saat haftalık çalışma süresi ile 52 hafta çarpılarak fiili yıllık çalışma süresi saat olarak 
bulunmuştur. [(8 saat x 5 gün) + 5 saat] x 52 hafta şeklinde hesaplanan yıllık çalışma 
süresi A İşletmesi için 2.340 saattir. Daha sonra işletmenin atölyeden sorumlu 
mühendisleri tarafından bu toplam süre fabrikanın bir sene boyunca ürettiği tüm farklı 
mamul gruplarına dağıtılmıştır. İşletme yıl boyunca kapı, ofis mobilyaları, laminant, 
akrilik, membran ve lake kapaklar ile baza, taç ve kapı olmak üzere çok çeşitli ürünler 
üretmektedir. 2017 yılı itibariyle 6.879,3 m² lake mutfak üretimi için 440 saat mesai 
harcanmıştır. Fabrikanın yıllık çalışma süresi ve toplam lake mutfak üretimi göz önünde 
bulundurularak 8.25 m² büyüklüğündeki mutfağın alacağı maliyet payının 
hesaplanabilmesi için uygun dağıtım anahtarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
 
                        Toplam Gider 
1 Saatlik Çalışma Süresi Başına Düşen Gider Tutarı = -------------------------------------- 
                      Fabrika Yıllık Çalışma Süresi  
       
6.879,3 m² Lake Mutfak Üretimi = 1 Saatlik Çalışma Süresi X 6.879,3 m² Lake Mutfak 
İçin Gider Tutarı                               Başına Düşen Gider            Üretim Süresi (440 saat) 
 
1 m² Lake Mutfak Üretimi = 6.879,3 m² Lake Mutfak Üretimi / Toplam Lake Mutfak 
İçin Gider Tutarı                    İçin Gider Tutarı                             Üretimi (6.879,3 m²) 
 
8,25 m² Mutfak İçin   = 1 m² Lake Mutfak Üretimi X Proje Mutfak Alanı (8,25 m²) 
Gider Tutarı                   İçin Gider Tutarı  

 
Dağıtıma tabi tutulan Direkt İşçilik Giderleri esas üretim gider yerlerinde 720. 

Direkt İşçilik Giderleri hesabında tahakkuk eden üretici işçilik giderleridir. Aynı esas 
üretim gider yerinde çok sayıda siparişin ( iş emrinin) üretimi gerçekleşmektedir. Bir 
dönemin direkt işçilik giderlerini siparişlere yüklemek için üretim sürelerine göre 
dağıtım yapmak gerekmektedir. Günümüzde çok büyük oranda “Direkt İşçilik 
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Giderleri” bu biçimde dağıtılarak siparişlere yüklenebilmektedir. Bu durum, direkt 
işçilik niteliğinde çalışan elemanların niteliğinin ve saat ücretinin farklı olmasından, 
hangi sipariş için ne kadar süre çalışıldığının saptanmasındaki güçlükten 
kaynaklanmaktadır. Ancak bu güçlüğü aşmak ve farklı süre ve ücretteki direkt işçilik 
giderlerini her siparişin maliyeti ile ilişkilendirerek yüklemek mümkündür (Yükçü, 
2015, s.194). Örneğin bant sisteminde üretim yapan işletmelerde her gider yerinin 
elemanları gider yeri bazında gruplanmalı, önce gider yerlerinin direkt işçilik giderleri 
birbirinden ayrı olarak hesaplanmalı, daha sonra her siparişin gider yerlerindeki üretim 
süreleri dikkate alınarak direkt işçilik giderleri siparişlere yüklenmelidir (Yükçü, 2015, 
s. 195). İşletmeler bunu gerçekleştirirken üretim biçimini ve teknolojisininin özelliğine 
göre farklı yaklaşımlarda bulunabilirler. Özellikle bu yaklaşımların önemi ERP 
programlarının işletmelere yerleştirilmesinde ortaya çıkmaktadır (Yükçü, 2015, s.194). 
Bu yaklaşıma uygun yığın kişiselleştirme üretim işletmesine ait direkt işçilik giderleri 
ve genel üretim giderleri Tablo 3.’ de aşağıdaki gibi dağıtıma tabi tutulmuştur.  

Tablo 3. A İşletmesi 2017 Yılı Direkt İşçilik Giderleri ve Genel Üretim 
Giderlerinin 8,25 m² Mutfak Maliyetine Dağıtılması 
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A İşletmesinin gider dağıtımı fabrikanın yıllık çalışma süresi ve lake mutfak 
üretim miktarı kullanılarak Tablo 3.’ deki gibi hesaplanmıştır. Örneğin 2017 yılı direkt 
işçilik tutarı fabrika yıllık çalışma süresine bölünmüş, böylelikle saat başına düşen 
direkt işçilik maliyeti bulunmuştur. Çalışmaya konu olan 8,25 m² lake mutfak gamında 
işletmenin yıllık olarak üretimi metrekare cinsinde 6.879,3 m²’ dir. İşletme 6.879,3 m²’ 
yi üretebilmek için 440 saat harcamıştır. Bulunan saat başına düşen direkt işçilik 
maliyeti 440 saat ile çarpılarak 6879,3 m² lake mutfağın üretimi için gerekli direkt 
işçilik tutarı bulunmuştur. Bulunan tutar 6879,3 m²’ ye bölünerek bir metrekare lake 
mutfak üretimi için direkt işçilik tutarı bulunmuş ve çalışmaya konu olan 8,25 m² ile 
çarpılarak direkt işçilik maliyeti hesaplanmıştır. Aynı işlemler genel üretim giderleri 
için de tekrarlanmıştır.  

4.6. B İşletmesi Maliyet Verileri 
B İşletmesinin 8,25 m² için hesaplamış olduğu maliyet verileri aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4. 8,25 m² Mutfak İçin Sanayi Maliyetler- B İşletmesi 

8,25 m² Mutfak Maliyeti 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 5.745 TL 

Direkt İşçilik Giderleri 4.970 TL 

Genel Üretim Giderleri 1.763,25 TL 

Sanayi Birim Maliyeti  12.478,25 TL 

A İşletmesi tarafından projelendirilen 8,25 m² lake mutfağa ait tüm 
spesifikasyonlar B İşletmesine iletilmiş ve bu veriler ışığında işletme 5.885 TL direkt 
ilk madde malzeme maliyeti çıkarmıştır. Ancak A İşletmesinin malzeme sarfiyat 
listesinde çöp kovası, kaşıklık ve evye folyosu bulunmamaktadır. Bu nedenle bu 
kalemler malzeme sarfiyat maliyeti genel toplamından çıkarılmış kalan 5.745  TL 
direkt ilk madde malzeme maliyeti olarak yukarıdaki tabloya yansıtılmıştır. 

B İşletmesi 8.25 m² lake mutfak için işçilik giderlerini 4.970 TL olarak 
belirlemiştir. Özellikle boya ve cila işçiliğinin bu tutar içinde önemli yere sahip 
olduğunun altını çizmiştir.  İmalat işçilik ve montaj kalemleri direkt işçilik giderleri 
olarak değerlendirilmiştir. İşletmenin aylık genel üretim giderleri toplamı 7.053 TL’ dir. 
Bu toplam tutar içinde aylık depo ve yapım atölyesi kira bedeli, enerji ve su giderleri, 
amortismanlar ve sosyal güvenlik kurumu kesintileri bulunmaktadır. Genel üretim 
giderleri aylık tamamlanan proje adedine göre eşit olarak dağıtılmaktadır. B İşletmesi 
aylık ortalama 4 adet proje tamamlamaktadır. Bu durumda her proje başına düşen genel 
üretim gideri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

 
Proje Başına Düşen Genel Üretim Gideri =   A İşletmesi Aylık G.Ü.G.   /    4 Adet 
                                                                   = 7.053 TL / 4 Adet = 1.763,25 TL 
 

İşletmenin toplam sanayi maliyeti 8,25 m² mutfak için 12.478,25 TL olarak 
bulunmuştur.   
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4.7. A İşletmesi Maliyet Verileri İle B İşletmesi Maliyet Verilerinin 
Karşılaştırılması 

A işletmesi ile B işletmesine ait sanayi maliyetler Tablo 5.’ de aşağıdaki gibi 
hesaplanmıştır. 8,25 m²’ lik mutfak için A işletmesinin sanayii maliyeti 5.781,54 TL, B 
işletmesinin sanayi maliyeti ise 12.478,25 TL’ dir. Bu önemli fark direkt ilk madde ve 
malzeme giderleri kaleminden ziyade direkt işçilik ve genel üretim giderleri nedeniyle 
oluşmuştur. A İşletmesinin sahip olduğu ölçek ekonomileri nedeniyle direkt işçilik ve 
genel üretim giderleri B işletmesine göre oldukça düşük gerçekleşmiştir. A işletmesinin 
farklı ebatlarda modülleri seri bir biçimde üretmesi maliyetlerde önemli farklılıklara yol 
açmıştır. Bununla beraber montaj aşamasında müşteri ihtiyaç ve isteklerine uygun 
tasarımların yaratılması ve bunun uygun maliyetlerle sunulması işletmenin başarıyla 
yığın kişiselleştirmeyi uygulamasının sonucudur.  

Tablo 5. A İşletmesi Maliyet Verileri İle B İşletmesi Maliyet Verilerinin 
Karşılaştırılması 

 
8,25 m² Mutfak Maliyeti 

 A İşletmesi B İşletmesi 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 4.217,03 TL 5.745 TL 

Direkt İşçilik Giderleri 694,71 TL 4.970 TL 

Genel Üretim Giderleri 869,8 TL 1.763,25 TL 

Sanayi Maliyeti  5.781,54 TL 12.478,25 TL 

5. Sonuç ve Tartışma  
Yığın üretim standart ve kaliteli ürünleri geniş halk kesimlerine ulaştırmayı 

hedeflemiştir. Çok uzun bir zaman dilimi boyunca piyasalara hakim olan standart 
ürünler artık insanların oldukça çeşitlenmiş ihtiyaç ve isteklerini karşılamaktan uzaktır. 
Yığın kişiselleştirme kişiye özel ürün spesifikasyonlarının üretimin farklı aşamalarına 
dahil olmasını sağlamış ancak ölçek ve kapsam ekonomileri sayesinde maliyetlerini de 
düşük tutabilmeyi başarmıştır. Tamamiyle kişiye özel üretim yapan B İşletmesinin 
maliyetleri; mutfak dolap modüllerini seri biçimde üreten ancak montaj aşamasında 
müşterinin günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun tasarımlar sunan A İşletmesinin 
maliyetlerine göre çok yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir.  

Bu çalışmanın amacı müşterinin kendisinin belirlediği ürün spesifikasyonlarına 
uygun ürünün tamamıyla atölye tipi üretimle oluşturulmasının maliyeti ile yığın 
kişiselleştirme üretim sistemini kullanan bir işletme tarafından aynı ürünün 
yaratılmasının maliyetlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma ile amaca büyük oranda 
ulaşılmıştır.  
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Extensive Summary 
 

1. Introduction 
Aim of this study is to compare the costs of creating a product that meets the 

specifications which were determined by the customer himself, purely through 
workshop production system and through an enterprise which utilizes mass 
customization for the same product.  Mass customization is the production of various 
products and services that are often customized for individuals through the use of 
flexible processes and organizational structures at mass production cost (Hart, 1995, p. 
36-37). Duray et al. (2000) identifies mass customization as building a product that 
meets the customer specifications through modular components with the aim of 
achieving economies of scale (Duray et al, 2000, p. 606). Zipkin (2001), however, 
identifies mass customization as the production of custom products and services at large 
scales. (Zipkin, 2001, p 81).   

Main features of mass customization are the ability to integrate customer needs 
and wishes to product variety and the ability of mass production to achieve an 
economies of scale level efficiency. Low costs are achievable owing to economies of 
scale. And this enables offering products at affordable prices (Tseng and Hu, 2014, p. 
837). Economies of scale are achieved thanks to products and services that have low 
unit costs thanks to high output and fast production process. Economies of scope, 
however, are the implementation of a single process in order to produce cheaper 
varieties of products and services faster. Mass customization generally achieves both. 
For example, as in, at high volumes and with economies of scale, producing standard 
components that can be combined in many combinations to create variety with 
economies of scope in the ultimate product (Pine, 1993a, p. 48).  

It is very common to identify sub-strategies according to the point mass 
customization emerges at in the value chain in order to determine the level of 
customization in goods that are characterized as mass customized products. For 
example, Lampel and Mintzberg (1996) divide value chain into 4 stages as design- 
fabrication- assembly- distribution and propose 5 different mass customization 
strategies as pure standardisation, segmented standardisation, customized 
standardisation, tailored customization and pure customization (Lampel and Mintzberg, 
1996, p. 24). These strategies approaches the different configurations of processes from 
standard to customization, product’s transformation from commodity to custom product 

https://orcid.org/0000-0002-9657-6105
mailto:ozlem.kocakoglu@harran.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-1514-5953
mailto:suleyman.yukcu@deu.edu.tr
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and customer involvement in different points of value chain as a continuing body of 
strategies. 

2. Sample Application 
Aim of this sample application is to compare the costs of a mass customizing 

kitchen producer and another enterprise that produces custom designs with workshop 
production system. In accordance with this aim, “Enterprise A” that has different 
product ranges aside from producing modular kitchens with mass customization 
production system in Bursa and “Enterprise B” that designs and produces custom 
kitchens since 2006 in Karabağlar, İzmir, have been a part of this study. Face to face 
interviews with enterprise owners, accounting directors, design and production 
managers were carried out. Interviews were voice-recorded, attempts were made to 
obtain cost data income tables of the enterprise with the help of balances and balance-
sheets. 

Comparison will be made for lake kitchen designed as 8,25 m² per a wall. 
Modular kitchen producer “A” which implements mass customization, has promised to 
produce 5.728,24 m² of kitchen in total for 690 apartments. Kitchens that are bigger and 
smaller than 8,25 m² square measure are present in the project but 8,25 m² kitchen was 
projectized, shown as a model and costed for customers. Negotiations with the 
contracting firm were always conducted on this kitchen. Kitchen’s quality of raw 
material and supplies, accessory brands, kitchen drawings and renders were shared with 
Enterprise B as much as possible. Thus, attempts were made to minimize cost and 
quality differences and to ensure the uniformity of data of the comparison in every way.  

Commercial and industrial costs belonging to Enterprise A and B were calculated 
as follows in Chart 1. Enterprise A’s industrial cost for 8,25 m² kitchen is 5.781,54 TL 
and Enterprise B’s industrial cost is 12.478,25 TL. This significant difference arose due 
to direct labor and general production expenses rather than the item of direct raw 
material and supplies. Enterprise A’s direct labor and general production expenses 
materialized as significantly lesser than those of Enterprise B, due to the economies of 
scale Enterprise A possesses. The fact that Enterprise A mass produces modules of 
different sizes caused significant differences in costs. Alongside this, designing 
according to customer needs and wishes in assembly stage and offering this at 
affordable costs are the result of the fact that the enterprise implements mass 
customization successfully.  

Chart 1. Comparison Between the Cost Data of Enterprise A and Enterprise B 

3. Conclusion and Discussion 

8,25 m² Kitchen Cost 

 Enterprise A   Enterprise B 

Direct Raw Materials and Supplies Expenses 4.217,03 TL 5.745 TL 

Direct Labor Expenses 694,71 TL 4.970 TL 

General Production Expenses 869,8 TL 1.763,25 TL 

Industrial Cost 5.781,54 TL 12.478,25 TL 
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Mass customization aims to render standard and quality products accessible to 

large masses of people. Standard products which have dominated the markets for a long 
period of time, are far from meeting wide range of needs and wishes of people now. 
Mass customization allows custom product specifications to be involved in different 
stages of production and  is able to keep the costs at a low level owing to economies of 
scale and scope. Costs of Enterprise B which implements solely custom production, 
materialized in a very high level compared to costs of Enterprise A which mass 
produces kitchen closet modules but offers, in assembly stage,  designs that meet the 
daily use requirements of the customer. 

Aim of this study is to compare the costs of creating a product that meets the 
specifications which were determined by the customer himself, purely through 
workshop production system and through an enterprise which utilizes mass 
customization for the same product. This goal has been mostly achieved with this study. 
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1. Giriş 
Dinamik yetenekler araştırmaları yirmi beş yıl önce sürdürülebilir rekabet avantajı 

olgusunu açıklamak için ortaya çıkmıştır (Teece ve Pisano, 1994). Bu görüş stratejik 
yönetim alanında en etkili araştırma akımlarından biri olmasına rağmen, kavramsal 
tutarsızlıklar (Ambrosini, Bowman ve Collier, 2009), teorik temellerindeki problemler 
(Barreto, 2010) ve düşük görgül destek (Newbert, 2007) nedeniyle ciddi şekilde 
eleştirilmiştir. Özellikle teorik temellerin farklı bilim adamları tarafından farklı 
teorilerle ele alınması bu temelleri problemli hale getirmiştir.  Bilim adamları dinamik 
yeteneklerin teorik temellerinde sırasıyla evrimsel ekonomi (Teece, Pisano ve Shuen, 
1997), firma davranışı (Eisenhardt ve Martin, 2000), örgütsel öğrenme (Zollo ve 
Winter, 2002) ve firmanın büyüme (Augier ve Teece, 2007) teorilerini kullanmışlardır. 
Bu teorik temel arama çabalarında sadece Teece ve Diğ., (1997) girişimcilerin yaratıcı 
davranışlarına vurgu yapmıştır. Diğer çalışmalar ise örgütsel yeteneklerin oluşum 
sürecinde etkili olan yaratıcı davranışlar ve bu davranışları etkileyen değişkenler 
üzerinde durmamıştır. Dinamik yeteneklerin temeline yaratıcı davranışları yerleştiren 
Teece ve Diğ., (1997), konuya Schumpeter’in (1942) yaratıcı yıkıcılık kavramıyla 
eğilmişlerdir. Yaratıcı yıkıcılık, kapitalist düzende devinim oluşturacak yeni malların 
üretilmesi, yeni üretim ve taşıma yöntemlerinin bulunması, yeni iş modellerinin 
geliştirilmesi ve yeni endüstriler oluşturulması şeklinde tanımlanmaktadır (Schumpeter, 
1942, s. 83). Tanımdan da anlaşılabileceği gibi girişimcilerin yaratıcı yıkıcı faaliyetleri 
örgütsel yeteneklerin yeniden yapılanma sürecini etkilemektedir. Ancak Teece ve Diğ., 
(1997) çalışması örgütsel yeteneklerin yeniden yapılanma sürecinde, 
girişimcilerin/yöneticilerin yaratıcı davranışlarını etkileyen değişkenlerden hiç söz 
etmemiştir. Diğer bir ifadeyle bu çalışmada yöneticiler rasyonel aktörler olarak kabul 
edilmiştir ve bireylerin yaratıcı davranışları diğer tüm değişkenlerden bağımsız şekilde 
ele alınmıştır. Bu durum da bireylerin yaratıcı davranışlarıyla ilgili açıklamaların 
yetersiz olmasına neden olmuştur.  

Örgütsel yeteneklere makro (kolektif) düzeyde açıklama getiren bu çalışmaların 
(Teece ve Diğ., 1997; Eisenhardt ve Martin, 2000; Zollo ve Winter, 2002; Augier ve 
Teece, 2007) oluşturduğu boşluk, dinamik yeteneklerin mikro temelleriyle ilgili 
çalışmaları beraberinde getirmiştir (Foss, 2011). Bu temel arama çabalarında sırasıyla 
sosyal ağ (Adner ve Helfat, 2003), davranışsal karar, Avusturyan ekonomi (Teece, 
2007) teorileri ve sosyal teori (Felin ve Diğ., 2012; Maclean ve Diğ., 2015) 
kullanılmıştır. Mikro temeller konusundaki bu arayışlarda Adner ve Helfat (2003) 
yönetimsel sosyal sermaye ve yönetimsel biliş kavramlarıyla mikro temelleri anlamaya 
çalışmışlardır. Bu kavramlardan yönetimsel sosyal sermaye yöneticilerin sosyal ilişki 
ağlarıyla geliştirdikleri yetenekleri ifade etmektedir. Yönetimsel biliş ise yöneticilerin 
karar alma sürecine temel oluşturan zihinsel modeller ve yönetimsel inançlar olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar girişimcilerin firma yeteneklerini yenileme 
sürecindeki yaratıcı davranışları etkileyen değişkenleri anlamaktan uzak kalmıştır.  

Mikro temellerle ilgili diğer bir çalışmada Teece (2007, s. 1342) ise girişimcilerin 
algılama (sensing) ve kavrama (seizing) gibi bilişsel yeteneklerini ve bu yetenekleri 
aracılığıyla firma yeteneklerinde yaptıkları yeniden yapılanmaları (reconfiguration) 
incelemiştir. Bu kavramlardan algılama yetenekleri piyasayla ve teknolojiyle ilgili 
fırsatların ve tehditlerin araştırılması ve keşfedilmesi sürecini ifade etmektedir. 
Kavrama yetenekleri (karar alma) ise farklı iş modelleri ve ürün tasarımları gibi yüksek 
kalitede ürünler ve birbirine bağlı yatırım kararlarını belirtmektedir. Son olarak yeniden 
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yapılandırma yetenekleriyse girişimcilerin değişen teknoloji ve piyasa koşullarına göre 
firma yeteneklerinde yaptıkları yenilikleri nitelemektedir (Hodgkinson ve Healey, 2011, 
s. 1501). Firma yetenek tabanında yapılan bu yenilikler girişimcilerin yaratıcı 
davranışları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ancak Teece (2007) çalışmasında 
girişimcilerin yaratıcı davranışlarına yönelik imalarda bulunsa da, bu yaratıcı 
davranışları etkileyen öğelere hiç değinmemiştir. Burada girişimcilerin yaratıcı 
davranışları hiçbir faktörden etkilenmeyen mekanik bir faaliyetmiş gibi ele alınmıştır. 
Son olarak dinamik yeteneklerin mikro temellerinde yaratıcılık olgusunu dikkate alan 
Maclean ve Diğ., (2015) ise bireylerin diğer bireylerle etkileşimi sonucu oluşan sosyal 
ilişki ağlarına gömülü bir yaratıcılık olgusunu ele almışlardır. Bu çalışmada da örgütsel 
yetenekleri etkileyen bireylerin yaratıcı davranışları üzerinde ne tür değişkenlerin etkili 
olabileceği üzerinde durulmamıştır. 

Bu çalışma bireylerin bağlamsal, kişisel ve sosyal değişkenlerle etkileşen yaratıcı 
davranışlarının, örgütsel yetenekler üzerindeki rolünü incelemiştir. Bu inceleme için 
psikoloji disiplinindeki etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımına (Woodman ve Schoenfeldt, 
1989) ait kavramlardan yararlanılmıştır. Bu sayede psikoloji disiplinindeki etkileşimsel 
yaratıcılık yaklaşımından alınan kavramların dinamik yetenekler görüşüyle yüzeysel 
olarak kesiştirilmesi sağlanmıştır (Zahra ve Newey, 2009). Bu kesişim aracılığıyla 
dinamik yeteneklerin mikro temellerine yönelik alternatif bir açıklama sağlayan 
kavramsal bir model1 geliştirilmiştir. Bu nedenle çalışma herhangi bir teorinin veya 
modelin test edilmesi amacı gütmemektedir. Bunun yerine farklı bir disiplinden kavram, 
varsayım veya modelin kendisini alarak yeni bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerden teori, varsayım ve kavram alma 
uygulaması genelde yönetim bilimleri, özelde ise örgüt teorileri  (Oswick ve Diğ., 2011; 
Whetten ve Diğ., 2009; Zahra ve Newey, 2009) ve stratejik yönetim alanında (Bağış ve 
Hızıroğlu, 2018; Makadok ve Diğ., 2018) oldukça yaygın bir durumdur. Oswick ve 
Diğ., (2011) tarafından on beş yönetim teorisinin incelendiği çalışmada da yönetim 
alanında kullanılan teorilerden on ikisinin (bilimsel yönetim teorisi, kurumsal teori, 
karmaşıklık ve kaos teorisi, işlem maliyetleri teorisi, söylev teorisi, sosyal ağ teorisi, 
post modern teori, iş süreci teorisi, atıf teorisi, yapılanma teorisi, aktör ağ teorisi, açık 
sistem teorisi) yönetim alanı dışındaki disiplinlerden kavram, varsayım veya teorinin 
kendisini alarak üretildiği, sadece üç tanesinin (koşul bağımlılık teorisi, paydaş teorisi 
ve anlamlandırma teorisi) yönetim disiplininin kendi paradigmatik gelişimi içerisinde 
oluşturulduğu belirlenmiştir.  

Bu bulguların dikkate alınmasıyla geliştirilen bu model de bireylerin2 yaratıcı 
davranışlarının, yeni yetenekler geliştirmedeki ve örgütsel değişimdeki rolüne açıklama 

                                                            
1 Kavramsal modelleme ve istatistiksel modelleme arasında önemli farklılıklar vardır. Kavramsal modelleme, olguların fiziksel veya 
sosyal yönlerini soyut bir şekilde tanımlamakta kullanılmaktadır. Bu model sistemin temsilini oluşturmak için kavramlardan ve 
düşüncelerden yararlanmaktadır. Bu modelleme istatistiksel modellemeden farklı bir modellemedir. İstatistiksel modelleme ise 
teorinin kavramsal modelini test etmek için geliştirilmiş modellemedir (Wacker, 2008). Ayrıntılı bilgi için bakınız: Johnston ve 
DiNardo (1972); McCloskey ve Ziliak (1996); Wacker (2008). 
 
2 Normalde dinamik yetenekler çalışmalarında sadece üst yöneticilerin bilişsel yeteneklerine ve bu yöneticilerin firma 
yeteneklerinde yaptıkları yeniden yapılanmalara vurgular söz konusudur. Bu vurguların aksine strateji olarak uygulama çalışmaları 
ve dinamik yetenekleri birleştirme çabalarında orta düzey yöneticilerin ve firma çalışanlarının katılımlarıyla örgütsel varlıkların 
biriktirildiği ve yeni yeteneklerin oluştuğu belirtilmektedir (Regnér, 2008). Özellikle Wooldridge, Schmid ve Floyd (2008), 
Kuratko, Ireland, Covin ve Hornsby'nin (2005) çalışmaları orta düzey yöneticilerin girişimsel fırsatları algılayarak firma 
kaynak/yetenek tabanında yaptıkları girişimsel faaliyetlere vurgu yapmaktadır. Benzer şekilde Salvato ve Rerup'ın (2011) çalışması 
operasyonel düzey çalışanların bilişsel özellikleri ve davranışlarının operasyonel yetenekler üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Bu 
nedenle dinamik yeteneklerin mikro temellerine alternatif bir model önerisi yapacak bu çalışma için de bu aktörlerin tamamını 
kapsayan bir çerçeve kullanılmıştır. 
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getirmiştir. Bu sayede kolektif yeteneklerin temellerindeki bireylerin yaratıcı 
davranışları (mikro) ve bu davranışlara yön veren değişkenlerin (makro, mikro) 
görülebilmesi amaçlanmıştır. Bu yazılanlar etrafında çalışma iki bölüm üzerine 
kurgulanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde yetenekler araştırma akımıyla ilgili 
bilgiler verilmiştir. Bu bölümde ilk olarak dinamik yetenekler, sonrasında ise 
operasyonel yeteneklerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise 
dinamik yeteneklerin etkileşimsel yaratıcılık modeli sunulmuştur. Son olarak tartışma 
ve sonuç bölümüyle çalışma tamamlanmıştır. 

2. Yetenekler Araştırma Akımı 
2.1. Dinamik Yetenekler 
Dinamik yetenekler, firmaların yeni yetenekler oluşturma (Teece ve Diğ., 1997) 

veya mevcut örgütsel yetenekleri yenileme yetenekleri (Wang ve Ahmed, 2007) olarak 
tanımlanmıştır. Bir başka tanımda ise dinamik yetenekler yeni piyasalar oluşturma, 
piyasalarda mücadele etme, piyasaları bölme, piyasaların evrilmesini sağlama ve 
piyasaları ortadan kaldırma amacıyla yeni kaynak bileşimlerinin elde edilmesinde 
kullanılan örgütsel ve stratejik rutinler şeklinde ele alınmıştır (Eisenhardt ve Martin, 
2000, s. 1107). Kısaca ifade etmek gerekirse dinamik yetenekler standart faaliyet 
rutinleri, operasyonel yetenekler ve dinamik çevreler arasındaki uyumu sağlayan 
yeteneklerdir. 

Bu yetenekler yüksek düzey yeteneklerdir (Teece, 2012) ve rekabet düzeyinin 
yüksek olduğu, çalkantılı, karmaşık, belirsiz ve sürekli değişen çevrelerde 
kullanılmaktadır (D'aveni, 2010). Dinamik yeteneklerin iki farklı işlevi bulunmaktadır. 
İlki operasyonel düzey (sıradan yeteneklerin) yeteneklerin değişimini veya dönüşümünü 
(Winter, 2003), ikincisi ise firmanın mevcut dinamik yetenekler setinin yenilenmesini 
sağlamaktadır. Firmanın mevcut yetenek setinde yaptıkları değişikliklerle bu yetenekler 
yenileyici (regenerative) dinamik yetenekler olarak da tanımlanmaktadır (Ambrosini ve 
Diğ., 2009). Firmanın yeni ürün geliştirme konusunda yapısını iyileştirme yeteneği, 
öğrenmeyi öğrenme yeteneği ve örgütsel çift yeteneklilik bu yetenekler arasında yer 
almaktadır (Collis, 1994; Teece, 2014).  

Dinamik yetenekler, iş çevresindeki sürekli değişimlerle birlikte inovasyonu ve 
doğru işlerin yapılmasıyla ilgili evrimsel uyumu (evolutionary fitness) desteklemektedir 
(Helfat ve Diğ., 2009; Teece, 2009; 2014). Ayrıca bu yetenekler tarih ve bağlam 
bağımlıdır ve bu özellikleri nedeniyle taklit edilemez (Helfat ve Diğ., 2009). Bunun 
yanında dinamik yetenekler operasyonel yeteneklerin üzerine oluşturulmaktadır ve onlar 
içinde gömülüdür (Mahringer ve Renzl, 2018). Bu yetenekler aracılığıyla firmaların 
temel amacı teknolojik fırsatlarla, iş fırsatlarıyla ve müşteri ihtiyaçlarıyla uyumun 
sağlanmasıdır. Firmalar öğrenme mekanizmaları yardımıyla bu yetenekleri 
oluşturmaktadır ve bu yeteneklerin evrilmesini sağlamaktadır (Zollo ve Winter, 2002). 
Son olarak dinamik yeteneklerin güçlü ve zayıf formları bulunmaktadır. Güçlü 
yetenekler firmanın varlıklarını ve getirilerini sürekli hale getirirken, zayıf yetenekler bu 
faydaları ortadan kaldırmaktadır (Teece, 2014). Diğer bir ifadeyle bu yetenekler 
firmalar için sadece olumlu değerler üretmemekte aynı zamanda olumsuz durumların 
ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. 
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2.2. Operasyonel Yetenekler 
Yeteneklerle ilgili ikinci araştırma akımı ise operasyonel düzey yeteneklerle 

ilgilidir. Bu yetenekler, bir kuruluşun geçmiş başarılarını tekrarlamak, güçlendirmek ve 
sürdürmek için gerekli olan süreçleri, prosedürleri ve becerileri öğrenerek ve 
iyileştirerek kaynak tabanında yararlandığı kapasitesini ifade etmektedir (Collis, 1994; 
Winter, 2003). Operasyonel düzey yetenekler statik (Collis, 1994), sıfır düzey (Winter, 
2003), ilk düzey (Danneels, 2002) ve sıradan yetenekler (Teece, 2014) olarak da 
adlandırılmaktadır.  

Bu yetenekler, firma davranışı teorisinden rutinler (Cyert ve March, 1963) 
kavramı üzerine temellenmiştir. Rutinler, farklı aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen, 
birbirine bağlı ve tekrarlayan eylem örüntüleri (Nelson ve Winter, 1982) veya eylem 
gramerleri şeklinde (Pentland ve Rueter, 1994) tanımlanmaktadır. Firma çalışanları 
arasında uyumu arttırma, bilişsel tasarruf sağlama gibi işlevleri olan rutinler, kolektif 
olgulardır ve grup düzeyinde ele alınmaktadır. Ayrıca rutinler firmanın işleyiş 
süreçlerinde koordinasyon ve güvenilirliğe imkân sağlayan (Bromiley, 2009) dikkatin 
bölümlere ayrılmasına yardımcı olan (Ocasio, 1997), endüstrilere göre farklılaşan ve 
öğretilebilen olgulardır. Bu yapılar sürekli iyileştirmeler ve öğrenmeler yardımıyla 
zaman içinde değişime uğramaktadır (Feldman, 2000). Firmaların belirli çevresel 
baskılara verdikleri standart cevaplar nedeniyle standartlaşmış faaliyet süreçleri (Cyert 
ve March, 1963) olarak da adlandırılan rutinler firma faaliyetlerinden meydana gelen 
sapmaları azaltmaktadır ve firma davranışları için bir rehber işlevi görmektedir 
(Mahringer ve Renzl, 2018).  

Operasyonel yetenekler rutin demetlerinin bileşimiyle ortaya çıkmaktadır. Bu 
yetenekler teknik ve operasyonel düzey işleri gerçekleştirmek için gerekli yönetimsel, 
operasyonel ve yönetişimle ilgili yetenekleri kapsamaktadır (Teece, 2014). Üretim 
esnekliği (Collis, 1994), tedarik zinciri yönetimi (Kim, 2006) ve kalite kontrol 
yöntemleri (Teece, 2017) bu yetenekler arasındadır. Verilen örneklerden de 
görülebileceği gibi bu yetenekler firmalardaki iyi uygulamalara (best practices) 
benzemektedir (Arndt ve Pierce, 2017). Bu iyi uygulamalar, hem örgüt içinde birimler 
arası hem de örgüt dışında rakipler arası kıyaslama olanağı vermektedir (Teece, 2017).  

Operasyonel yetenekler firmaların teknik (uyum) verimlilikleriyle ve yapılan 
işlerin doğru yapılmasıyla alakalıdır (Teece, 2014). Diğer bir ifadeyle bir yeteneğin 
işlevini ne kadar iyi yerine getirdiği sorusu bu yeteneklerin kapsamındadır. Bu 
yetenekler dinamik yeteneklere göre göreli olarak taklit edilebilir (Teece, 2014). Bu 
nedenle rekabet avantajının sürdürülmesi ve firmanın hayatta kalması için tek başına 
yeterli olmayan bu yetenekler, dinamik yeteneklere destek öğeleri olarak düşünülebilir. 
Son olarak hızlı değişen, çalkantılı ve rekabetin yüksek olduğu bir çevrede veya 
endüstride bu yetenekler iyi yönetilmedikleri takdirde temel katılıklar (Leonard, 1992) 
haline gelerek örgütün varlığı için tehlike oluşturmaktadır. Dinamik ve operasyonel 
yeteneklerle ilgili buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra gelecek bölüm 
etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımının dinamik yeteneklerin mikro temellerinde 
kullanılmasını sağlayacak modelle ilgili açıklamalardan oluşmaktadır. 

3. Dinamik Yeteneklerin Etkileşimsel Modeli 
Etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımı yaratıcı davranışların ve yaratıcı davranışlar 

konusunda bireyler arası farklılıkların anlaşılmasını sağlamaktadır (Woodman ve 
Schoenfeldt, 1989). Bu model yaratıcılığı, insan davranışlarının belirli bir zamandaki 
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karmaşık bir ürünü olarak değerlendirmektedir (Woodman ve Schoenfeldt, 1990). 
Modele göre yaratıcı ürün veya sürecin oluşması sosyal, bağlamsal ve bireysel 
değişkenler tarafından olumlu veya olumsuz şekilde etkilenmektedir. Ayrıca yaratıcı 
davranışlarda bireylerin tarihsel arka planı, bilişsel yetenekleri ve kişilik özellikleri gibi 
değişkenler etkili olmaktadır. Etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımı bu özellikleriyle yaratıcı 
davranışların açıklanmasında mikro-makro değişkenlerin birlikte ele alınmasını 
sağlamaktadır ve farklı araştırma akımlarının birleştirilmesine imkân vermektedir. 
Bunun yanında yaratıcı davranışa etki eden örgüt içi ve dışı değişkenlerin birlikte 
kullanılmasını sağlamaktadır (Woodman, Sawyer ve Griffin, 1993).  

Yaratıcı davranışlarla ilgili bireyler arasındaki farklılıklar ise stratejik yönetimin 
cevabını aradığı firmalar arasındaki performans farklılıklarının (Barca, 2003; Bromiley, 
2009) nedenlerine açıklama getirecek temel hususlardan biridir. Bireylerin yaratıcılık 
konusundaki bu farklılıkları firmaların yeni iş ve örgütlenme modelleri geliştirmesi ve 
yeni ürünler ortaya çıkarması gibi faaliyetleri etkilemektedir (Teece, 2009, 2014). Diğer 
bir ifadeyle bireyler arasındaki yaratıcılık farklılıkları firmalar arasında heterojenlik 
oluşturmaktadır. Yaratıcılık kavramıyla ilgili bu yazılanlar dikkate alındığında 
etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımının genelde firmalar arasındaki performans 
farklılıklarının ve sürdürülebilirliğin, özelde ise dinamik yeteneklerin mikro 
temellerinin anlaşılmasında önemli bir çerçeve sağlayacağını ifade etmek mümkündür.  

Yaratıcılık genel anlamda yeni, kullanışlı, yararlı, orjinal, değerli, beklenilmeyen, 
anlamlı bir ürünü, düşünceyi veya hizmeti ortaya koyma yeteneği olarak 
tanımlanmaktadır. Bireylerin yaratıcılığı iş yerinde veya günlük yaşamda bireylerin 
problem çözme yetenekleri olarak nitelenirken (Sternberg ve Lubart, 1999), firmaların 
yaratıcılığı karmaşık bir sosyal bağlamla etkileşen bireyler tarafından değerli, yararlı 
yeni bir ürün, hizmet, fikir, prosedür veya süreç oluşturulması şeklinde ele alınmaktadır 
(Woodman ve Diğ., 1993). Firmaların yaratıcılığı konusundaki bu tanımlama dinamik 
yetenekler tanımıyla aynı kavramları paylaşmaktadır. Yukarıda da tanımlandığı gibi 
dinamik yetenekler, firmaların yeni yetenekler oluşturma veya mevcut örgütsel süreçleri 
yenileme yeteneklerini ifade etmektedir (Teece ve Diğ., 1997). Dinamik yeteneklerin bu 
tanımında yeni yeteneklerin ve iş tasarımlarının oluşturulmasına vurgular söz 
konusudur. Yeni yetenekler ve iş tasarımları oluşturulması sürecinde ise yaratıcılık 
gerekli bir unsurdur (Teece, 2009).  Tanımlardan da görülebileceği gibi her iki tanımda 
yeni ürünlere ve firma yeteneklerindeki yeniden yapılanma süreçlerine 
odaklanılmaktadır. Bu süreçlerde ise bireylerin yaratıcılığı önemli bir temel taşıdır. 

Firmaların yeteneklerindeki bu yeniden yapılanmalar üst yöneticilerin 
(girişimcilerin) algılama, kavrama, yeniden yapılandırma, öğrenme ve değerlendirme 
gibi bilişsel yeteneklerine ve yaratıcılıklarına ihtiyaç duymaktadır (Teece, 2007; 2009). 
Ayrıca firma yetenek yapısındaki bu değişimler operasyonel düzey yöneticilerin 
(Balogun ve Johnson, 2004), çalışanların (Feldman, 2000; Feldman ve Pentland, 2003) 
ve danışmanların (Mantere, 2005) bilişsel yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve desteklerini 
gerekli kılmaktadır. Yöneticilerin (üst düzey ve operasyonel) ve çalışanların bu 
yetenekleri, piyasalardaki fırsatların keşfedilmesini ve tehditlerin fark edilmesini 
sağlamaktadır. Bu yetenekler aracılığıyla üst yöneticiler firma yeteneklerini yeniden 
yapılandıracak kararları almaktadırlar.  

Firma yöneticileri ve çalışanları yaratıcı ürünleri ve yetenekleri oluşturdukları bu 
yeniden yapılanma sürecinde farklı değişkenlerle etkileşime girmektedir. Diğer bir 
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ifadeyle örgütsel yeteneklerdeki yenilenmeler ve değişimler yaratıcılık ve şans 
potansiyeli de dâhil, farklı seviyelerdeki aktörler, kurumlar (Regnér, 2008) ve bağlam 
arasındaki etkileşimleri kapsamaktadır. Bu etkileşimlerin yaratıcı davranışlar ve yaratıcı 
davranışların da yeni ürünler ve yetenekler üzerindeki etkilerinin anlaşılmasında ise 
etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımı alternatif bir açıklama sunmaktadır. Yaklaşım, aşağıda 
Şekil 1’de de görüleceği gibi bireylerin yaratıcı davranışları üzerinde bağlamsal, 
bireysel ve sosyal değişkenlerin etkilerine vurgu yapmaktadır (Woodman ve 
Schoenfeldt, 1989). Bundan sonraki kısımlar dinamik yeteneklerin mikro temelleri 
olarak sunulan etkileşimsel yaratıcılık yaklaşımıyla ilgili değişkenlerin firma 
yetenekleriyle ilişkilerinin kurulması sürecinden oluşmaktadır. Bu aşamada ilk olarak 
bağlamsal değişkenler üzerinde durulmaktadır. 

3.1. Bağlamsal Değişkenler 
Genelde firmaların özelde ise bireylerin yaratıcılıklarına etki eden bağlamsal 

değişkenler arasında, iş çevresi, kurumsal çevre, endüstri çevresi, grup/örgüt kültürü ve 
rutinler yer almaktadır. Yapılan çalışmalar doğal malzemelerle yapılanmış, sosyal 
etkileşim fırsatlarının ve çoklu uyaranların bulunduğu karmaşık fiziksel çevrelerin, 
yaratıcılığı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (McCoy ve Evans, 2002). Yine iş 
çevresinin yaratıcılık üzerindeki etkilerini inceleyen bazı çalışmalar bireylerin iş 
çevresiyle ilgili algılarının yaratıcılığı arttırdığı veya azalttığını ileri sürmüştür. 
Yaratıcılığı arttıran iş çevresiyle ilgili değişkenler aşağıda sekiz başlıkta sunulmuştur 
(Amabile ve Gryskiewicz, 1989, ss. 236-237, Amabile ve Diğ., ss. 1159-1162): 

• Bireyin kendi işi veya düşünceleri üzerinde kontrol sahibi olması, 
• Bireyin zorlu görevler ve önemli projeler karşısında kendini çok çalışmak 

zorunda hissetmesi, 
• Yaratıcı ürünler ve süreçler için gerekli kaynakların varlığı, 
• Uygun hedefler belirleyen, bireysel katkılara değer veren, akıllı ve hevesli bir rol 

modeli olarak görev yapan bir lider veya yöneticinin varlığı, 
• İletişime açık ve güven veren iş arkadaşlarının bulunması, 
• Faaliyetlerle ilgili geri bildirimlerin ve ödüllendirmelerin varlığı, 
• Ortak bir vizyon etrafında canlı bir fikir akışının olduğu işbirlikçi bir iş 

atmosferinin olması, 
• Yaratıcı fikirleri ve ifadeleri teşvik eden mekanizmaların varlığı gibi değişkenler 

yaratıcılığı arttırmaktadır.  
Bu değişkenler yaratıcılığın psikolojik bağlamını olumlu yönde etkileyerek yeni 

ve yaratıcı düşüncelerin geliştirilmesine imkân vermektedir (Amabile ve Diğ., 1996, s. 
1155). Yeni ve yaratıcı düşüncelerin geliştirilmesini sağlayacak bir iş atmosferi ise 
Şekil 1’de görüleceği gibi yeni ürün ve yeteneklerin oluşturulmasında doğrudan etkili 
olmaktadır. Bu durum da bizi yaratıcılığı arttıran iş çevresiyle ilgili değişkenlerin firma 
yeteneklerini olumlu yönde etkilediği, aksi durumun ise olumsuz etkilediği sonucuna 
götürmektedir.  

İş çevresinin yanında yaratıcılığa etki eden bir diğer değişken kurumsal çevredir. 
Bu çevre formel ve informel kurumlardan oluşmaktadır. Formel kurumlar arasında 
hukuk, düzenlemeler ve kurallar (politik, ekonomik vb.) yer almaktadır. İnformel 
kurumlar arasında ise normlar, kültür ve etik bulunmaktadır (North, 1990, ss. 36-46). 
Yapılan çalışmalar bir ülkenin kapsayıcı politik ve ekonomik kurumlara sahip olması 
durumunda girişimcilerin yaratıcı yıkıcı faaliyetlerinin kolaylaşacağını, sömürücü 
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politik ve ekonomik kurumlara sahip olması durumunda ise girişimcilerin yaratıcı yıkıcı 
faaliyetlerinin engelleneceğini göstermektedir (Acemoglu ve Robinson, 2013, ss. 74-
83). Yine yapılan bir diğer çalışma politik ve ekonomik kurumların firmaların 
stratejileri ve performansları üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur (Buğra, 2017). Bu 
bulguları destekleyecek bir diğer çalışma kurumlar, firmalar ve firmada stratejik 
seçimleri yapan üst yöneticilerin kaynak ve yetenek kararları arasında dinamik bir 
etkileşim olduğu sonucuna ulaşmıştır (Peng ve Diğ., 2009). Dolayısıyla bu çalışmalar 
formel kurumların girişimcilerin yaratıcı davranışları, firmaların stratejileri, kaynak ve 
yetenek kararları ve yeni yetenekler geliştirmeleri gibi konularda etkili olduğunu 
göstermektedir. 

 

 
Şekil 1: Dinamik Yeteneklerin Etkileşimsel Modeli 

 
Formel kurumlara ek olarak özellikle informel kurumlardan kültür de toplumdaki 

bireylerin yaratıcı ifadeleri, bu ifadelerin kime karşı ve nasıl yapıldığı ve hangi işlevleri 
yerine getirdiği gibi hususları etkilemektedir (Ludwig, 1992). Çünkü bireyler ait 
oldukları bu kültürel bağlamlarda yaratıcılıklarını arttıran veya azaltan çeşitli koşulların 
etkisine maruz kalmaktadırlar (Mumford ve Gustafson, 1988). Bu durum kültürel 
bağlama gömülü olan firma çalışanlarının yaratıcılıklarını da etkilemektedir. Bu nedenle 
informel kurumların da bireylerin firmalardaki yaratıcılıkları ve bu yaratıcı faaliyetler 
sonucu ortaya çıkacak yeni ürünler ve iş modelleri üzerinde etkili olduğu belirtilebilir.  

Firma çalışanlarının yaratıcılığını etkileyen bir diğer değişken olan endüstride 
farklı tedarikçilerin, rakiplerin, müşterilerin ve sosyal aktörlerin iç içe geçmiş 
etkileşimleri bulunmaktadır. Firmanın bulunduğu endüstri koşulları ise örgüt kültürü ve 
firma yetenekleri üzerinde etkili olmaktadır. Örgüt kültürü üzerinde etkili olan 
endüstriyel değişkenler rekabetçi çevre, müşteri talepleri ve toplumsal beklentiler 
şeklinde sıralanabilir (Gordon, 1991). Rekabetçi, çalkantılı, müşteri taleplerinin ve 
belirsizliklerin yüksek olduğu bir çevrede veya endüstride firmaların hayatta kalması 
için inovasyon ve yaratıcılık önemlidir. Bu tip çevrelerde firmalar yeni iş ve örgütlenme 
modelleri geliştirecek bir örgüt kültürüne sahip olmaya çalışmaktadır (Teece, 2014). 
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Örgüt kültürü bir grubun dışarıya uyum sağlamak ve içsel bütünleşme sorunlarını 
çözmek amacıyla geliştirdiği ortak varsayımlar seti veya paylaşılan anlamlar bütünü 
olarak tanımlanmaktadır. Bu paylaşılan anlamlar seti içinde insanların etkileşimleriyle 
oluşan davranışsal düzenlilikler, grup normları, benimsenen değerler, hissedarlar, 
çalışanlar, yöneticiler, müşteriler ve bu aktörler arasındaki yazılı ve yazılı olmayan 
kurallar yer almaktadır. Ayrıca örgüt üyelerinin yetenekleri, düşünme alışkanlıkları, 
zihinsel ve dilsel modelleriyle, örgütün sembolleri, ritüelleri, kutlamaları ve metaforları 
da bu kültürü oluşturmaktadır (Schein, 2010, ss. 14-16).  

Örgüt kültürünü oluşturan bu değişkenler çalışanların yaratıcılıkları üzerinde 
sınırlar veya imkânlar oluşturmaktadır (Tesluk, Farr ve Klein, 1997). Bu sınırlar veya 
imkânlar firmanın yeteneklerini etkilemektedir. Örneğin çimento ve yazılım 
sektörlerinde faaliyetlerini yürüten firmalar, bulundukları endüstriyel bağlam ve örgüt 
kültürünü oluşturan bileşenler açısından farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar da bireylerin 
yeni ve yaratıcı düşünce üretim süreçlerinde etkili olmaktadır. Bu etkiler de bireylerin 
yeni ürün, hizmet, süreç ve yetenek geliştirmelerini kolaylaştırarak veya zorlaştırarak 
firma performansını etkilemektedir. 

Firma çalışanlarının yaratıcılıklarına etki eden bir diğer değişken Şekil 1’de de 
görüleceği gibi firmanın ve firma çalışanlarının sosyal ağlarıdır. Bazı çalışmalarda örgüt 
içinde merkezi konumda bulunma, farklı aktörlerle etkileşim türü, sıklığı ve sosyal 
bağlam gibi değişkenlerin bireylerin yaratıcı performanslarını etkilediği iddia edilmiştir 
(Perry-Smith ve Shalley, 2003). Yine zayıf sosyal ağların güçlü sosyal ağlarla 
(Granovetter, 1973) kıyaslandığında yaratıcılığı arttırdığı ileri sürülmüştür (Perry-Smith 
ve Shalley, 2003). Bunların dışında yeni bir ürün veya yetenek geliştirmek için 
oluşturulan firmalar arası ittifaklar sırasında ortaya çıkan etkileşimlerin ve ilişkiye özgü 
yeteneklerin çalışanların yaratıcılıkları üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir (Dyer ve 
Singh, 1998; Lavie, 2006). Bu çalışmalar dikkate alındığında çalışanların farklı 
aktörlerle (birey ve firma gibi) etkileşimlerinin, yeni ürün ve yetenek geliştirilme 
aşamasındaki yaratıcı düşünme süreçlerinde etkili olduğu görülmektedir. 

Buraya kadar sıralanan değişkenlerin yanında firma yetenekleri (rutinleri) de 
çalışanların yeni ürün ve iş modelleri geliştirme konusundaki yaratıcılıklarını arttıran 
veya azaltan bir etkiye sahiptir. Bu yetenekler bireylerin çalıştıkları örgütler içinde 
izleyecekleri alternatifleri şekillendiren ve bu alternatiflere imkân tanıyan 
mekanizmalardır (Jacobides ve Winter, 2012). Bu mekanizmaların çalışanlar üzerindeki 
olumsuz etkileri yeteneklerin durağanlaşmasına (Leonard, 1992, s. 118), olumlu 
etkileriyse yeteneklerin yeniden üretilmesine (Feldman ve Pentland, 2003) ve evrimine 
(Breslin, 2012) etki eden bir husustur. Bireylerin yaratıcı düşünmesini engelleyen 
mekanik, standartlaşmış ve düşünmeye fırsat vermeyen yetenekler bireylerin 
yaratıcılığını olumsuz etkilerken; karmaşık, gelişmiş ve düşünmeye imkân tanıyan 
yetenekler bireylerin yaratıcılıklarını olumlu etkilemektedir. Örneğin Toyota 
fabrikasında üretim hatlarındaki rutinlerde çalışanlar daha statik, düşünmeye daha az 
imkân veren, görev ve zaman konusunda sınırları olan rutinler içinde çalışırken, tasarım 
ve arge konusundaki rutinlerde çalışanlar yaratıcılığa daha elverişli ve görev ve zaman 
konusunda esnek süreçler içinde çalışmaktadırlar.   

Çalışanların yaratıcılıkları üzerinde etkili olan bu bağlamsal özellikler, çalışanlara 
sağladıkları operasyonel ve düşünsel özerklikler, iyi bir yönetim takımı, yeterli 
kaynaklar, yeni ve yaratıcı düşüncelerin teşviki, geribildirim, yeterli zaman ve rekabet 
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baskısı gibi değişkenler ekseninde değerlendirilmektedir. Bu sayılan çevresel 
özelliklerin yaratıcı davranışlar konusunda oluşturduğu teşvikler ve engellemeler 
firmaların yeni ürünler ve yetenekler geliştirmesini etkilemektedir (Amabile, 1988). 
Yapılan çalışmalar orta düzey yöneticilerin girişimsel davranışlarını, yeni ürünler ve 
yetenekler konusundaki niyetlerini bu tip çevrelerin şekillendirdiğini göstermektedir 
(Kuratko ve Diğ., 2005). Ayrıca bu çevresel özellikler firmaların değişim yönelimli 
veya değişime direnen bir örgütsel kültüre sahip olmalarına neden olmaktadır (Teece, 
2014). Bu durum da bizi değişim yönelimli firmaların daha yaratıcı, değişime direnen 
firmaların daha statik bir yapıda olduğu sonucuna götürmektedir. Bu sonuç da 
bağlamsal değişkenlerin Şekil 1’den de anlaşılacağı gibi genelde firmaların kaynak ve 
yetenek tabanındaki değişimleri özelde ise bireylerin yaratıcılığını etkileyeceğini 
göstermektedir. Buraya kadar incelenen bağlamsal unsurların dışında bireylerin 
yaratıcılıklarına etki eden bir diğer değişken grubu bireysel özelliklerdir. Gelecek 
kısmın konusunu bu değişkenlerle ilgili açıklamalar oluşturmaktadır.   

3.2. Bireysel Değişkenler 
Firma çalışanlarının yaratıcılıklarını etkileyen bireysel değişkenler içinde 

bireylerin tarihsel arka planları, bilişsel yetenekleri ve kişilik özellikleri gibi değişkenler 
yer almaktadır. Tarihsel arka plan firma çalışanlarının eğitimi ve öğretimi, çocukluk 
çağındaki sosyalleşme zamanı ve bağlamı, cinsiyeti, yaşı, ailedeki konumları, doğum 
sırası, tecrübeleri, sosyoekonomik kökenleri ve finansal durumları gibi unsurları 
kapsamaktadır (Glover, Ronning ve Reynolds, 2013; Hambrick ve Mason, 1984, s. 
198). Bu unsurlar firmadaki üst yönetim takımının stratejik seçimlerini ve karar alma 
süreçlerini etkilemektedir (Hambrick ve Mason, 1984). Ayrıca bu tarihsel koşullar 
operasyonel düzey yöneticilerin ve çalışanların firma yetenekleri üzerindeki 
yaratıcılıklarına destek olmaktadır veya bu yaratıcılığı zayıflatmaktadır (Regnér, 2008). 
Son olarak bu koşullar yöneticilerin ve çalışanların bilişsel yapıları üzerinde etkili 
olmaktadır (Woodman ve Schoenfeldt, 1989). 

Firma çalışanlarının yaratıcılıklarına etki eden ikinci değişken ise bilişsel 
faktörlerdir. Bu faktörler arasında algılama (perception, sensing), dikkat, problem 
çözme, muhakeme, dil, iletişim ve sosyal biliş gibi yetenekler yer almaktadır. Bu 
yetenekler bireyler arasında heterojendir (Helfat ve Peteraf, 2015). Bu yeteneklerdeki 
aksaklıklar ve ön yargılar bireylerin sınırlı rasyonel seçimlerine zemin hazırlamaktadır 
(Amit ve Schoemaker, 1993, ss. 42-43). Bu yeteneklerden algılama, duyu organları 
aracılığıyla dış dünyadan alınan uyaranların beyin tarafından yorumlanması süreci 
olarak ifade edilmektedir (Gazzaniga, Heatherton ve Halpern, 2010). Dinamik 
yetenekler açısından algılama çevredeki fırsatların ve tehditlerin tanımlanmasını 
sağlayan (Hodgkinson ve Healey, 2011), bilginin örgütlenmesindeki zihinsel faaliyetler 
veya süreçler olarak tanımlanmaktadır (Helfat ve Peteraf, 2015). Bu zihinsel faaliyet 
için önemli değişken dikkat yeteneğidir. Bu yetenek, örgüt üyelerinin hem sorunları 
(çevredeki problemler, fırsatlar ve tehditler) hem de bu sorunlara verilen cevapları 
(öneriler, rutinler, projeler, alternatifler, programlar ve süreçler) fark etmesi, kodlaması, 
değerlendirmesi ve belirli bir zaman veya çaba ile bunlara odaklanması olarak 
tanımlanmaktadır (Ocasio, 1997, s. 189). Dikkat yeteneği, karar alma davranışında 
örgütsel süreçlerin merkezinde yer almaktadır (Carlsson, 2008). Bu örgütsel süreçler 
dinamik yetenekleri ifade etmektedir. Ayrıca hem algılama hem de dikkat yetenekleri 
yeni ürünlerin ve yeteneklerin oluşmasında çalışanların yaratıcı davranışları üzerinde 
etkili olmaktadır (Woodman ve Schoenfeldt, 1989). Dolayısıyla bireylerin 
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yaratıcılıklarını etkileyen algılama ve dikkat gibi bilişsel yetenekleri, Şekil 1’de de 
görüleceği üzere firmalarda yeni ürün ve yeteneklerin şekillenmesine etki etmektedir. 

Çalışanların yaratıcılıklarına etki eden ikinci bilişsel yetenek problem çözme ve 
muhakeme yetenekleridir. Problem çözme, mevcut bir durumdan istenilen düzeye 
ulaşmak amacıyla engelleri ortadan kaldırma olarak ifade edilmektedir. Muhakeme ise 
doğru kabul edilen bilgileri kullanarak bir sonucun geçerliliğini belirleme işlemi olarak 
tanımlanmaktadır (Gazzaniga ve Diğ., 2010). Dinamik yetenekler açısından muhakeme 
ve problem çözme yetenekleri kavrama veya karar alma yetenekleriyle alakalıdır (Helfat 
ve Peteraf, 2015). Çalışanların ve yöneticilerin karar alma süreçleri ise kendi yaratıcı 
davranışlarıyla etkileşim halinde olan bir değişkendir (Ford ve Gioia, 2000). Bu 
etkileşimin sonucu ise Şekil 1’de de gösterildiği gibi firma kaynak ve yetenek 
tabanındaki yenilenmelere yansımaktadır.  

Çalışanların yaratıcılıklarını etkileyen üçüncü bilişsel yetenek dil, iletişim ve 
sosyal biliş yetenekleridir. Dil, sinyaller tarafından taşınan mesajları ve dilsel bir sinyali 
(dışsal) yazıyla ve sesle bağlayan örtük bir sistemdir. İletişim ise bir bireyden diğer 
bireye anlamın, bir kaynaktan diğer kaynağa verinin çok sayıda yapay veya doğal 
yoldan aktarılması işlemi olarak tanımlanmaktadır (Matsumoto, 2009). Üst ve orta 
düzey yöneticilerin iletişim stilleri ve dili kullanma biçimleri çalışanların yaratıcı ve 
girişimsel faaliyetlerinde ilham kaynağı olmaktadır (Baum, Locke ve Kirkpatrick, 
1998). Yine benzer şekilde yöneticilerin dili kullanma biçimleri firmalarda stratejik 
değişimleri kolaylaştırmakta veya zorlaştırmaktadır (Helfat ve Peteraf, 2015). 

Son olarak çalışanların yaratıcılıklarını etkileyen sosyal biliş yetenekleriyse sosyal 
bağlamdan aktarılan bilginin edinimi, temsili ve geri alınmasını etkileyen faktörler ve 
davranış ile değerlendirme üzerinde bu süreçlerin etkileri olarak ifade edilmektedir 
(Matsumoto, 2009). Sosyal biliş yetenekleri arasında sembolize etme (Symbolizing 
Capability), geleceği tahmin etme (Forethought Capability), dolaylı öğrenme 
(Vicarious Capability), öz düzenleme (Self-Regulatory Capability), öz değerlendirme 
(Self-Reflective Capability), öz inanç (Self-Believe) ve öz yeterlik (Self Efficacy) gibi 
yetenekler yer almaktadır (Bandura, 1986). Bu öz referans (Self-Referential) yetenekleri 
yöneticilerin karar alma süreçlerini şekillendirmektedir (Wood ve Bandura, 1989). 
Dolayısıyla dil, iletişim ve sosyal biliş gibi yeteneklerin firma kaynak ve yetenek 
tabanındaki değişimleri etkilediği ifade edilebilir (Helfat ve Peteraf, 2015). Özellikle 
sosyal biliş yetenekleri firma kaynaklarının ve yeteneklerinin yaratıcı kullanımını 
şekillendirmektedir (Wood ve Bandura, 1989).  

Firma çalışanlarının yaratıcılıklarına tarihsel arka plan ve bilişsel yetenekler 
dışında etki eden üçüncü değişken bireysel özelliklerdir. Bu kişilik özellikleri arasında 
yüksek enerji seviyesi, sosyal beceriler, içsel motivasyon, merak, risk yönelimli bir 
yapıya sahip olma, bağımsızlık, değerlendirme, özerklik, sezgi (Amabile, 1988), 
özgüven (Bandura, 1986) ve çözüm yetenekleri gibi özellikler yer almaktadır (Barron ve 
Harrington, 1981). Bu kişilik özellikleri yaratıcılığı arttıran bireysel özelliklerdir. 
Yaratıcılığı azaltan bireysel özellikler arasında ise iş motivasyonundaki eksiklik, 
memnuniyetsizlik, işe ve sonuçlara karşı kötümser tutumlar, problem çözme konusunda 
tecrübe ve yetenek eksikliği, katı bir düşünsel yapı, dışsal motivasyon, sosyal ve politik 
becerilerin eksikliği ile kötü bir takım oyuncusu olma gibi özellikler yer almaktadır 
(Amabile, 1988). Yaratıcılığı arttıran bireysel özelliklere sahip bireylerin yükselme ve 
önleme odakları arasındaki dengede yükselme odağında oldukları kabul edilmektedir 



 
 

M. Bağış 10/4 (2018) 1163-1185 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1174 

(Brockner, Higgins ve Low, 2004). Yükselme odağına sahip bireyler ise daha çok 
araştırma, değişim, risk alma, tecrübe, yaratıcılık, esneklik, keşif ve inovasyon gibi 
araştırmacı faaliyetlere odaklanmaktadır (March, 1991, s. 71). Bu kişisel özelliklere ve 
odağa sahip yöneticiler ve çalışanlar da firma kaynak ve yetenek tabanında değişimleri 
ve dönüşümleri sağlamaktadırlar. Buraya kadar incelenen bağlamsal ve bireysel 
değişkenlerin yanında firma çalışanlarının yaratıcılıklarını etkileyen üçüncü değişken 
kümesi içinde sosyal etkiler yer almaktadır. Bir sonraki kısmın konusunu ise bu 
değişkenlerle ilgili açıklamalar oluşturmaktadır.   

3.3. Sosyal Değişkenler 
Firma çalışanlarının yaratıcılıklarını etkileyen sosyal değişkenler arasında sosyal 

kolaylaştırma, değerlendirme beklentileri, ödüller/cezalar ve rol modelleme yer 
almaktadır (Woodman ve Schoenfeldt, 1989). Bireylerin yaratıcılıklarına etki eden 
sosyal kolaylaştırıcılar/durdurucular konusundaki çalışmalar, bağlamdaki diğer 
bireylerin varlığının, iyi öğrenilmemiş ya da karmaşık görevler üzerindeki performansı 
azaltabileceğini, ancak iyi öğrenilmiş ya da basit görevler üzerindeki performansı 
arttırabileceğini göstermiştir (Amabile, 1996). Sosyal kolaylaştırıcıların/durdurucuların 
yaratıcılık üzerindeki etkileri konusunda yapılan analizler ise söz konusu değişkenlerin 
yaratıcılığa etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur (Amabile, Goldfarb ve Brackfleld, 
1990). Zuckerman'ın (1977) Nobel ödülü kazananlar üzerinde yaptığı araştırma diğer 
insanların (yaratıcılığı yüksek) varlığının yaratıcılığı arttırabileceğini ileri sürmüştür. 
Benzer şekilde Osborn (1963), grup ortamlarında birbirinin düşünmesini teşvik eden 
veya yavaşlatan bireylerin olağandışı ve kabul edilebilir fikirlerin oluşması konusunda 
sosyal kolaylaştırma etkilerinin olduğunu iddia etmiştir. Bu çalışmalardan takım veya iş 
arkadaşlarının bireysel yaratıcılığı pozitif olarak etkilediği görülmektedir (Egan, 2005). 
Dinamik yetenekler açısından düşünüldüğünde birbirlerini düşünme konusunda teşvik 
eden farklı uzmanlıklara sahip bireylerin olduğu gruplarda ortak üretim (Lindenberg ve 
Foss, 2011, s. 500) ve düşünme motivasyonunun sosyal kolaylaştırıcı etkiler sayesinde 
yüksek olacağı kabul edilebilir.  

Firma çalışanlarının yaratıcılıklarını etkileyen ikinci sosyal değişken, 
değerlendirme beklentileridir (Woodman ve Schoenfeldt, 1989). Bireyler aslında 
başkalarının mevcudiyetinde çalışmadığı halde, başkalarının hayal edilmiş veya örtük 
varlığıyla (özellikle alanında uzman kişilerden) ilgili bir değerlendirme beklediklerinde 
bireylerin yaratıcılıkları etkilenebilmektedir. Değerlendirme beklentisinin iş 
konusundaki içsel motivasyonu ve yaratıcılığı zayıflatabileceğine dair güçlü bir görgül 
destek bulunmaktadır (Amabile ve Diğ., 1990). Performansları değerlendirilen bir grup 
insan üzerinde yapılan çalışmada değerlendirme sonuçları olumlu olduğu halde 
insanların içsel motivasyonlarının azaldığı tespit edilmiştir (Harackiewicz, Manderlink 
ve Sansone, 1984). Yine iki grup üzerinde değerlendirme etkilerinin incelendiği bir 
başka çalışmada değerlendirme gruplarındaki deneklerin, kontrol grubundakilere göre 
yaratıcılığı önemli ölçüde düşük sanat eserleri ürettikleri belirlenmiştir (Amabile, 1979). 
Ancak bir başka çalışma ekip üyelerinin ve yönetimin bir projenin ilerlemesiyle ilgili 
sürekli, yapıcı ve bilgi alışverişinin olduğu bir ortam oluşturmaları durumunda, 
değerlendirmenin yararlı ve destekleyici olacağını tespit etmiştir (Amabile, 1988). 
Dolayısıyla dinamik yetenekler açısından değerlendirildiğinde firma çalışanlarının yeni 
bir yetenek veya iş modeli geliştirmeleriyle ilgili yaratıcılıklarında Şekil 1’den de 
görüleceği gibi değerlendirme beklentilerinin etkisinin olacağından söz edilebilir.  
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Firma çalışanlarının yaratıcılıklarını etkileyen bir diğer değişken ödüller ve 
cezalardır. Bireyler arasındaki yaratıcılık farklılıklarına etki eden bu değişken bireylerin 
içsel ve dışsal motivasyonlarını da (Woodman ve Schoenfeldt, 1989) etkilemektedir. Bu 
konudaki bazı çalışmalar ödüllerin yaratıcılığı baskıladığını ve yaratıcılıkla ilgili içsel 
motivasyonu olumsuz etkilediğini iddia etmiştir (Woodman ve Diğ., 1993). Fakat 
sonradan yapılan bazı çalışmalar ise ödüllerin yaratıcılığı arttırabileceğini ve yaratıcılık 
üzerinde dışsal bir motivasyon aracı olabileceğini ileri sürmüştür (Eisenberger ve 
Rhoades, 2001). Örneğin Abbey ve Dickson (1983) arge birimlerinde hem finansal hem 
de finans dışı teşviklerin yaratıcılıkla ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde 
Amabile (1988) ödüllendirme sistemlerinin dengeli bir şekilde kullanılmasının 
yaratıcılığı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla ödüllendirme 
sistemlerinin yaratıcılık ve motivasyonel yönelimler (içsel ve dışsal) üzerindeki bu 
etkileri firma çalışanlarının yeni ürünleri ve yetenekleri geliştirmelerine katkı 
sağlamakta veya bu sürece olumsuz etki yapmaktadır (Woodman ve Diğ., 1993).   

Firma çalışanlarının yaratıcılıklarını etkileyen son değişken rol modellerdir (Egan, 
2005). Rol model alma bireylerin bir davranışı gözleyerek (Bandura, 1986) ve 
öykünerek (Jaussi ve Dionne, 2003) öğrenmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Örneğin 
bireyler firma içindeki liderleri, farklı pozisyonda bulunan ve farklı uzmanlık alanına 
sahip yöneticileri ve çalışanları model olarak alabilmektedirler. Bu nedenle rol modeller 
bireylerin iş performansı (Zuckerman, 1977) ve yetenekleri (Bloom ve Sosniak, 1981) 
üzerinde etkili olmaktadır. Rol model alma davranışı firma çalışanlarına diğer bireylerle 
kendilerini kıyaslama ve bu bireylerle etkileşime girme imkânı vermektedir. Ayrıca bu 
davranış firma çalışanlarına bilişsel, sosyal ve davranışsal yetkinliklerini geliştirme 
kolaylığı sağlamaktadır. Firmalardaki çalışanlar model olarak aldıkları çalışanlardan, 
gözleyerek öğrendikleri yetkinlikler aracılığıyla yaratıcı ve yenilikçi davranışlar 
üretebilmektedirler (Wood ve Bandura, 1989). Bu davranışlar da yeni ürünlerin ve 
kolektif yeteneklerin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu konuda Zuckerman’ın (1977) 
Nobel ödülü kazananlar üzerinde yaptığı araştırma rol model almanın bireylerin 
yaratıcılıklarını arttırdığını ortaya koymuştur. Dinamik yetenekler açısından 
değerlendirildiğinde modelleme yaratıcı davranışlara temel oluşturan veya yaratıcı 
davranışı körelten bir değişkendir. Diğer bir ifadeyle firmada daha deneyimli, yetenekli 
ve farklı uzmanlıklara sahip bireylerin varlığı ve çalışanların bu bireyleri rol modeller 
olarak almaları, firma çalışanlarının yaratıcı yönelimlerini geliştirirken, aksi durum 
yaratıcılıklarını köreltmektedir. Bu durum da örgütsel performansı ve rekabet 
avantajının sürdürülebilirliğini etkilemektedir.  

4. Sonuç 
Yaratıcı davranışın etkileşimsel modeli, kafesteki kuş metaforuyla ele alınabilir. 

Kafesteki bir kuşun davranışlarına yön veren temel faktörlerin çoğu çevresel baskılarla 
alakalıdır. Ancak bu durum kuşun davranışlarının tamamını açıklamamaktadır. Örneğin 
kuşun kafesinin kaldırılması kuşun daha iyi uçmasını sağlayacaktır. Kuşun sahibi 
tarafından eğitilmesi durumunda kuş çevredeki sosyal davranışlara farklı cevaplar 
verebilecektir. Burada kuşun davranışlarının sosyal bağlamdaki değişiklikler, çevresel 
baskılar ve eğitim gibi farklı değişkenlerin etkileşimiyle şekillendiği görülmektedir 
(Woodman ve Schoenfeldt, 1989). 

Bu çalışmada geliştirilen dinamik yeteneklerin etkileşimsel yaratıcılık modeli de 
bu metafora benzer şekilde bireylerin yaratıcılık yeteneği ve yaratıcı davranışlarıyla 
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ilgili genel bir çerçeve sağlamaktadır. Bu çerçeve bağlamsal, bireysel ve sosyal 
değişkenler tarafından bireysel yaratıcılığın nasıl şekillendirildiğini ve bu yaratıcılığın 
yeni örgütsel yeteneklerin oluşturulma sürecine katkılarını anlama imkânı vermektedir. 
Bu anlamda model farklı değişkenlerin bireysel yaratıcılık üzerindeki etkilerinin 
incelenmesini sağlayarak farklı araştırma akımlarının, analiz düzeylerinin ve 
birimlerinin birleştirilmesini sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle model makro ve mikro 
değişkenlerin bir arada incelenmesini sağlayarak dinamik yetenekler araştırma akımının 
rasyonel aktör (Teece ve Diğ., 1997) varsayımına yönelik eleştiriler ortaya koymaktadır. 
Bu eleştiriler firmadaki yöneticilerin ve çalışanların sosyal, ekonomik, politik, kültürel 
ve tarihsel bağlama gömülü olduklarını göstermektedir. Ayrıca model makro-mikro 
analiz düzeylerini ele alan özelliğiyle dinamik yetenekler araştırmalarına meta teorik 
(Teece, 2017, s. 3) açıklamalar getirmektedir. Bu anlamda model genelde stratejik 
yönetim araştırmalarına (Felin ve Hesterly, 2007, s. 207; Felin ve Foss, 2006; Feldman 
ve Pentland, 2003; Foss ve Diğ., 2010; Felin ve Diğ., 2012; Johnson ve Diğ., 2007, s. 
30; Ocasio, 1997, s. 189) özelde ise dinamik yeteneklerin mikro temellerine meta teorik 
açıklama getirmeye çabalayan çalışmalara (Teece, 2017) bir destek niteliğindedir. 
Bunun yanında model bireylerin yaratıcılığını etkileyen firma içi ve dışı değişkenleri de 
aynı anda inceleme imkânı vererek aktör ve yapı ikilemi çerçevesinde yaratıcı 
faaliyetlerin incelenmesine imkân vermektedir. Dolayısıyla kullanılan farklı analiz 
düzeyleri, kavramlar ve aktör-yapı ikilemi dikkate alındığında modelin metodolojik 
açıdan etnografik çalışmalar, vaka çalışmaları, tarihsel vaka analizleri ve içerik 
analizleri gibi farklı araştırma tasarım ve tekniklerinden faydalanabileceği belirtilebilir. 

Bunun yanında model firma yetenek tabanındaki değişimlerin sadece üst 
yönetimin işi (Teece, 2007) olduğu gerçeğinden bizleri uzaklaştırarak, orta düzey 
yöneticiler ve operasyonel çalışanların da bu sürece katkı sağlayabileceğini 
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle model, firma düzeyindeki yaratıcı davranışlarda ve 
firmanın kaynak ve yetenek tabanındaki dönüşümlerde yönetimsel bilişsel yetenekler 
(Helfat ve Peteraf, 2015; Teece, 2007) ve dinamik yönetimsel yetenekler (Adner ve 
Helfat, 2003, s. 20) gibi sadece üst yönetim takımına özgü bilişsel yeteneklerin yeterli 
olmadığını, firmanın arge, üretim, pazarlama ve satış gibi operasyonel birimlerindeki 
çalışanların ve yöneticilerin de bu sürece katkı sağlayabileceğini ortaya koymuştur.  

Dinamik yeteneklerin etkileşimsel modelinin bir başka faydası kolektif düzey 
yeteneklerin bireysel düzey yeteneklerin toplamı, bileşimi veya koordine edilmesiyle 
oluşmuş bir yapı olduğu yanılgısından bizi uzaklaştırmasıdır. Çünkü model kolektif 
yeteneklerin öncülü kabul edilen bireysel yeteneklerin ve yaratıcı davranışların 
oluşmasında çeşitli değişkenlerin etkili olduğu kabulünden hareket etmektedir. Örneğin 
bireylerin yaratıcı davranışları üzerinde bağlamsal değişkenlere vurgular yapılmaktadır. 
Bu vurgular dinamik yeteneklerin bağlam bağımlı özelliğiyle (Helfat ve Diğ., 2009) 
uyuşmaktadır. Benzer şekilde yöneticilerin yaratıcı davranışları üzerinde bireysel 
özellikler ve tarihsel arka plan gibi değişkenlerin etkilerine vurgu yapılmaktadır. Bu 
durum yöneticilerin stratejik seçimlerinde tarihsel arka plan ve bilişsel yetenekler gibi 
psikolojik değişkenlerin (Hambrick ve Mason, 1984) etkileri olduğunu göstermektedir. 
Özellikle stratejik seçimler üzerinde bilişsel yeteneklerin etkileri dinamik yeteneklerin 
mikro temellerindeki araştırmalarla (Adner ve Helfat, 2003; Helfat ve Peteraf, 2015; 
Teece, 2007) aynı doğrultuda çalışmalardır. Son olarak bireylerin yaratıcılıkları 
üzerinde ödüllendirme ve üst yönetim takımının desteği gibi sosyal değişkenlerin etkili 
olduğu iddia edilmiştir. Bu iddialar ise orta düzey yöneticilerin girişimsel ve yaratıcı 
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davranışlarını etkileyen sosyal değişkenlerin (Kuratko ve Diğ., 2005) dinamik 
yetenekler üzerindeki etkileriyle tutarlıdır.  

Model buraya kadar yazılan katkılarının yanında şu eksiklere sahiptir. Örneğin 
model özelde bireylerin genelde ise firmaların yaratıcılıklarının dinamik yeteneklerin 
oluşumu ve gelişiminde yeterli olduğu kabulünden hareket etmektedir. Ancak dinamik 
yeteneklerin yenilenmesi firmalar açısından maliyetleri olan bir unsurdur. Bu anlamda 
model bu yenilenme sürecinde firmanın finansal koşulları ve fonlara ulaşımı hakkında 
herhangi bir veri sağlamaz. Bunun yanında model ekonomik krizleri, politik 
istikrarsızlıkları, ülkeler arasındaki politik gerilimleri ve savaşları dikkate almaz. Bir 
başka ifadeyle model Şekil 1’de belirtilen değişkenlerin dışındaki diğer tüm durumlar 
sabitken (ceteris paribus) yaratıcı davranışların sürekli olduğu kabulünden hareket eder. 
Son olarak her araştırma sorusuna verilecek cevapların da sınırlı olacağı kabulünden 
hareketle model sadece bireylerin yaratıcı davranışlarına etki eden değişkenleri 
incelemektedir. Firma düzeyindeki yaratıcı faaliyetleri ve firmanın bulunduğu eko 
sistemin ve ülkenin firmanın yaratıcı faaliyetlerine etkisini açıklamaz. Dolayısıyla 
bundan sonraki çalışmalar şu sorulara cevap arayabilirler. Ülkelerin hangi bağlamsal 
koşulları firmaların yaratıcı faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. Rekabet avantajında 
sürdürülebilirliği sağlayan veya sağlayamayan ülkeler arasında yaratıcılığa etki eden 
değişkenler açısından hangi tip benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Ülkeler 
arasında yaratıcılık farklılıklarına neden olan değişkenler ülkeler arasındaki dinamik 
yeteneklerde de bir farklılık oluşturmakta mıdır? soruları cevaplanması gereken sorular 
arasında durmaktadır. 
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Extensive Summary 

This study is based on criticisms of the assumption of rational actors (managers) 
of dynamic capabilities. What are the variables that influence the creative behaviors of 
individuals in the formation and renewal of dynamic capabilities working on the basis 
of these criticisms? is looking for answers. For this purpose, the concepts related to the 
interactional creative approach in the discipline of psychology were used to understand 
the variables affecting the creative behaviors of the micro bases of dynamic capabilities. 
As a result, a conceptual model has been developed that enables the creative behaviors 
of individuals acting on collective level dynamic capabilities and the contextual, 
personal and social variables that affect these behaviors.  

Therefore for this study, the concepts of interactional creative approach in the 
discipline of psychology (Woodman and Schoenfeldt, 1989) were utilized. In this way, 
it was ensured that the concepts taken from the interactional approach in the discipline 
of psychology were superficially intersected with the view of dynamic capabilities 
(Zahra and Newey, 2009). Through this intersection, a conceptual model has been 
developed that provides an alternative explanation for the micro foundations of dynamic 
capabilities. This model explains the creative behaviors of individuals, the development 
of new capabilities and their role in organizational change. In this way, the creative 
behaviors (micro) and the variables (macro, micro) that direct these behaviors are aimed 
to be seen. 

The interactive creativity model of the dynamic capabilities developed in this 
study provides a general framework for the creativity and creative behaviors of 
individuals. This framework provides an opportunity to understand how individual 
creativity is shaped by contextual, individual, and social variables and how this 
creativity contributes to the creation of new organizational capabilities. In this sense, the 
model enables the analysis of the effects of different variables on individual creativity, 
thus enabling the integration of different research currents, levels of analysis and units. 
In other words, the model introduces meta-theoretical (Teece, 2017) explanations to the 
research currents by providing a combination of macro and micro changes. In this sense, 
the model is also a support for the studies that attempt to give a theoretical explanation 
to the micro foundations of dynamic capabilities in recent years. In addition, it enables 
the examination of creative activities within the framework of the actor and structure 
dilemma by giving the opportunity to examine both internal and external variables of 
the firm which affect the creativity of the model. 
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Besides, the model shows that the changes in the capability base of the firm can 
only contribute to this process by removing us from the fact that the top management is 
the job (Teece, 2007).  

 
Figure 1: Interactional Model of Dynamic Capabilities 

 
Capability base (Helfat and Peteraf, 2015; Teece, 2007) and dynamic managerial 

capabilities (Adner and Helfat, 2003) and that employees and managers in the 
operational units of the firm such as arge, production, marketing and sales can 
contribute to this process.  

Another benefit of the interactive model of dynamic capabilities is that the 
collective level capabilities distract us from the misconception that there is a structure 
formed by the sum, composition or coordination of individual level capabilities. 
Because the model is based on the assumption that various variables are effective in the 
formation of individual capabilities and creative behaviors that are considered as the 
precursors of collective capabilities. For example, emphasis is placed on contextual 
variables on the creative behaviors of individuals. These emphasis coincide with the 
context-dependent feature of dynamic capabilities (Helfat et al., 2009). Similarly, the 
effects of variables such as individual characteristics and historical background on 
creative behaviors of managers are emphasized. This shows that there are influences of 
psychological variables (Hambrick and Mason, 1984) such as historical background and 
cognitive abilities in the strategic selection of managers. Particularly, the effects of 
cognitive capabilities on strategic choices are studies in the same direction with the 
research on micro foundations of dynamic capabilities (Adner and Helfat, 2003; Teece, 
2007; Helfat and Peteraf, 2015). Finally, it was claimed that social variables such as 
rewarding the creativity of individuals and the support of the top management team 
were effective. These claims are consistent with the effects of social variables (Kuratko 
et al., 2005) on the dynamic capabilities that affect the entrepreneurial and creative 
behaviors of middle managers. 
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Abstract 
This study attempts to explore the effect of dividend policy on the stock prices of 

the companies in Turkey. A balanced panel data set has been formed with 102 
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1. Introduction
With the increase in the institutionalization of business and as a result of the

separation of business management and business ownership, the view that the primary 
objective of a business is to maximize the firm value has become a widely accepted. 
Therefore, while factors that affect the firm value are gaining more importance, the 
interest in determining the effect of dividend policies on the firm value has increased. 
Today, the managers must consider not only the management and the funding of the 
investments, but also the effect of dividend policy on the firm value. 

An investor may obtain two types of gains from investing in stocks: dividend 
yields and capital gains which arise from the rise in stock value. The investor takes into 
account both of the factors and behaves according to his position. Considering the 
expectations of the investors, the business management attempts to establish an optimal 

1 This study has been based on the master thesis, “Türkiyede Halka Açık Şirketlerde Kâr Payı Dağıtım 
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dividend policy that will maximize the firm value and will not have any negative effect 
on the future investment goals and the cash flow of the firm. For this reason, the way 
that the investors react to dividend distribution is crucial for the managers.  

Various theories have been put forward regarding the correlation between 
dividend yields and capital gains as well as the effect of dividend distribution on 
investor preferences. These theories are fundamentally divided into two main views. 
The first view holds that the dividend distribution is relevant, while the second view 
holds that it is not.  

Miller and Modigliani (1961) were the first to argue in their “Dividend 
Irrelevance Theory” that dividend policy does not affect the firm value. The Residual 
Dividend and Clientele Effect theories also suggest that dividend policies do not have 
an effect on the firm value. On the other hand, as a counterpoint to the dividend 
irrelevance theory, Bird in Hand theory (Lintner, 1962) constitutes the main theory of 
dividend relevance, with other theories such as Walter Model (1963), Signalling Theory 
(Bhattacharya, 1979), Tax Preference Theory (Litzenberger and Ramaswamy, 1979) 
and the Agency Theory (Rozeff, 1982) supporting it. 

Although there have been various studies conducted in the finance literature 
regarding the validity of both theories, no final result has been reached so far. In this 
studies that have been conducted, the results differ depending on the country that the 
business is located in, the sector of the business, the period of activity, the investor 
profile and the conjuncture. These results indicate that Fischer Black's statement (Black, 
1976) "The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with 
pieces that just don't fit together” is still valid. 

As a result of the firm value standing out as the ultimate goal of the companies, 
the study of the factors which affect the firm value still maintains its importance. In this 
study, we take stock price as an indicator of the firm value while we analyze the 
relations between firm value and dividend policy in the Turkish Capital Market. 

The structure of this paper is as follows: the introduction, the literature review, 
description of the data and the empirical methodology, findings of the econometric 
analysis, and the conclusion.  

2. Literature Review  
Many studies have been conducted in the past attempting to explain the 

relationship between dividend policy and stock prices. There are various studies which 
support that the dividend earnings have an effect on stock prices. 

The first study was introduced by M.J. Gordon in 1959. In his study, Gordon tried 
to gauge the effects of dividend and retained earnings on stock prices using data from 
four different sectors in 1951 and 1954 and implied cross-section different regressions. 
As a result, Gordon found that the dividend earnings have more effect on stock prices 
than the retained earnings. 

The argument that dividend has impact on firm value and is relevant for firm 
valuation was defended by both John Lintner’s “Dividends, Earnings, Leverage, Stock 
Prices and The Supply of Capital to Corporations” publication in 1962 and Myron J. 
Gordon’s “Optimal Investment and Financing Policy” publication in 1963 
independently. According to the Gordon’s firm valuation model, the main determinants 
of value of financing cost of capital are expected infinite series of dividends per share, 
annual growth of dividends and market price per share of the firm. 
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Litzenberger and Ramaswamy (1979) determined a strong positive relationship 
between pre-tax expected returns and dividend yields of common stocks using the data 
for the 1936 - 1977 period. Evidence was also presented for a clientele effect showing 
that those stockholders in higher tax brackets choose stocks with low yields, and vice 
versa. 

Nishat and Irfan (2004) attempted to determine the impact of dividend policy on 
stock price in Pakistan. A sample of 160 listed companies in Karachi Stock Exchange 
was examined for the 1981- 2000 period. As a result of the study which was conducted 
based on a cross-sectional regression analysis of the relationship between stock price 
volatility and dividend policy, both of the dividend policy measures (dividend yield and 
payout ratio) were found to have significant impact on the stock price volatility. 

Pani (2008) investigated the relationship between dividend policy and stock prices 
for Indian corporations. Companies listed at BSE Index were studied from year 1996 to 
year 2006. The study employed panel data analysis to examine the relationship between 
dividend retention ratio and stock price behavior. The results expose that the dividend 
retention ratio along with the size and the debt-equity ratio play a significant role in 
explaining variations in stock returns. 

Kapoor (2009) examined the relationship between dividend policy and 
shareholder’s value in Indian stock market. The study was conducted to address the 
issue from the perspective of Indian information technology, fast-moving consumer 
goods and service sectors respectively. The study discussed the dividend irrelevance 
theory, agency theory and asymmetric information and concluded that in the Indian 
scenario, dividend policy has a great effect on the shareholder wealth in the form of 
share price. 

Al Shabibi and Ramesh (2011) studied the possible factors that influence the 
dividend policy for non-financial companies in UK. Stock price was employed as 
dependent variable in the study. Industry type, tangibility and corporate governance 
factors were employed as independent variables. Firm size, debt level, growth and 
profitability were used as controlled variables. The data they used was a sample of 90 
non-financial UK companies and their annual reports. The results showed that the share 
prices have changed due to the change in dividend policy. 

Hussainey, Oscar Mgbame and Chijoke-Mgbame (2011) studied the association 
between dividend policy and share prices changes for the stock market in UK. They 
determined share price as a dependent variable while debt level, size, growth rate and 
earning per share were determined as independent variables. The results showed that the 
measurements of the dividend policy, dividend yield and dividend payout, caused 
volatility in stock prices. 

Ramadan (2013) studied the effect of dividend policy on the stock price volatility 
for the 77 industrial companies listed at Amman Stock Exchange. The study covers a 
twelve-year period starting from 2000 to 2011. The findings exhibit significant negative 
effect of the two components of the dividend policy, dividend yield and dividend 
payout, on the share price volatility. 

On the other hand, the dividend irrelevance theory was first put forward by 
Merton Miller and Franco Modigliani’s paper (Dividend Policy, Growth and the 
Valuation of Shares) in 1961. According to the theory, the dividend policy of a firm is 
not important for investors and the distribution of dividend has no impact on the firm 
value. In other words, capital gains and dividend gains are not different things. The only 
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factor that affects the firm value is profit generated from the firm’s investment policy 
and future expectation. According to Miller and Modigliani, dividend policy is 
irrelevant and distribution of dividend is not important for investors. 

In line with the dividend irrelevance hypothesis, Black and Scholes (1974) aimed 
to identify the effect of dividend policy on stock prices via examining the relationship 
between dividend yield and stock returns. They constructed 25 portfolios composed of 
New York Stock Exchange listed stocks. In the study capital asset pricing model 
(CAPM) is used to test the long-run estimate of dividend yield effects. The results 
exposed that the dividend yield coefficient is not significantly different from zero either. 
Black and Scholes, therefore, concluded that, “we are unable to show that differences in 
yield lead to differences in stock prices.” In other words, neither high-yield nor low-
yield payout policy of companies seemed to influence the stock prices.  

Batchelor and Orakçıoğlu (2003) tested the proposition that stock dividends 
have no effect on firm value, using a novel GARCH process with event-related 
intercept terms to capture induced changes in the volatility of stock prices. According 
to this study, returns rise in advance of stock dividend payments, but this effect 
becomes statistically insignificant when proper allowance is made for 
heteroscedasticity. The study documents some irrationality in the responses to cash 
dividends, with prices rising/ falling after increased/ decreased dividend payments, 
rather than after the much earlier dividend announcements. 

Samad, Shaharudin and Ha (2007) investigated if there is a significant relationship 
between a stable dividend policy and firm performance in Malaysian stock market. 
They used data set of 120 firms from seven different sectors for the period 2001-2005. 
The study suggested that there was no significant impact of dividend policy on stock 
market return. CAPM was used to determine stock’s respective expected returns. The 
results showed no significant relationship between dividend policy and abnormal stock 
returns. 

The regression between dividend payout amount and stock prices between 1987-
2006 of 19 IMKB-30 Index companies has been researched by Pekkaya  (2006). 
According to the analysis, there is a statistically significant effect of the dividend payout 
amount on the stock prices for the 5 companies. As a further result of analysis there is a 
stronger relation between the amount of retained earnings and stock price than the 
relation between dividend payout amount and stock prices. 

3. Data and Methodology 
A balanced panel data set of 102 companies from Borsa Istanbul (BIST) Industrial 

Index (XUSIN) is examined for the period 2004-2016.  The length of each period is one 
year. The reason behind the selection of the year 2004 as the beginning period is the 
regulations which were implemented in the International/Turkish accounting standards 
in 2003. The fact that the financial statements of the companies listed in BIST from 
2004 became more comparable was the main factor in the selection of period. 

The data set is comprised of variables which were calculated from the annual 
consolidated financial statements of the companies. These financial statements have 
been  obtained from the official website of Public Disclosure Platform 
(www.kap.gov.tr) and Borsa Istanbul (www.borsaistanbul.com.tr).  Macroeconomic 
indicators used in this set has been taken from the official pages from The Central Bank 
of the Republic of Turkey(www.tcmb.gov.tr) and the Ministry of Treasury and Finance 
(www.hazine.gov.tr). Stock prices have been acquired from Finnet data provider.  

http://www.kap.gov.tr/
http://www.borsaistanbul.com.tr/
http://www.tcmb.gov.tr/
http://www.hazine.gov.tr/
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3.1. Definition of Variables 
In order to determine the variables used in this study, previous studies have been 

taken into consideration. The dependent variable used is the annual change of stock 
prices of the companies. On the other hand, the independent variables are consisted of 
two groups: firm-specific and macroeconomic data. 

3.1.1. Dependent Variable  
In order to investigate the effect of dividend policy on firm value, we used the 

annual change in stock prices as a proxy for firm value changes. Stock prices has been 
used mostly in literature as a dependent variable as in the studies of Black and Scholes 
(1974), Samad, Shaharudin and Ha (2007), Pani (2007), Kapoor (2009), Husseiney and 
Oscar (2011). While calculating the annual return of stocks, the companies’ year-end 
adjusted stock prices are used. 

3.1.2. Independent Variables  
Independent variables are comprised of firm-specific variables which are 

computed using the data presented in the financial statements, and macroeconomic 
variables which represent the economic indicators of the Turkish economy. The firm-
specific variables are dividend payout ratios, asset turnover ratio, leverage, and size. 
Gross dividend payout ratio and cash dividend payout ratio are selected as the indicators 
of dividend policy. Macroeconomic variables which are thought to have an effect on the 
firm value are interest rate, exchange rate and real GDP growth. 

The dependent and independent variables used in this study are presented in 
Table1. 

Table 1: The Variables Used in The Determination of Stock Price 

Notation Variables Details 

Dependent Variable 

SPR Stock Price Return (Stock Pricet − Stock Pricet−1)/Stock Pricet−1 

Independent Variables 

A-Firm-Specific Variables 

GDR Gross Dividend Payout Ratio  (Gross Cash Dividend + Stock Dividend) / Net 
 CDR Cash Dividend Payout Ratio  Gross Cash Dividend / Net Income 

ATO Asset Turnover Ratio Net Sales / Average Total Assets 

LEV Leverage Ratio Total Debt / Total Assets 

SIZE Total Assets Log of Total Assets 

B-Macroeconomic Variables 

GDP Gross Domestic Product Annual percentage growth rate of real GDP 

INT Interest Rate Average benchmark interest rate of the period 

EXC Exchange Rate  Annual percentage change in exchange rate basket 

The summary of the statistics of the variables is presented in Table 2. The average 
annual stock return of sample companies over the period 2004-2016 is 31%. During the 
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same period, companies’ average gross dividend payout ratio and cash dividend payout 
ratio are 33.5% and 32.1% respectively. This result implies that the industrial 
companies in Turkey prefer cash dividend and almost all dividends are distributed as 
cash rather than bonus share. 

Table 2: Summary Statistics of Variables 

Variable Observation
 

Mean Std.Dev. Minimum Maximum 
SPR 1.326 0.314 1.124 -0.81 32.78 
GDR 1.326 0.335 0.538 0.00 8.67 
CDR 1.326 0.321 0.531 0.00 8.67 
ATO 1.326 0.978 0.464 0.10 3.53 
LEV 1.326 0.432 0.208 0.03 0.97 
SIZE 1.326 5.864 1.409 2.42 10.35 
GDP 1.326 0.554 0.039 -0.05 0.11 
INT 1.326 0.131 0.053 0.07 0.25 
EXC 1.326 0.073 0.125 -0.12 0.27 

3.2. Empirical Methodology 
This paper attempts to test the impact of dividend policies on the stock value of 

the listed companies in Turkey by using panel data analysis. Four different models have 
been used where the annual stock return is taken as the dependent variable. All the 
independent variables shown in Table 1, except dividend payout ratios which are 
considered as the indicator of dividend policies, are the same in all models. 

Using gross dividend payout ratio and cash dividend payout ratio variables in the 
same model causes multicollinearity problem. To avoid this problem, two different 
models have been formed by using these ratios as independent variables. In addition to 
that, since companies generally distribute the dividends from the previous year’s 
earnings (it is a higher possibility that the distributed dividend has an effect on the 
firm’s current value rather than on its value during the previous year), two more 
separate models which include one-year lagged value of both gross dividend payout 
ratio and cash dividend payout ratio were formed. 

Gross dividend payout ratio is presented in the model 1 and its one-year lagged 
value is presented in the model 2 as indicators of dividend policy. 

SPRit = β10 + β11GDRit + β12ATOit + β13LEVit + β14SIZEit + β15GDPit
+ β16INTit + β17EXCit + ε1,it 

(1) 

SPRit = β20 + β21GDRit−1 + β22ATOit + β23LEVit + β24SIZEit + β25GDPit
+ β26INTit + β27EXCit + ε2,it 

(2) 

On the other hand, cash dividend payout ratio is presented in the model 3 and its 
one-year lagged value is presented in the model 4 as indicators of dividend policy. 
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SPRit = β30 + β31CDRit + β32ATOit + β33LEVit + β34SIZEit + β35GDPit
+ β36INTit + β37EXCit + ε3,it 

(3) 

SPRit = β40 + β41CDRit−1 + β42ATOit + β43LEVit + β44SIZEit + β45GDPit
+ β46INTit + β47EXCit + ε4,it 

(4) 

In order to determine the most appropriate panel data model, various tests have 
been carried out. For this purpose, in all models, LR test was used for individual and/or 
time effects; F test for individual effects and test for time effects have been applied for 
all models. The results of these tests are presented in Table 3. 

Table3: Comparing the Models: Tests and Results 

Segment A: LR Test: Individual and time effects 0(H :σ =σ =0)
i tµ λ  

Dependent Variable Models Test Statistics P- value 
SPR Model 1 16.93 0.002 
SPR Model 2 18.46 0.001 
SPR Model 3 17.13 0.002 

SPR Model 4 18.32 0.001 

 
Segment B: F Test: Individual effects 0(H : =0)iµ  

Dependent Variable Models Test Statistics P- value 

SPR Model 1 0.79 0.9377 
SPR Model 2 0.8 0.9271 
SPR Model 3 0.79 0.9376 
SPR Model 4 0.8 0.9251 

 Segment C: LR Test: Time effects 0(H :σ =0)
tλ

 

Dependent Variable Models Test Statistics P- value 
SPR Model 1 48.27 0.00 
SPR Model 2 48.28 0.00 
SPR Model 3 48.35 0.00 

SPR Model 4 48.13 0.00 
According to the results of LR test presented in the segment A of the Table 3, null 

hypothesis is rejected. Hence, all models will have at least one of the individual and/ or 
the time effects. According to the results of F test presented in the segment B of the 
Table 3, main hypothesis for all models which claims that individual effect is equal to 
zero has not been rejected. Hence, there is no individual effect for all the models. 
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Additionally, the results of LR test presented in the segment C of the Table 3 show that 
main hypothesis which claims that standard deviation of time effects is equal to zero in 
all models has been rejected. Therefore, all models have time effects. As a result, 
dummy variables representing time effect for each year have been added to the models. 

Deviations from the main assumptions should be tested in panel data models. In 
view of this fact, the models formed should be tested for autocorrelation and 
heteroscedasticity. In the case of any deviations detected, robust estimators should be 
used in estimating the models (Tatoğlu, 2012, p.242)). The test results of the deviations 
from the assumptions are presented in Table 4 and Table 5. 

Table 4:Results of Breusch-Pagan/Cook-Weisberg Test 

Models Test Statistics (χ2) P-value 
Model 1 815.86 0.000 

Model 2 819.39 0.000 
Model 3 813.54 0.000 
Model 4 819.64 0.000 

In Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test, the null hypothesis stated that there is no 
heteroscedasticity. According to the results presented in Table 4, all models have 
heteroscedasticity problem. 

Table 5: Results of Wooldridge Autocorrelation Test 

Models Test statistics P-value 
Model 1 5.847 0.0174 

Model 2 5.845 0.0174 
Model 3 5.845 0.0174 
Model 4 5.849 0.0174 

The existence of autocorrelation in the models has been tested by Wooldridge 
(2010) test. The results of the test presented in Table 5 indicate that the null hypothesis 
which proposes that there is no autocorrelation in any of the models has been rejected 
within the 95% confidence level. 

As a result of the tests applied, the existence of autocorrelation and 
heteroscedasticity has been accepted for all models. Hence, robust estimators of 
standard errors should be used in the models to avoid heteroscedasticity and 
autocorrelation. Due to the existence of autocorrelation and heteroscedasticity, the 
clustered estimator of standard errors, which was developed by Arellano (1987), Froot 
(1989) and Rogers (1993), has been used for all models in this study. 

3.3. Empirical Findings 
The results of the final models which were formed to test the effect of dividend 

policy on the stock price using a sample of industrial companies listed on Borsa Istanbul 
Industrial Index (XUSIN) in Turkey between 2004 and 2016 are presented in Table 6. 
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Table 6: The results of regression equations with Arellano, Froot and Rogers 
standart errors. 

Dependent 
Variable : SPR SPR SPR SPR 
Independent 
Variables : Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
A- Firm-
Specific V. Coeff. P-value Coeff. P-value Coeff. P-value Coeff. P-value 

GDR 0.010 0.774   
    GDRt-1 

  
0.010 0.722   

  CDR 
    

0.018 0.591 
  CDRt-1 

      
0.007 0.825 

ATO 0.089 0.275 0.089 0.264 0.088 0.276 0.089 0.260 

LEV -0.027 0.816 -0.027 0.830 -0.018 0.875 -0.030 0.815 

SIZE -0.011 0.634 -0.010 0.647 -0.012 0.608 -0.010 0.657 

B- Macroeconomic Variables 

GDP -1.801 0.007 -1.792 0.007 -1.800 0.007 -1.796 0.007 

INT -0.454 0.627 -0.049 0.598 -0.458 0.624 -0.498 0.594 

EXC -2.436 0.000 -2.434 0.000 -2.437 0.000 -2.434 0.000 

C- Time Variables 

2004 0.751 0.025 0.753 0.024 0.750 0.025 0.752 0.024 

2005 0.649 0.000 0.649 0.000 0.648 0.000 0.649 0.000 

2006 -0.011 0.880 -0.010 0.889 -0013 0.861 -0.010 0.892 

2007 0.270 0.002 0.269 0.002 0.269 0.002 0.269 0.002 

2008 -0.477 0.000 -0.478 0.000 -0.478 0.000 -0.478 0.000 

2009 1.069 0.000 1.071 0.000 1.068 0.000 1.071 0.000 

2010 0.741 0.000 -0.740 0.000 0.740 0.000 0.741 0.000 

2011 -0.062 0.419 -0.062 0.424 -0.064 0.407 0.062 0.428 

2012 0.249 0.001 0.249 0.001 0.247 0.001 0.249 0.001 

2013 -0.079 0.285 -0.080 0.289 -0.080 0.278 -0.079 0.293 

2014 0.530 0.000 0.532 0.000 0.528 0.000 0.532 0.000 

2015 0.073 0.400 0.072 0.407 0.072 0.409 0.073 0.399 

2016 0.169 0.045 0.168 0.049 0.167 0.046 0.169 0.048 

F test 59.64 0.00 59.92 0.00 59.48 0.000 59.85 0.000 

R2 0.20 0.20 0.20 0.20 
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According to the final results presented in Table 6, in all models, the F-test, which 
produces the general results for models, is significant within the 99% confidence 
interval.  20% of the variation in SPR is actually explained by the variation of 
independent variables. 

In this study, the results indicate that both gross dividend payout ratio and cash 
dividend payout ratio, which were used as indicators of dividend policy in all the final 
models, are statistically insignificant. In other words, dividend policies statistically have 
no impact on stock price return for the 102 industrial companies listed on BIST 
Industrials Index (XUSIN) between 2004 and 2016. This result is in contrast with the 
studies of Sealy and Knight (1987), Nishat and Irfan (2004), Samad, Shaharudin and Ha 
(2007), Pani (2008), Kapoor (2009), Al Shabibi and Ramesh (2011), Hussainey, Oscar 
Mgbame and Chijoke-Mgbame (2011), and Ramadan (2013). On the other hand, this 
study provides us similar results as the studies of Black and Scholes (1974), Batchelor 
and Orakçıoğlu (2003), Pekkaya (2006), Konak and Kendirli (2013). 

In addition to that, asset turnover ratio, leverage ratio and size of the firm, which 
are used as firm-specific variables in this study, have no statistically significant effect 
on stock price return. In other words, firm-specific variables, including the dividend 
policies of the companies, are statistically insignificant in explaining the stock price 
return. 

Real growth rates and exchange rates, two of the macroeconomic variables that 
were used as external variables in explaining stock price return, were found statistically 
significant within the 95% confidence interval in all models. Both variables have 
negative impact on stock price return. On the other hand, the interest rate was found to 
have no statistically significant effect on stock price return. 

Dummy variables, which were used to represent the time effect on the 
performance of the companies, have statistically significant effect on stock price return 
in certain years. During the 13 years of time horizon used in this study, the years 2006, 
2011, 2013 and 2015 have no statistically significant effect on stock price return within 
the 95% confidence interval while the rest of them were found statistically significant. 
Also, whereas 2008, the year of economic crisis, has negative impact on stock price 
return, the effect of the remaining 8 years is positive. 

The macroeconomic indicators of Turkey, which can be counted as an emerging 
market, are not as stable as developed countries, so they have a relatively stronger effect 
on stock prices. One of the main reasons for the stock price volatility is the lack of 
effectiveness and the depth in the Turkish capital market. The lack of stability in the 
capital markets may lead the investors to focus on the macroeconomic indicators and 
main trend in stock exchange than company specific data. The failure of a systematic 
dividend policy of Turkish companies, compared to the companies in developed 
markets, can also be interpreted as a reason for the insignificant relation between the 
stock prices and dividend policy.  

4. Conclusions 
This study attempts to explore the impact of dividend policy on the stock prices of 

the industrial companies in Turkey between the years of 2004 and 2016. The data used 
is a balanced panel data set of 102 companies listed on Borsa Istanbul Industrial Index 
(XUSIN) for 13-year periods. The results of the 4 final models formed in this study 
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showed no statistically significant effect of gross dividend payout ratio and cash 
dividend payout ratio, the indicators used for the dividend policy, on stock price return. 
Also, one-year lagged values of these two ratios have no significant impact on stock 
price return. These results are inconsistent with our previous expectations. 

Furthermore, while asset turnover ratio, leverage ratio and size of the firm, which 
were used as firm-specific variables in the study, have no statistically significant effect 
on the stock price return, real economic growth rates and exchange rates, two of the 
macroeconomic variables that were used as external variables in explaining the stock 
price return, were found to have a statistically significant and negative effect in all the 
models. 

Consequently, the result of this study indicates that Fischer Black's statement 
"The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with pieces 
that just don't fit together” is still valid for Borsa Istanbul Industrial Companies. 
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Özet 
Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler arasında en önemlilerinden 

bir tanesi de psikolojik faktörlerdir. Bu çalışmada, tüketicileri rasyonel olmayan satın 
alma davranışına iten kompulsif satın alma eğilimleri incelenmektedir. Kompulsif satın 
alma eğiliminin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırmanın 
ana konusudur. Bu amaçla, alan araştırması gerçekleştirilmiş ve 383 katılımcıya anket 
uygulanmıştır. Anket uygulamasında elde edilen veriler Mann Whitney U testi ve 
Kruskal Wallis analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonucunda, kompulsif satın alma 
eğiliminin demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Demografik 
özelliklerden medeni durum dışında, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, meslek grubu, gelir 
düzeyi gibi özelliklerde kompulsif satın alma eğiliminin farklılaştığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Kompulsif Satın Alma, Demografik Özellikler, Tüketici Davranışı 
Gönderme Tarihi 10 Ekim 2018; Revizyon Tarihi 16 Aralık 2018; Kabul Tarihi 25 
Aralık 2018 

Abstract 
         One of the most significant factors affecting the buying decisions of consumers is 
psychological factors. In this study, compulsive buying tendencies that push consumers 
into non-rational buying behavior is examined. The compulsive buying tendency differs 
demographically is main topic of the study. In this direction, a field study was 
conducted and a questionnaire was applied to 383 participants. The data obtained 
from the questionnaire were tested by Mann Whitney U test and Kruskal Wallis 
analysis. The study showed that the compulsive buying tendency had shown difference 
on the demographic features. According to demographic characteristics except marital 
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1. Giriş 
Küreselleşmenin etkisi ile birlikte tüketim eğilimlerinde de farklılıklar ortaya 

çıkmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, toplumlarda tüketim furyasını artırmıştır. 
Tüketicilerin ihtiyacı olan ürünleri satın almakla birlikte, ihtiyaçları dışında da alışveriş 
gerçekleştirdikleri görülmektedir (Dursun vd., 2013, s.233). Bu durumun sosyal 
nedenleri olabileceği gibi,  psikolojik faktörlerin de etkisi olabilir. Psikolojik olarak 
alışveriş esnasında tüketicilerin kendilerini daha iyi hissettikleri, stres attıkları ve içinde 
bulundukları olumsuzlukları unuttukları için tüketime yönelebildikleri bir gerçektir 
(Oppewal ve Holyoake; 2004, s.62). Tüketicileri rasyonel olmayan satın alma 
davranışlarına iten nedenlerden bir tanesi de, içlerinde karşı koyamadıkları dürtüleri ve 
kompulsif takıntılarıdır (Çerçi ve Özkaya, 2014, s.363).  

Bir alışveriş rahatsızlığı olan kompulsif satın almanın, kişilerin demografik 
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği merak konusudur. Bu çalışmada 
tüketicilerin genel olarak kompulsif satın alma eğiliminde olup olmadıkları, kompulsif 
satın almanın demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği 
araştırılmaktadır. Demografik özelliklere göre kompulsif satın alma eğilimindeki 
farklılıkları tespit etmek amacıyla alan araştırması gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın amacına uygun olarak ilk bölümde kompulsif satın alma kavramı 
açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca literatürdeki çalışmalar incelenerek araştırmanın 
hipotezleri geliştirilmiştir. İkinci bölümde ise, alan araştırması sonucu elde edilen 
verilerin analiz sonuçlarına yer verilmektedir. Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise, 
literatürde yer alan araştırmalar ile bu çalışmada elde edilen bulgular karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir.  

2. Kavramsal Çerçeve 
Çalışmanın bu bölümde kompulsif satın alma davranışı ile ilgili kavramlar ve 

tanımlamalar yer almaktadır. Ayrıca literatürde kompulsif satın alma davranışı ile ilgili 
araştırma sonuçlarına ve demografik özellikler ile ilgili çalışmaların 
değerlendirmelerine yer verilmektedir. Araştırmanın amacına uygun olarak geliştirilmiş 
hipotezlerde bu bölümde yer almaktadır. 

2.1 Kompulsif Satın Alma Davranışı 
Tüketiciler satın alma karar sürecinde her zaman rasyonel davranamamaktadırlar. 

Bazı durumlarda hedonik/hazcı ve kompulsif tüketim eğiliminde oldukları 
görülmektedir. Bu durumun tüketicilerin satın alma kararlarında içgüdüsel düşünce 
sistemlerinin etkisinde kalmaları neticesinde ortaya çıkmaktadır. Tüketici beyni, bazen 
bilinçaltına yerleşmiş kurallar neticesinde rasyonel olmayan kararlar vermeyi tercih 
edebilmektedirler (Kahneman,  2011, s.12). Tüketiciler ürün satın alımında işlevsellik 
ve kullanışlılık yerine moda, ilgi görme, gösteriş gibi unsurları dikkate alarak 
hedonik/hazcı tüketim eğiliminde olabilirler. Obsesif-kompulsif rahatsızlık, depresyon, 
dürtüsel kontrol ve duygudurum bozukluğu gibi nedenlerden dolayı da bazı tüketicilerin 
alışveriş yapmaktan kendilerini alıkoyamadıkları görülmektedir (Ünsalver, 2011, s.110).  
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Bireyin dürtüsel olarak satın alma güdüsü hissetmesi ve bu duyguyu kontrol edememesi 
sonucunda ortaya çıkan ve bireyleri maddi olarak da zor durumda bırakan davranışa 
kompulsif satın alma davranışı denilmektedir (Korur ve Kimzan, 2016, s.45).  

Eroğlu (2016, s.254)’na göre kompulsif satın alma davranışı, sebep olacağı 
olumsuzluklar göz ardı edilerek kişinin yapmaktan kendini alıkoyamadığı, çoğunlukla 
ihtiyaç duyulmayan veya kullanılmayacak ürünleri, tekrar eden şekilde ve aşırı 
miktarlarda satın alma ve sonradan pişmanlık duyma ile sonuçlanan satın alma şekli 
olarak tanımlanmaktadır. Kompulsif satın alma davranışı; O’Guinn ve Faber (1989, s. 
148) tarafından, defalarca tekrarlanan ve sonucunda kişi ve çevresindekiler için yıkıcı 
sonuçlar doğurabilecek engel olunamayan bir dürtü ile sahip olma, deneyimle duygusu 
olarak tanımlanırken, Black (2001, s.18) tarafından ise, satın alma dürtüsünün, 
davranışının ya da satın alma ile ilgili endişelerin kişiler tarafından kontrol edilememesi 
durumu olarak tanımlanmıştır.  

Kompulsif satın alma eğilimi olan tüketiciler ani, dürtüsel veya takıntılı, kontrol 
edilmeyen duygular ile satın alma eğilimdedir. Satın alma faaliyetinin öncesinde ya da 
esnasında satın almalarının sonuçları üzerine çok fazla düşünmek istemezler (Rao, 
2013, s.2). Bu tarz tüketicilerin, satın almadan önce müthiş bir istek duydukları, baskı 
hissettikleri, satın alma esnasında çok keyif aldıkları ve sonrasında yoğun bir utanç ve 
pişmanlık hissettikleri bilinmektedir (Kearney ve Stevens, 2012, s.236). Bu utanç ve 
pişmanlık duyguları nedeniyle bazı kompulsif tüketiciler, geri verme ihtimali olan 
ürünleri satın almaya özen göstermektedirler (Ünsalver, 2011, s.121). Böylesi duygular 
eşliğinde satın aldıkları ürünleri genellikle sadece bir defadan daha fazla 
kullanmamaktadırlar (O’Guinn ve Faber 1989, s.148). Bunun nedeni,  onlar için satın 
alınan üründen ziyade alışveriş sürecinin kendisinin önemli olmasıdır (Çerçi, 2014, 
s.61). 

Kompulsif satın alma davranışı, dört farklı aşamadan oluşmaktadır. Bunlar 
(Black, 2001, s.15):  

Birinci aşama; beklenti dönemidir. Tüketici belirli bir ürüne veya genel olarak 
alışveriş yapmaya dair düşünce ve dürtüler geliştirir.  

İkinci aşama; satın alma ve alışverişe hazırlık aşamasıdır. Bu hazırlık, nereye ve 
ne zaman gideceği, nasıl giyineceği ve hangi kredi kartlarını kullanacağına karar 
vermeyi içerir.  

Üçüncü aşama; gerçek alışveriş ve satın alma deneyimini içeren aşamadır. 
Dördüncü aşama; Bu aşamada satın alma faaliyeti tamamlanmıştır ve tüketici 

pişmanlık, stres, hayal kırıklığı, kaygı, sinir gibi olumsuz duygular hisseder. 
Kompulsif satın alma davranışlarını inceleyen araştırmalarda aşırı kaygı ya da 

anksiyete eğiliminin yüksek seviyede olması (O'Guinn ve Faber, 1989, s.147; 
Scherhorn, Reisch ve Raab, 1990, s.359; Valence, D'Astous ve Fortier 1988, s.430) ve 
depresyon seviyesinin yüksek olması (Glatt ve Cook, 1987, s.1257; Mueller vd., 2010, 
s.139) kompulsif satın almanın en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Kompulsif 
satın alma eğiliminde olan kişiler, alışveriş yapmadığı dönemlerde kendilerini yalnız ve 
depresif hissetmektedirler (Glatt ve Cook, 1987, s.1257; Bilgen, 2014, s.41). 

Kompulsif satın almanın en önemli sebeplerinden birisi de, medya ve sosyal 
normlar tarafından alışverişin bir mutsuzluğun üstesinden gelme aracı olarak 
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kullanılmasıdır (Faber, 1992, s.816). Bazı kompulsif tüketiciler medyanın ya da 
reklamların bu duruma etkisi olmadığını ifade etmektedirler. Bazıları ise az da olsa 
reklamların dolaylı etkisi olduğunu düşünmektedirler. Reklamların genellikle o ürünlere 
sahip olunduğunda mutlu olunacağını içeren mesajlar iletmesi, tüketicileri kompulsif 
satın alma davranışına yönlendirebilmektedir (Faber, O‟Guinn ve Krych, 1987, s.135). 
Roberts (1998, s.307) ve Yang (2006, s.149) tarafından yapılan araştırmalarda 
tüketicilerin TV izlemesi ile kompulsif satın alma eğilimi arasında anlamlı derecede 
olumlu yönde bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Kompulsif satın alma davranışının; finans, zaman, stres ve kişinin yaşamında 
sosyal ve mesleki problemler olmak üzere çeşitli olumsuz sonuçları vardır. Para ve 
zaman kaybının yaşanması kompulsif alıcıları psikolojik olarak da bunaltmaktadır 
(Dittmar, 2004, ss.429-430). Kişilerin olumsuz duygulardan kurtulma, stres atma ya da 
sosyal güç kazanma gibi nedenlerle başlattığı kompulsif satın alma davranışı (Glatt ve 
Cook, 1987, s.1258; Edwards, 1993, s.67) aşırı boyutlara ulaştığında, para ve zaman 
kaybı gibi olumsuzluklar ile birlikte anksiyete, hayal kırıklığı, subjektif kontrol kaybı ve 
iç çatışma gibi olumsuz duyguların yaşanmasına da sebep olabilmektedir (O‟Guinn ve 
Faber, 1989, s.147). Bu sebeplerden dolayı olumsuz duygular, kompulsif satın alma 
davranışının hem nedeni hem de sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Bilgen, 2014, s.47; 
O‟Guinn ve Faber, 1989, s.150; Dittmar, 2004, s.430). 

2.2 Yazın Taraması ve Araştırmanın Hipotezleri 
Kompulsif satın alma davranışına yönelik yapılan araştırmalarda, psikolojik 

faktörlerin ve demografik faktörlerin kompulsiflik üzerinde etkili olduğu görülmektedir  
(Arslan ve Öz, 2016; Dittmar, 2004; Dittmar ve Drury, 2000; Faber ve O’Guinn, 1992; 
Kellett ve Totterdell, 2008; Kyrios, Frost, ve Steketee. 2004; Miller, 1980; Mowen ve 
Spears, 1999; Nataraajan ve Goff, 1992).  

Kompulsif satın alma eğiliminin, demografik faktörlerden cinsiyet dağılımına 
göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Literatürde 
yer alan araştırmalara göre, kadın tüketicilerin erkeklere oranla daha fazla kompulsif 
satın alma eğiliminde oldukları görülmektedir (Bilgen, 2014, s.195; D‟Astous, Maltais 
ve Roberge, 1990, s.310; D‟Astous, 1990, s.23; Dittmar, 2005a, s.851; Dittmar, 2005b, 
s.478; Ergin, 2010, s.337; Faber ve O‟Guinn, 1992, s. 461; Frost, Steketee ve Williams, 
2002, s.206; Kyrios, Frost ve Steketee, 2004, s.246; Lo, Harvey ve Thomson, 2012, 
s.355; McElroy, Keck ve Philips, 1995, s.14; O‟Guinn ve Faber, 1989, s.152; Roberts 
1998, s.309; Roberts, 2000, s.85; Roberts ve Pirog, 2004, s.65; Saravena ve Saaksjarvi, 
2008, s.79; Scherhorn, Reisch ve Raab, 1990, s.374; Shoham ve Brencic, 2003, s.132). 
Kompulsif satın alma eğiliminde olan kadınların en çok aldığı ürünün giysi olduğu 
ortaya çıkmıştır. Kadın tüketiciler,  giysi yanı sıra makyaj malzemesi ve mücevher gibi 
ürünler ile ilgili de kompulsif satın alma eğilimi gösterirken, erkekler teknolojik ürünler 
ve spor malzemeleri gibi ürünlerde daha çok kompulsif satın alma eğilimi 
göstermektedirler (Faber, O‟Guinn ve Krych, 1987, s.134; Scherhon, Reisch ve Raab, 
1990, s.376). Bu çalışmada da, demografik özelliklerden cinsiyete göre kompulsif satın 
almada anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırma konusudur. Bu amaçla hipotez 1 
geliştirilmiştir.  

Hipotez 1: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin cinsiyetine göre anlamlı 
derecede farklılık göstermektedir.  
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Demografik özelliklerden bir tanesi de yaş faktörüdür. Yapılan araştırmalar yaş 
faktörünün kompulsif satın alma üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. O’Guinn ve 
Faber (1989, s.147) tarafından yapılan araştırmada genç tüketicilerin daha çok 
kompulsif eğilimli oldukları tespit edilmiştir. Literatürde yer alan diğer araştırmalarda 
da benzer sonuçlar elde edilmiş ve genç tüketicilerin yaşlı tüketicilere oranla daha fazla 
kompulsif satın alma yaptıkları sonucu ortaya çıkmıştır (Christenson, Faber ve Mitchell 
1994, s.545;  Dittmar, 2005, 832; Eroğlu, 2015, s.165; Schlosser vd., 1994, s.205). Bazı 
araştırmalarda ise, yaş faktörü ve kompulsif satın alma arasında bir anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (Arslan ve Öz, 2016, s.346; Scherhorn, Reisch ve Raab, G.,1990, s.355; 
Lee, Lennon ve Rudd, 2000, s.463; Black vd., 1998, s.960 ; Billieux vd.2008, s.1432). 
Literatürdeki araştırmalardan yola çıkarak bu çalışmada da, yaş değişkenine göre 
kompulsif satın alma eğilimini araştırmak amacıyla hipotez 2 geliştirilmiştir. 

Hipotez 2: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin yaş dağılımına göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Eğitimin kompulsif satın alma eğilimine yönelik Amerika’da yapılan bir 
araştırmada, yüksek eğitimli kadınların daha çok statü temelli ve kompulsif satın 
almaya eğilimli oldukları görülmektedir (Chao ve Schor, 1998, s.124). Bilgen (2014, 
s.206) tarafından yapılan araştırmada,  eğitimin kompulsif satın alma davranışında 
anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu çalışmada da eğitimin kompulsif satın 
almada etkili bir demografik faktör olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla eğitim 
ve kompulsif satın almaya yönelik hipotez 3 geliştirilmiştir. 

Hipotez 3: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin eğitim düzeyine göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Demografik özelliklerden medeni duruma göre kompulsif satın alma eğilimine 
yönelik Korur (2015, s.65) tarafından yapılan araştırmada evli olan tüketicilerin bekar 
olanlara göre daha fazla kompulsif alışverişe eğilimli oldukları görülmektedir. Eroğlu, 
(2015, s.165) tarafından yapılan araştırmada da dul ve eşinden ayrılmış kişilerle, evli 
tüketicilerin kompulsif satın alma eğilimleri bekâr olanlara göre daha yüksektir. Arslan 
ve Öz (2016, s.346) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik yapılan araştırmada 
bekar olanların daha yüksek düzeyde kompulsif satın alma eğiliminde oldukları 
görülmektedir. Medeni duruma göre kompulsif satın alma eğiliminde ki farklılık bu 
çalışmada araştırılmaktadır. Bu amaçla hipotez 4 geliştirilmiştir. 

 Hipotez 4: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin medeni duruma göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Tüketicilerin gelir düzeyleri ile kompulsif satın alma eğilimleri arasında ilişkinin 
incelendiği araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya konulmuştur. O‟Guinn ve Faber (1989, 
s.152)‟in çalışmalarında kompulsif tüketiciler ile normal tüketiciler arasında ekonomik 
durum açısından bir farklılığa rastlanmamıştır. Arslan ve Öz (2016, s.346), D’Astous, 
Maltais ve Roberge (1990, s.310), Dittmar, (2005b, s.481), Mueller vd., (2010, s.141), 
Roberts (1998, s.309), Scherhon, Reisch ve Raab, (1990, s.375) yaptıkları 
araştırmalarda ekonomik gelir düzeyi ile kompulsif satın alma arasında bir ilişkinin 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. D’Astous (1990, s.23) tarafından yapılan başka bir 
çalışmada üst gelir grubu ile alt gelir grubunda kompulsif satın alma eğiliminin düşük, 
orta gelir grubunda ise yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Koran vd.(2006, s.1808) ve 
Korur (2015, s.67) tarafından yapılan çalışmalarda ise düşük gelir grubundaki kişilerde 
kompulsif satın alma eğilimi daha yüksek çıkmıştır. Literatürde yer alan çalışmalar gibi 
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bu araştırmada da kompulsif satın alma eğiliminin gelir düzeyine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı test edilmektedir. Bu amaçla hipotez 5 geliştirilmiştir.  

 Hipotez 5: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin gelir düzeyine göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Demografik özelliklerden; meslek grubuna göre kompulsif satın alma eğiliminin 
incelendiği araştırmada Korur (2015, s.67), özel sektör çalışanları ile öğrencilerin 
kompulsif satın almaya daha meyilli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Eroğlu (2015, s.174) 
tarafından yapılan araştırmada, esnaf olanların kompulsif satın alma eğilimlerinin 
yüksek, yönetici pozisyonunda olan kişilerde düşük olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmada da meslek grubuna göre kompulsif satın alma eğilimi araştırılmış ve hipotez 
6 geliştirilmiştir.  

  Hipotez 6: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin mesleklerine göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

3. Metodoloji 
Bu bölümde araştırmanın amacı ve kapsamı, araştırmanın örneklemi ve kullanılan 

veri toplama aracı hakkında bilgiler yer almaktadır. Araştırma sonucu elde edilen 
verilerin değerlendirilmesi ve araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan 
hipotezlerin sınanması da bu bölümde yer almaktadır.  

3.1 Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  
Kompulsif satın alma davranışının nedenleri arasında demografik özelliklerin 

yerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada alan araştırması yapılmıştır. 
Alan araştırmasında anket yönteminden yararlanılmıştır. Tüketicilerin kompulsif satın 
alma davranışına yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla, Valence, D'Astous, A., ve 
Fortier (1988) tarafından geliştirilen “Kompulsif Satın Alma Davranışı Ölçeği”nden 
yararlanılmıştır. Araştırmanın amaçlarına uygun olarak geliştirilen hipotezlerin 
analizinde Bağımsız t testi ve Anova analizleri kullanılması planlanmıştır. Ancak, 
Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği tespit 
edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle, Bağımsız t testi için 
parametrik olmayan alternatif uygulaması olan Mann Whitney U testi, Anova analizi 
için ise Kruskal Wallis testinden yararlanılmıştır.   

3.2 Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Aracı 
Araştırma, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan tüketicileri yönelik yapılmıştır.  

Araştırmanın örneklem sayısını belirlemek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu 2017 
yılı verileri incelenmiş, Marmaris ilçe nüfusunun 2017 sayımlarına göre 91.871 kişiden 
oluştuğu tespit edilmiştir (Tüik, 2017). Marmaris ilçe nüfusunun tamamına anket 
uygulamasının yapılması mümkün değildir. Örneklemin ana kütleyi temsil etme oranını 
belirlemek amacıyla yapılan hesaplama sonucunda 383 anketin evreni temsil etme 
yeteneği olduğu belirlenmiştir (www.surveysystem.com). Anket uygulaması esnasında 
400 anket formu dağıtılmış ancak 317 anketin analiz edilmeye elverişli olduğu tespit 
edilmiştir.  Araştırmada kullanılan temel istatistikî hesaplamaların ve belirlenen 
hipotezlerin değerlendirilmesi 317 anket verisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Anket formu Valence, D'Astous, A., ve Fortier (1988) tarafından geliştirilen ve 
Arslan ve Öz (2016, s.345) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Kompulsif Satın Alma 
Davranışı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte kompulsif satın almaya yönelik; “param 
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olduğunda hepsini ya da bir kısmını harcamadan duramam”, “benim için, alışveriş 
yapma günlük yaşam stresleriyle bir yüzleşme ve rahatlama yoludur”, “bazen içimden 
bir şeylerin beni alışverişe gitmeye zorladığını hissederim”, “zaman zaman bir şeylere 
satın almaya yönelik aşırı isteğim olur” vb. cümlelerden oluşan 13 ifade yer almaktadır. 
Arslan ve Öz (2016, s.345) tarafından yapılan araştırmada 13 ifade tek boyut olarak ele 
alınmıştır. Bu çalışmada da, tek boyut olarak analize dâhil edilmiştir. Anket formunun 
ikinci bölümünde ise yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum vb. sorulardan oluşan 
demografik bilgiler yer almaktadır. 

4. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 
Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler IBM SPSS 21.0 istatistik paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma amacına yönelik oluşturulan 
hipotezler %95 güven aralığında test edilmiştir. 

4.1Demografik Veriler 
Araştırmaya katılan tüketicilerin cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, 

meslek grubu ve gelir durumuna yönelik demografik bilgileri aşağıda Tablo 1’ de 
gösterilmektedir.  

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Tüketicilerin Demografik Bilgileri 
Cinsiyet Kişi Yüzde (%) Medeni Durum Kişi Yüzde (%) 

Kadın 181 57,1 Evli 216 68,1 
Erkek 136 42,9 Bekâr 101 31,9 
Yaş Kişi Yüzde (%) Eğitim Düzeyi Kişi Yüzde (%) 
18-20 yaş arası 41 12,9 Lise 64 20,2 
21- 29 yaş arası 18 5,7 Önlisans 82 25,9 
30 - 39 yaş arası 140 44,2 Lisans 155 48,9 
40 - 49 yaş arası 81 25,6 Lisansüstü  16 5,0 
50 - 59 yaş arası 31 9,8    
60 yaş ve üzeri 6 1,9    Meslek Grubu Kişi Yüzde (%) Gelir Durumu Kişi Yüzde (%) 
Memur 135 42,6 800-1000 TL 40 12,6 

Esnaf/Tüccar 37 11,7 1001-1999 TL 18 5,7 

Serbest Meslek 46 14,5 2000-2999 TL 44 13,9 

İşçi 31 9,8 3000-3999 TL 69 21,8 

Öğrenci 54 17,0 4000-4999 TL 71 22,4 

Emekli 14 4,4 5000 TL üzeri 75 23,7 
TOPLAM 317 100, 0 TOPLAM 317 100, 0 

Araştırmaya katılan tüketicilerin yaklaşık %57’si kadınlardan, %43’ü erkeklerden 
oluşmaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmı 30-39 yaş aralığında yer almaktadır. 
Tüketicilerin görevleri incelendiğinde %42,6’lık kısmı memurlardan oluşmaktadır. 
Medeni durumları incelendiğinde %68,1’i evlidirler. Eğitim düzeylerinde ise %48,9’u 
üniversite/lisans mezunudur. Tüketicilerin gelir düzeyleri incelendiğinde %23,7’si 5000 
TL üzeri aylık gelire sahiptirler.  
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4.2 Güvenilirlik Analizi ve Tanımlayıcı İstatistikler 
Kompulsif satın alma davranışına yönelik ifadelerin güvenilirlik analizi değeri 

(Cronbach’s Alpha) %88,3 çıkmıştır. Araştırmanın güvenilirlik düzeyi oldukça yüksek 
seviyededir.  

Tablo 2: Kompulsüf Satın Alma Davranışı Ölçeği Betimsel İstatistiği 

Kompulsif Satın Alma  N Min. Max. Ort. S.S. 
Kompulsif Satın Alma Ölçeği 317 1.00 5.00 2,57 0,77 

Tablo 2’de yer alan tanımlayıcı istatistikî bilgilere göre, araştırmaya katılan 
tüketicilerin kompulsif satın alma davranışına yönelik görüşlerinin ortalaması 2,57 
çıkmıştır. 5’li likert ölçeğinde ortalama değerin 3 olduğu düşünüldüğünde, 
katılımcıların kompulsif satın alma eğilimleri ortalamanın biraz altında olduğu 
görülmektedir. 

4.3 Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 
Araştırmanın amacına yönelik geliştirilmiş olan hipotezlerin test edilmesi 

amacıyla Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz 
sonucunda elde edilen bilgiler ve hipotezlere ilişkin sonuçlar aşağıda tablolar ile 
belirtilmektedir. 

Hipotez 1: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin cinsiyetine göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir.  

Araştırmaya katılan tüketicilerin,  kompulsif satın alma davranışlarının cinsiyete 
göre anlamlı derecede farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla Mann 
Whitney U testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına Tablo 3’te yer verilmektedir.  

Tablo 3: Hipotez 1’e Yönelik Mann Whitney U Testi Tablosu 

Kompulsif Satın Alma Davranışı 

Mann Whitney U Testi Kişi Ort. Mann Whitney U (P) 

Cinsiyet 
Kadın 181 2,81 

7128,5 ,000* Erkek 136 2,23 
Toplam 317 2,57 

*p<0.01 ; **p<0.05 

Tablo 3’te yer alan verilere göre, kompulsif satın alma davranışının cinsiyete 
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık göstermektedir. Araştırmaya katılan 
kadın tüketicilerin erkeklere oranla daha yüksek düzeyde kompulsif tüketim eğiliminde 
oldukları görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre Hipotez 1 Kabul edilmektedir. 

Hipotez 2: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin yaş dağılımına göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Kompulsif satın alma davranışının yaş dağılımına göre anlamlı derecede farklılık 
gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. 
Analiz sonuçlarına Tablo 4’ de yer verilmektedir.  
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Tablo 4: Hipotez 2’ ye Yönelik Kruskal Wallis Testi Tablosu 

Kompulsif Satın Alma Davranışı 

Kruskal-Wallis Test Kişi Ort. Ki Kare (P) 

Yaş 

18-20 yaş arası 41 2,53 

42,675 ,000* 

21- 29 yaş arası 18 3,30 
30 - 39 yaş arası 140 2,73 
40 - 49 yaş arası 81 2,27 
50 - 59 yaş arası 31 2,37 
60 yaş ve üzeri 6 1,76 
Toplam 317 2,57 

*p<0.01 ; **p<0.05 

Araştırma sonuçlarına göre, kompulsif satın alma eğilimi yaş dağılımına göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 21-29 yaş arasındaki tüketicilerin diğer yaş 
gruplarına göre daha fazla kompulsif satın alma eğiliminde oldukları görülmektedir. 
Ayrıca 30-39 yaş grubundaki tüketicilerde ortalama değerin üzerinde kompulsif satın 
alma eğilimindedirler. Analiz sonuçlarına göre Hipotez 2 Kabul edilmektedir. 

Hipotez 3: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin eğitim düzeyine göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Tüketicilerin eğitim düzeylerine göre kompulsif satın alma eğiliminin 
belirlenmesi amacıyla Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına Tablo 5’ 
de yer verilmektedir.  

Tablo 5: Hipotez 3’ye Yönelik Kruskal Wallis Testi Tablosu 

Kompulsif Satın Alma Davranışı 

Kruskal-Wallis Test Kişi Ort. Ki Kare (P) 

Eğitim Düzeyi 

Lise 64 2,11 

33,130 ,000* 
Önlisans 82 2,53 
Lisans 155 2,74 
Lisansüstü  16 2,87 
Toplam 317 2,57 

*p<0.01 ; **p<0.05 

Kruskal Wallis analizi sonuçlarına göre lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde 
olan tüketiciler, diğer eğitim gruplarına göre daha yüksek düzeyde kompulsif satın alma 
eğilimindedirler. Analiz sonuçlarına göre Hipotez 3 Kabul edilmektedir. 

Hipotez 4: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin medeni duruma göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Hipotez 4’ü analiz etmek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Analiz 
sonuçlarına Tablo 6’ da yer verilmektedir.  
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Tablo 6: Hipotez 4’e Yönelik Mann Whitney U Testi Tablosu 

Kompulsif Satın Alma Davranışı 

Mann Whitney U Testi Kişi Ort. Mann Whitney U (P) 

Medeni Durum 
Evli 216 2,60 

10083,5 ,277 Bekâr 101 2,50 
Toplam 317 2,57 

*p<0.01 ; **p<0.05 

Araştırmaya katılan tüketicilerin medeni durumlarına göre kompulsif satın alma 
eğiliminde farklılığın analiz edildiği hipotez 4’ e göre, kadın ve erkek tüketiciler 
arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık görülmemiştir. Analiz sonuçlarına 
göre Hipotez 4 Red edilmektedir 

Hipotez 5: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin gelir düzeyine göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Kompulsif satın alma eğiliminin, tüketicilerin gelir düzeyine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla Kruskal Wallis testi 
uygulanmıştır. Test sonuçlarına Tablo 7’ de yer verilmektedir.  

Tablo 7: Hipotez 5’e Yönelik Kruskal Wallis Testi Tablosu 

Kompulsif Satın Alma Davranışı 

Kruskal-Wallis Test Kişi Ort. Ki Kare (P) 

Gelir Düzeyi 

800-1000 TL 40 2,53 

21,029 ,001* 

1001-1999 TL 18 2,58 
2000-2999 TL 44 2,59 
3000-3999 TL 69 2,95 
4000-4999 TL 71 2,46 
5000 TL üzeri 75 2,33 
Toplam 317 2,57 

Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre 3000-3999 TL arasında gelir düzeyine 
sahip tüketicilerin, diğer gelir gruplarına göre daha fazla kompulsif satın alma 
eğiliminde oldukları görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre Hipotez 5 Kabul 
edilmektedir. 

Hipotez 6: Kompulsif satın alma davranışı tüketicilerin görevlerine göre 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 

Hipotez 6’ya göre, kompulsif satın alma eğiliminin tüketicilerin görevlerine göre 
farklılıklarını analiz etmek amacıyla Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Test 
sonuçlarına Tablo 8’ de yer verilmektedir. 
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Tablo 8: Hipotez 6’ya Yönelik Kruskal Wallis Testi Tablosu 

Kompulsif Satın Alma Davranışı 

Kruskal-Wallis Test Kişi Ort. Ki Kare (P) 

Meslek Grubu  

Memur 135 2,77 

48,021 ,000* 

Esnaf/Tüccar 37 1,84 
Serbest Meslek 46 2,70 
İşçi 31 2,58 
Öğrenci 54 2,44 
Emekli 14 2,64 
Toplam 317 2,57 

Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre, en yüksek kompulsif satın alma 
eğilimindeki meslek grubunun memurlar olduğu görülmektedir. Esnaf ve tüccarların ise 
en düşük kompulsif satın alma eğiliminde oldukları görülmektedir. Analiz sonuçlarına 
göre, grev dağılımına göre kompulsif satın alma eğiliminde istatistiksel olarak anlamlı 
derecede farklılık görülmektedir. Tablo 8’ de yer alan analiz sonuçlarına göre Hipotez 6 
Kabul edilmektedir.  

5. Değerlendirme ve Sonuç 
Tüketicilerin rasyonel olmayan satın alma davranışlarından, kompulsif satın alma 

eğilimlerine yönelik yapılan bu araştırma sonucunda istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 
elde edilmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerin kompulsif satın alma davranışına 
yönelik ifadelere verdikleri cevapların ortalama değeri 2,57’dir. 5’li likert ölçeğinde 
ortalama değerin 3 olduğu dikkate alınırsa, sonuçların ortalamaya yakın olduğu 
görülmektedir. Bu sonuç, tüketicilerin kompulsif satın alma eğilimlerinin olduğunu 
göstermektedir.  

Araştırmanın genel amacı, demografik özelliklere göre tüketicilerin kompulsif 
satın alma eğilimindeki farklılıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla, cinsiyet değişkenine 
göre kompulsif satın alma eğilimi araştırılmış ve kadınların erkeklere oranla daha 
yüksek düzeyde kompulsif satın alma gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Literatürde yer alan bir çok araştırmada da kadın tüketicilerin erkek tüketicilere oranla 
daha çok kompulsif satın alma eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Bilgen, 2014, 
s.195; D‟Astous, Maltais ve Roberge, 1990, s.310; D‟Astous, 1990, s.23; Dittmar, 
2005a, s.851; Dittmar, 2005b, s.478; Ergin, 2010, s.337; Faber ve O‟Guinn, 1992, s. 
461; Frost, Steketee ve Williams, 2002, s.206; Kyrios, Frost ve Steketee, 2004, s.246; 
Lo, Harvey ve Thomson, 2012, s.355; McElroy, Keck ve Philips, 1995, s.14; O‟Guinn 
ve Faber, 1989, s.152; Roberts 1998, s.309; Roberts, 2000, s.85; Roberts ve Pirog, 2004, 
s.65; Saravena ve Saaksjarvi, 2008, s.79; Scherhorn, Reisch ve Raab, 1990, s.374; 
Shoham ve Brencic, 2003, s.132). 

Demografik özelliklerden yaş değişkenine göre kompulsif satın alma eğilimi 
incelendiğinde, 21-29 yaş arasındaki genç grubun kompulsif satın alma eğiliminin 
yüksek olduğu görülmektedir. 60 yaş üzerindeki grupta ise kompulsif satın alma 
eğiliminin diğer yaş gruplarına göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Literatürde, daha önce yapılan benzer araştırmalarda da genç tüketicilerin kompulsif 
satın alma eğilimlerinin yüksek, ileri yaş grubu tüketicilerde ise düşük olduğu sonucuna 
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ulaşılmıştır (Christenson, Faber ve Mitchell 1994, s.545;  Dittmar, 2005, 832; Eroğlu, 
2015, s.165; O’Guinn ve Faber, 1989, s.147, Schlosser vd., 1994, s.205).  

Tüketicilerin kompulsif satın alma eğilimlerinin eğitim düzeylerine göre 
farklılıkları incelendiğinde, lisans ve lisans üstü eğitime sahip olan tüketicilerin daha 
yüksek düzeyde kompulsif satın alma eğiliminde oldukları görülmektedir. Chao ve 
Schor (1998, s.124) tarafından Amerika’da kadın tüketicilere yönelik benzer bir 
araştırmada da, eğitim düzeyi yüksek olan katılımcıların daha çok kompulsif satın alma 
eğiliminde oldukları belirtilmiştir.  

Demografik özelliklerden medeni duruma göre kompulsif satın alma eğiliminde 
herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. Evli ve bekar tüketicilerin kompulsif satın 
alma eğilimleri birbirine yakın düzeydedir. Korur (2015, s.65) ve Eroğlu, (2015, s.165) 
tarafından yapılan araştırmalarda evli olanların bekar olanlara göre daha yüksek 
düzeyde kompulsif satın alma eğiliminde oldukları belirtilirken, Arslan ve Öz (2016, 
s.346) tarafından yapılan araştırmada bekarların kompulsif satın alma düzeyleri daha 
yüksek çıkmıştır. 

Gelir düzeylerine göre tüketicilerin satın alma eğilimleri incelendiğinde, 3000-
3999 TL civarında orta düzey geliri olan tüketicilerin eğilimlerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Literatürde, D’Astous (1990, s.23) tarafından yapılan araştırmada da 
benzer sonuç elde edilmiş, orta gelir grubundaki kişilerin kompulsif satın alma 
eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Meslek gruplarına göre tüketicilerin kompulsif satın alma eğilimleri 
incelendiğinde, memurların kompulsif satın alma eğilimlerinin yüksek, esnaf/tüccar 
grubunda ise düşük olduğu görülmektedir. Literatürde Korur (2015, s.67) tarafından 
yapılan araştırmada, özel sektör çalışanları ile öğrencilerin kompulsif satın alma 
eğilimlerinin yüksek olduğu, Eroğlu (2015, s.174) tarafından yapılan araştırmada ise, 
esnaf olanların kompulsif satın alma eğilimlerinin yüksek, yönetici pozisyonunda olan 
kişilerde düşük olduğu belirtilmektedir.  

Sonuç olarak, tüketicilerin kompulsif satın alma eğiliminde, demografik 
özelliklerden medeni durum dışında tüm faktörlerde anlamlı düzeyde farklılıkların 
olduğu görülmektedir. Çalışmanın pazarlama yöneticilerine, literatür ve araştırma 
sonucunda elde edilen bilgiler ışığında stratejiler belirlemeleri açısından katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmacılar için ise, elde edilen sonuçların ve 
karşılaştırmaların başka çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile değerlendirme 
yapılabilmesine imkan sağlayacağı düşünülmektedir. Sonraki araştırmalara öneri olarak, 
senaryo teknikleri ve benzeri diğer araştırma metotları ile farklı bağlamlar için 
kompulsif satın almanın nasıl etkilerde bulanabileceği incelenebilir. Ayrıca, tüketicileri 
kompulsif satın almaya iten diğer önemli unsurların neler olduğunu tespit etmeye 
yönelik çalışmaların, hem literatüre hem de uygulayıcılara katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.   
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Extensive Summary 

 
Introduction 

  Consumers can not always act rationally in the process of buying decision. In 
some cases, it is seen that they tend to have hedonic and compulsive consumption. This 
situation occurs as the result of effecting by instinctive thought systems of consumers’ 
buying decisions. The consumer's brain can sometimes prefer to make non-rational 
decisions as a result of the established rules in their subconscious (Kahneman,  2011, 
p.12). Consumers may be tendency of hedonic / hedonic consumption, taking account of 
the elements as fashion, interest, and show off instead of functionality and usefulness in 
purchasing products. It is observed that the consumer isn’t able to desist themselves 
from shopping because of reasons such as obsessive-compulsive disorder, depression, 
impulsive control, and mood disorders (Ünsalver, 2011, p.110). 

 
In this study was realized the research towards compulsive buying behaviors of 

consumers. It constitutes the main question of this research whether the consumers’ 
compulsive buying trends differ from according to the demographic characteristics. 
According to the demographic characteristics with the aim of determining the differs in 
the compulsive buying trends has been realized the field search. Being suitable for the 
purpose of the study, in the first part, the concept of compulsive buying has been trying 
to be explained. In addition, the hypothesis of the study has been developed by 
examining the studies in the literature. In the second part, the results of the analysis of 
the obtained data  as a result of the field search are included. In the evaluation and 
conclusion part, the findings of taking place in the literature are evaluated by comparing 
with the findings of obtaining in this study. 

Method 
In this study that in order to determine the place of demographic characteristics 

between the reasons of compulsive buying behavior is realized, has been made a field 
search. In the field search has been benefit from survey method. With the purpose of 
determining the views towards the consumers’ compulsive buying behavior has been 
benefit from “Compulsive Buying Behavior Scale” which has been developed by 
Valence, D'Astous, A., ve Fortier (1988). In accordance with the purposes of the study 
has been planned to use the Independent t test and Anova analyzes in the analysis of the 
developed hypotheses. However, owing to not show normal distribution of the data, 
non-parametric for Independent t test was used the Mann-Whitney U test which is its 
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alternative application, and for the Anova analysis was benefit from the Kruskal-Wallis 
test. 

Findings 
Approximately 57% of the consumers in the study consist of women and 43% are 

men. A big part of the participants are in between 30-39 ages. When the tasks of the 
consumers are examined, 42.6% of them are composed of civil servants. When their 
marital status is examined, 68.1% of them are married. If the level of education is 
looked, %48.9 of them are university graduates. When the income levels of consumers 
are examined, 23.7% of them have monthly income over 5000 TL. 

 
According to descriptive statistical informations, the average of their opinions 

towards compulsive buying behavior of consumers who participated in the study  is 
2.57. When it is thought that the average value is 3 in the 5 point likert scale, it is seen 
that the compulsive buying tendencies of the participants are slightly below the average. 

Conclusion 
Hypothesis 1: Compulsive buying behavior differs from significantly 

according to the gender of the consumers. 
Compulsive buying behavior differs from significantly according to the gender 

statistically. It is observed that female consumers, who participated in the research, are 
in tendency to higher level of compulsive consumption compared to males. According 
to the results of analysis is accepted Hypothesis 1. 

Hypothesis 2: Compulsive buying behavior differs from significantly 
according to the age distribution of the consumers. 

According to the research results , compulsive buying tendency differs from 
significantly according to the age distribution. It is seen that the consumers between age 
of 21-29 are in tendency to compulsive buying much more compared to other age 
groups. In addition, the consumers in the 30-39 age group are in tendency to compulsive 
buying above the average value. According to the analysis results is accepted 
Hypothesis 2.  

Hypothesis 3: Compulsive buying behavior differs from significantly 
according to the education level of the consumers. 

According to the results of Kruskal Wallis analysis, the consumers who are at the 
education level of the bachelor and master degree, tend to higher level of compulsive 
buying compared to other education groups. According to the analysis results is 
accepted Hypothesis 3. 

Hypothesis 4: Compulsive buying behavior differs from significantly 
according to the marital status of the consumers. 

According to the Hypothesis 4 which the difference in compulsive buying 
tendency was analyzed according to the marital status of the consumers who 
participated in the research, it hasn’t seen significantly difference between female and 
male consumers statistically. According to the analysis results is rejected Hypothesis 4. 

Hypothesis 5: Compulsive buying behaivor differs from significantly 
according to income levels of the consumers. 
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According to the results of the Kruskal Wallis test, it is seen that consumers, who 
have income levels between 3000-3999 TL, are in tendency to higherly compulsive 
buying compared to other income groups. According to the analysis results is accepted 
Hypothesis 5. 

Hypothesis 6: Compulsive buying behavior differs from significantly 
according to the tasks of the consumers.  

According to the results of the Kruskal Wallis test, it is seen that the civil servants 
are the occupational group which have the highest compulsive buying tendency. It is 
seen that the artisan and merchants are the lowest compulsive buying tendency. 
According to the analysis results, it is seen a statistically significant distinctness in 
compulsive buying tendency with respect the strike distribution. According to the 
analysis results is accepted Hypothesis 6. 

      As a conclusion, it is seen that there are significantly differentials in the 
compulsive buying tendency of the consumers, in all factors of demographic 
characteristics out of marital status. It is thought that the study will contribute to the 
marketing managers in the light of the literature and of the information’s which are 
obtained from the research result, with regard to specify the strategies. For the 
researchers, it is thought that the results that have been acquired and the comparisons 
will provide the opportunity for being made the evaluation with the results that have 
been obtained in other studies. 
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Özet 
Psikolojik sözleşmeler işgören ile örgütü arasında karşılıklılık temeline dayanan, 

dinamik, zaman içinde koşullara göre değişen ve yazılı olmayan birtakım beklentileri 
ifade eden bir kavramdır. Sözleşmenin bir ayağını işverenin işgörenden olan nitelikli iş 
yapma, iş kurallarına uyma, dürüstlük ve bağlılık gibi beklentiler oluştururken diğer 
ayağını ise işgörenin işverenden kendisine adil davranması, iş güvencesi, kendini 
geliştirme olanaklarının sağlanması gibi beklentiler oluşturmaktadır. Psikolojik 
sözleşmede taraflarından birbirlerinden olan beklentilerinin karşılanmadığını 
algılamaları durumunda ise psikolojik sözleşme ihlali olarak adlandırılan durum 
meydana gelmektedir. Psikolojik sözleşme ihlalleri ise sonuçları itibariyle örgütlerde 
hem işgören hem de işveren açısından pek çok olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu 
çalışmada, psikolojik sözleşme ihlallerinin işgörenlerin örgütlerine olan güven ve 
bağlılıkları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla Ankara ilinde görev yapmakta 
olan kamu ve özel sektör çalışanlarından basit tesadüfi örneklem yöntemiyle gerekli 
veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda psikolojik sözleşme ihlali algısı ile hem 
örgütsel güven hem de örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu ve bu 
ilişkinin bazı demografik değişkenler açısından anlamlı ölçüde farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Çalışmada ayrıca psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel güven ve 
örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin kamu ve özel sektöre göre farklılaşıp 
farklılaşmadığına yönelik olarak bir analize de yer verilmiştir. 
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Abstract 
Psychological contract is a concept that is referred to describe dynamic, evolving 

according to the changes over the time and unwritten expectations that are based on 
reciprocity between the employee and his/her organization. One side of this contract is 
comprised of the employer such as working hard doing quality work, honesty, obeying 
working rules within the organization, loyalty, etc. And the other side of this contract is 
comprised of the psychological expectations of the employee from its employer 
organization such as equal treatment, job security, opportunities for self-development, 
etc. When either party fails to meet the terms of the contract the situation called 
“psychological contract breach” arises. Psychological contract breaches on the other 
hand, may bring about many unwanted results within the organization both employers 
and employees. This study aims at finding the effect of the psychological contract 
breaches on the organizational trust and organizational commitment. For this purpose, 
data were collected using simple random sampling method from the employees working 
at various public and private sector organizations in the city of Ankara. The results of 
the study have proven that there are a statistically significant and strong relationships 
between psychological contract breach perception and both organizational trust and 
organizational commitment and that these relationships differ significantly in terms of 
some demographic variables. The study also comprises an analysis with regard to the 
effects of working sectors (public or private) on the relationships between psychological 
contract breach perception and both organization trust and organizational commitment.  
Keywords: Psychological Contract, Psychological Contract Breach, Organizational 
Trust, Organizational Commitment 
Received 1 October 2018; Received in revisedfrom 20 December 2018; Accepted 25 
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Giriş 
Çalışanlar, mensup oldukları örgüt ile kendi beklenti formları temelinde, örgütün 

kendilerine olan yükümlülükleri ve kendilerinin örgüte olan yükümlülüklerini içeren 
psikolojik bağlar oluştururlar. Çalışan ile işveren arasındaki “karşılıklı beklentiler” 
merkezi bir konumda yer alır. Bu karşılıklı beklentilerin yalnızca bir kısmı yazılı ve 
resmi çalışma sözleşmesinde yer alır.  Bireylerin örgüt ile aralarında yaptıkları formal 
sözleşme dışındaki bu sözleşme ilgili yazında psikolojik sözleşme olarak ifade 
edilmektedir. 

Bir sözleşmede, sözleşmeye dahil olan tüm tarafların anlaşma koşullarını yerine 
getirmesi, herkesin bu sözleşmeden memnun olması ve bu sözleşmenin devamlılığına 
ilişkin istekli olması sonucunu beraberinde getirecektir. Psikolojik sözleşmeler 
açısından da durum aynıdır. Örneğin örgütün kendisine ait yükümlülüklerini yerine 
getirmesi işgörenin tatmin olmasıyla, daha fazla ve istekli çalışmasıyla veya örgüte daha 
fazla bağlılık hissetmesiyle sonuçlanabilmektedir. Fakat sözleşme tarafları her zaman 
için verdikleri vaatleri ve yükümlülüklerini yerine getirmemektedir veya çeşitli 
nedenlerden dolayı getirememektedir. Dolayısıyla da kendisine belirli bir konuda vaat 
verildiğini düşünen, fakat bu vaat çerçevesindeki yükümlülüklerin gerçekleşmediğini 
düşünen işgörenin bu durumu psikolojik sözleşme ihlali olarak adlandırılmaktadır 
(Kiefer ve Briner, 2006).  
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Yapılan araştırmalar psikolojik sözleşmelerinin bozulmasının, iş ilişkileri, örgüte 
olan işgörenlerin iş ilişkilerinin, örgüte olan güvenlerinin, bağlılıklarının ve örgütsel 
vatandaşlığın zedelenmesine neden olduğun ortaya koymaktadır. Bu durumda ise 
çalışanların örgüte yararlı olması zorlaşmakta, görev alma bilinci gelişmemekte, 
motivasyonu düşük olmakta, örgütsel bağlılığı, iş tatmini gelişmediği gibi günümüzde 
örgütler için hayati öneme sahip olduğu düşünülen örgütsel vatandaşlık davranışı da tam 
olarak oluşmamaktadır. Bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için psikolojik 
sözleşme kavramının bilinçli olarak ele alınması ve irdelenmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin gerek örgütler gerekse de 
işgörenler açısından ele alınarak bunun istihdam ilişkilerindeki etkilerinin ortaya 
konması çalışan ve örgüt ilişiklerinin sağlıklı işlemesi açısından önemlidir. Buradan 
hareketle bu çalışmanın amacı, günümüz örgüt anlayışındaki değişimler sonucu iş 
sözleşmelerinin ötesinde önemi gittikçe artan, işgörenlerin örgütleriyle yaptıkları 
psikolojik sözleşme ihlalinin işgörenlerin örgütsel güven ve örgütsel bağlılıkları 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi olarak belirtilebilir. 

 

 
Şekil 1. Psikolojik Sözleşmenin Doğal Yapısı (Moorhead ve Griffin, 1995, s. 52) 

Psikolojik sözleşme ihlali bir anlamda taraflardan birinin diğer tarafa karşı olan 
yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olması anlamına gelmektedir (Morrison ve 
Robinson, 1997, s. 230). Aşağıdaki şekildeki Morrison ve Robinson’a ait denklem 
işgören bakış açısında göre kendisinin örgüte olan katkıları ve bunun sonucunda elde 
ettikleriyle örgütünün vaatleriyle sağladığı faydaları kıyaslama yoluyla psikolojik 
sözleşme ihlali varlığı durumunu tespit etmede kullandığı denklem olmaktadır.  

 
Şekil 2. Psikolojik Sözleşme İhlalinin Formülasyonu (Morrison ve Robinson, 1997) 

Bu bağıntı işgörenin örgüt tarafından kendisine vaat edildiğini düşündüğü 
faydaları ile kendisine örgüt tarafından gerçekten sağlanan faydaların oranının 

Birey Tarafından Yapılan Katkılar

• Çaba
• Yetenek
• Beceri
• Zaman
• Kabiliyetler

Örgüt Tarafından Sağlanan Katkılar

• Ücret
• İş Güvencesi
• Sosyal Yardımlar
• Statü
• Terfi İmkanları

Örgüt Tarafından 
Sağlanan Faydalar

Örgüt Tarafından 
Vaat Edilen Faydalar

Çalışan Tarafından 
Sağlanan Katkı

Çalışan tarafından 
Vaat Edilen Katkı
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kendisinin örgüte vaat ettikleri ile verdiklerinin oranını karşılaştırmasıyla ortaya 
çıkmaktadır. İşgören önce kendisine örgüt tarafından vaat edilenlerle gerçekten elde 
ettiklerini kıyaslamakta sonra da bu oran ile kendisinin örgüte vaat ettikleri ile 
verdiklerini karşılaştırmakta ve kıyaslamaya tabi tutmaktadır. İşgören soldaki oranın 
sağdaki orandan büyük olduğunu; yani örgüte verdiklerinin örgütten aldıklarından az 
olduğunu algılarsa psikolojik sözleşmesinin ihlal edildiği kanısına varacaktır.  

Kızgınlık, öfke ve hayal kırıklığı: Psikolojik sözleşmenin temelini işgörenin 
örgütün kendisine vermiş olduğu sözlerini tutacağına dair inancı ve güveni vardır. Bu 
gerçekleşmediğinde ise işgörende hayal kırıklığı, örgütüne yönelik kızgınlık ve öfke 
gibi örgütüne yönelik bir takım olumsuz duygular meydana gelecektir. Bu ise işgörenin 
iş başarımını, verimliliğini ve örgüt içi sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Güven kaybı: Örgütlerde güven kavramı örgüt içi sağlıklı ilişkilerin kurulması ve 
devamı için çok önemli bir temel oluşturmaktadır. Güvenin örgüt içi işleri 
kolaylaştırmak, prosedürleri azaltmak, sağlıklı sosyal ilişkiler tesis etmek gibi örgüt 
içinde birçok fonksiyonu vardır. Yazılı bir metne dayanmayan psikolojik sözleşmeler de 
bu nedenle örgüt ve işgören arasında karşılıklı güvene dayanmaktadır. Sözleşmenin 
ihlal edilmesi ise tarafların birbirine olan güvenlerinin sarsılmasına neden olacaktır. 
Sarsılan bir güven aynı zamanda taraflar arasındaki sağlıklı ilişkilerin sona ermesine ve 
haklarındaki olumlu düşüncelerin de erozyona uğramasına neden olacaktır. 

Stres: Psikolojik sözleşmeye bağlı beklentilerinin karşılanmaması durumu 
işgörende içsel bir sıkıntı ve stres durumu meydan getirecektir. Bu durum ise işgörenin 
ruhsal olarak yıpranmasına neden olacaktır. Bu durumun ileri seviyede ve uzun süreli 
olarak yaşanması durumunda ise işgörende bitkinlik, huzursuzluk, uykusuzluk, 
tükenmişlik gibi birtakım rahatsızlıklar ortaya çıkabilecektir. Bu durum ise işgörenin 
örgütüne karşı yabancılaşmasını, bağlılığının azalmasını, performansında düşüşü ve 
örgütüne yönelik bir takım olumsuz tutum ve davranışlar geliştirmesine neden olacaktır.  

Tükenmişlik: Yoğun iş temposuna sahip kişilerde uzun süreli stres ve gerilime 
maruz kalma sonucunda tükenmişlik sendromu denen durum meydana gelmektedir. 
Tükenmişlik ile beraber kişide çevresinde olan biten olaylara karşı bir duyarsızlaşma ve 
kişisel başarı hissinde azalma meydana gelmektedir. Tükenmişlik, üretkenlikte azalma, 
işe geç kalma, işten ayrılma, zihinsel ve fiziksel rahatsızlıklar gibi bir takım olumsuz 
sonuçlara neden olabilmektedir. Psikolojik sözleşme ihlali de kişide meydana getirdiği 
stres dolayısıyla tükenmişlik sendromuna neden olabilen etkenler arasındadır. 

Üretkenlik karşıtı davranışlar geliştirme: Psikolojik sözleşmelerinin ihlal edildiği 
yönünde bir algı geliştiren işgörenler yaşadıkları hayal kırıklığı, kızgınlık ve öfke 
sonucu örgüte yönelik bir takım olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde girebilirler. 
İşgören bunun neticesinde örgüte ait bilgiyi, örgüt kaynaklarını, mesai zamanını kötüye 
kullanma, işe devam konusunda keyfi davranma, iş veriminde azalma gibi olumsuz 
tutum ve davranışlara yönelebilir. Bu olumsuz tutum ve davranışlar sonucunda ise örgüt 
zarar görmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla psikolojik sözleşme ihlali işgörenlerin 
örgütüne yönelik bir takım üretkenlik karşıtı olumsuz tutum ve davranışlara 
yönelmesinde etken olan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Örgütsel bağlılığın azalması: Psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel bağlılığı 
üzerinde olumsuz etki yarattığı ve bağlılığı azalttığı yönünde birçok araştırma 
bulunmaktadır. Bu araştırmalara sonucu psikolojik sözleşemeye önem veren ve 
sözleşme şartlarını yerine getiren örgütlerde çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılıklarının 
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bundan olumlu etkilendiği ve arttığı, psikolojik sözleşmeye önem vermeyen ve 
sözleşme şartlarını yerine getirmeyen örgütlerde çalışan işgörenlerin bağlılıklarının ise 
bu durumdan olumsuz etkilendiği ve örgütlerine olan bağlılıklarının azaldığı ortaya 
konmuştur. 

İşten ayrılma: Psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin önemli bir diğer sonucu da 
işgörende işten ayrılma niyetini meydana getirmesidir. Psikolojik sözleşmesinin ihlal 
edildiğini düşünen, örgütüne olan güveni sarsılmış, stres içerisindeki işgören son çare 
olarak örgütünden ayrılmayı düşünecektir. Bu ise hem işgörenin kişisel performansını 
hem de örgütsel performans ve verimliliği olumsuz etkileyen bir durumdur. 

Öte yandan örgütsel güven kavramı, örgüt bilimciler tarafından özellikle son 
yıllarda sıklıkla araştırılan bir konu olan örgütsel güven kavramı ise bir bütün olarak 
örgüte, örgütteki diğer çalışanlara, örgüt yöneticilerine olan güveni ifade etmekte olup 
bu çalışmanın konusunu oluşturan diğer iki kavram olan psikolojik sözleşme ihlal algısı 
ve örgütsel bağlılık kavramlarıyla da yakından ilişkili ve onlardan etkilenen bir 
kavramdır. 

Örgütsel bilimler alanındaki yeni gelişmeler bireysel ve örgütsel etkinliğin 
sürdürülebilmesi için bireyler arası güvenin önemini ortaya koymaktadır. Araştırmacılar 
güvenin hem örgütün hem kurumsal hem de bireyler arası seviyelerdeki koordinasyon 
ve kontrolü üzerindeki etkisini onaylamaktadırlar. Ekonomik faaliyetler sosyal ilişkiler 
ağının içerisinde gömülü bir vaziyette olduğu için araştırmacılar koordineli faaliyetler 
gerektiren karmaşık sistemlerin etkililiğinin ancak birbirine bağlı aktörlerin beraberce 
etkili bir biçimde çalıştıklarında mümkün olabileceğini öne sürmektedirler. Bu aktörler 
arasındaki güven ise bu ilişkilerde belirleyici faktör olarak görülmektedir (McAllister, 
1995).  

Örgütlerde güven ortamının oluşturulması için örgütlerin yapması gereken 
faaliyetleri Bews ve Rossouw aşağıdaki şekilde sıralamıştır (Bews ve Rossouw, 2002): 

- Yöneticilere örgütte güvenin nasıl sağlanabileceğine ve güvenilir olmanın 
yollarına yönelik güven eğitiminin verilmesi, 

- Örgütün faaliyetlerinin, politika ve uygulamalarının tümünde açık, şeffaf ve adil 
olunması, 

- Yöneticilerin beceri ve yeterliliklerinin işgörenleri tatmin eder seviyeye 
getirilmesi, 

- Örgütte etik değerlere bağlı kalınması, 
- İşgörenlerin sağlıklı ve olumlu iletişim kurulması ve bilgi paylaşımı, 
- Örgütün itibar yönetimine önem vermesi.  
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Şekil 3. Örgütsel Yaşamda Güvenin Oluşumu (Erdem, 2003) 

Rousseau ve diğerleri örgütsel güvenin örgütler için sağladığı yararları aşağıdaki 
şekilde özetlemektedir (Rousseau, Sitkin, Burt, Camerer, 1998): 

- Örgütte etkin bir iletişim yapısının oluşması ve sürdürülmesine katkı sağlar, 
- Örgütte karmaşıklığı ve belirsizliği azaltarak koordinasyonu teşvik eder, 
- Örgütsel etkililiği sağlar, 
- Örgütsel performansın artmasına yardımcı olur, 
- Grupların ve örgütün verimliliğini arttırır, 
- İşgörenlerin fikirlerini, örgütsel işleyişte fark ettikleri olumsuzlukları açıkça dile 

getirmelerini sağlar, 
- İşgörenlerin motivasyonunu arttırır, 
- İşgörenlerin devamsızlık ve işten ayrılma oranlarını düşürür, 
- Örgütte yaratıcılığa teşvik eder, 
- İşbirliğini ve dayanışmayı arttırır, takım ruhu oluşturur, 
- Örgütsel bağlılığı ve iş tatminini arttırır, 
- İşgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemelerini sağlar, 
- Örgütte fırsatçı davranışların son bulmasına katkı sağlar. 

Araştırmamıza konu olan bir diğer kavram olan örgütsel bağlılık ise işgörenlerin 
işe yönelik tutum ve davranışları ile ilgili bir durumdur. İşgörenlerin işe olan sadakati, iş 
ile özdeşleşmesi ve işe olan uyumluğunu belirtir. İş sonuçları, iş tatmini, isteklendirme 
ve performans düzeyinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumlarında bağlılıktan 
söz edilebilir (Chen ve Chen, 2008). Örgütsel bağlılık bir anlamda, işgörenin örgüte 
kabulü ve onun psikolojik bir sözleşmeyle işe girmesiyle başlar. Örgütün bir üyesi 
olarak hedeflemekte, amaçlar ve işin gerektirdikleri konusunda bilgi edinmesiyle de 
gelişmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde örgütsel bağlılık, bir kişinin belirli bir 
örgüt ile kimlik birliğine girerek oluşturduğu güç birliği olarak tanımlanmaktadır 
(Northcraft ve Neale, 1990).  

 Kültürel Değerler

 - Bireyci
 - Ortaklaşa Davranış 

 Örgütsel Koşullar

 - Bireyci
 - Ortaklaşa Davranış 

 Yöneticinin Bireysel Eğilimleri

 - Bireyci
 - Ortaklaşa Davranış 

 Yöneticinin Bireysel Eğilimleri

 - Kişisel Bütünlük (dürüstlük, tutarlık, yetkinlik, yardımseverlik)
 - Yönetsel Etkinlik (iletişim, kontrolün paylaşımı, güçlendirme) 

  Örgüt Üyeleri Tarafından Algılanan Güven

  Örgüt Üyesinin  
  Bireysel Eğilimleri
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Örgütsel bağlılık kavramı iş parametreleri üzerinde de etkisi olan önemli bir 
kavramdır. Yapılan araştırmalar örgütsel bağlılığı düşük olan çalışanlarda devamsızlık, 
işe geç kalma, örgütten ayrılma isteği gibi olumsuz iş davranışları geliştirdiklerini 
göstermektedir. Diğer yandan örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar ise kendilerini 
örgütün bir parçası olarak görmekte ve dolayısıyla bağlı çalışanlarda devamsızlık, işe 
geç gelme, işten ayrılma isteği gibi olumsuz iş davranışları da daha az görülmektedir. 
Bu durum ayrıca onların iş başarımlarına ve verimliliklerine de yansımakta ve bağlı 
çalışanların iş başarımları ve verimlilikleri de bağlı olmayan çalışanlara göre daha 
yüksek olmaktadır.  

Literatürde örgütsel bağlılık konusunu genel olarak tutumsal ve davranışsal bakış 
açısıyla ele alınmaktadır. Bu durum ise işgörenlerin örgütlerine olan bağlılıklarını 
tutumsal ve davranışsal temeller üzerinde geliştirdikleri ve sürdürdükleri anlamına 
gelmektedir. Bağlılığın bu şekilde tutumsal ve davranışsal olarak ele alınıp 
incelenmesinin en önemli nedeni ise konunun psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji gibi 
yönlerinin bulunması ve bu branşlardan uzmanların konuyu kendi bakış açılarından ele 
alıp incelemeleri nedeniyledir. Dolayısıyla da örgütsel davranışçılar tutumsal bağlılık 
üzerinde yoğun olarak dururken sosyal psikologlar ise daha çok davranışsal bağlılık 
üzerinde yoğunlaşmışlardır.  

Örgütsel bağlılık bireylerin örgütlerine uyumları yoluyla gelişen birtakım 
etmenlere bağlı olarak kendiliğinden oluşan doğal bir süreçtir. Örgütsel bağlılığın 
gelişme süreci ise, örgütsel bağlılık evreleri veya düzeyleri temel alınarak açıklanabilir. 
O’Reilly ve Chatman’a (1986) göre örgüte psikolojik olarak bağlanma anlamına gelen 
örgütsel bağlılığın evreleri uyum, özdeşleşme ve içselleştirme olmak üzere üç boyuta 
ayrılarak incelenebilir. Bireyin bir örgüte dahil olmasıyla başlayan uyum evresinde 
birey sadece belirli ödülleri elde etmek için belirlenen örgütsel davranışları 
gerçekleştirir. İkinci evre olan özdeşleşme evresinde birey örgütün bir üyesi olmaktan 
memnuniyet duymakta ve örgütsel kimliğini kendi kimliğinin bir parçası olarak 
görmektedir. Son aşama olan içselleştirme aşamasında ise birey örgütün değer ve 
amaçlarını tamamen kabullenmiş ve onları kendi değer ve amaçları gibi içselleştirmiş 
durumdadır.  

Yöntem  
Araştırmanın modeli 
Psikolojik sözleşme teorisi, çalışanların sürekli olarak örgüte katkılarının ne 

ölçüde örgütleri tarafından karşılık bulduğunu değerlendirdiklerini savunmaktadır. Bir 
ihlal durumunda beklenen fayda ile alınan fayda arasındaki uyumsuzluk ile birlikte 
işverenin verdiği sözleri yerine getirememesi örgütü ile arasında yeni bir mübadele 
ilişkisi dengesi oluşturmak gayreti ile çalışanın katkılarında bir azalmayı ve örgütüne 
karşı negatif bir tavır ve davranış içerisine girmesine neden olacaktır (Robinson, 1996; 
Robinson ve Rousseau, 1994).  

Buradan yola çıkarak psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel güven 
üzerindeki etkileri ile ilgili olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:  

H1: Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel güven arasında ilişki vardır. 
H2: Psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel güven üzerindeki etkisi sektörlere 

göre farklılaşmaktadır. 
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Psikolojik sözleşme ihlali ile çalışanın örgütüne ve işini değerlendirmesini 
kapsayan iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi kavramlar gibi işe yönelik algısı arasındaki 
negatif ilişkiye dair de pek çok araştırma yapılmıştır (ör., Cassar ve Briner, 2011; 
Coyle-Shapiro ve Kessler, 2000; Eisenberger ve Diğ., 1997; Lester ve Diğ., 2002; 
Schalk ve Roe, 2007; Robinson ve Rousseau, 1994; Zhao ve Diğ., 2007). 

Psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel bağlılık konusunda yapılan yukarıda 
bahsedilen bu araştırmalar, bu kavramlar arasındaki ilişkiyi bireylerin adil ve dengeli bir 
mübadele arayışında olduklarını temel alan sosyal mübadele ve eşitlik teorisi 
kapsamında ele almışlardır. Bir dengesizlik ve eşitsizlik olması durumunda bireyler bu 
algısal adaletsizlik durumunu telafi etmek için negatif bir tavır ve davranışlar da 
sergileyebilmektedirler (Gouldner, 1960).  

Buradan yola çıkılarak psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel bağlılık 
üzerindeki etkileri ile ilgili olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:  

H3: Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel bağlılık arasında ilişki vardır. 
H4: Psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 

sektörlere göre farklılaşmaktadır. 
Ve son olarak örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ile ilgili olarak;  
H5: Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasında ilişki vardır. 

 
Şekil 4. Araştırma Modeli 
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Araştırmanın amacı 
Bu çalışma, günümüz örgüt anlayışındaki değişimler sonucu iş sözleşmelerinin 

ötesinde önemi gittikçe artan, çalışanların örgütleriyle yaptıkları psikolojik 
sözleşmelerinin tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin ölçülmesini sağlamak 
amaçlanmaktadır. Çalışmada incelenen tutum ve davranışlar ise yapılan yazın 
taramasından hareketle, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven olarak belirlenmiş ve 
dolayısıyla da çalışmada psikolojik sözleşme ihlâllerinin bu tutum ve davranışlar 
üzerindeki etkilerinin ölçülmesi hedeflenmiştir.  

Psikolojik sözleşme ihlalinin işgörenlerin örgütlerine karşı güven ve bağlılıkları 
gibi tutum davranışları üzerindeki olumsuz etkilerine dair geçmişte yapılmış birçok 
araştırma bulunmakla beraber, bu araştırmalar bu kavramlar arasındaki ilişkiyi 
işgörenlerin örgütleriyle adil ve dengeli bir mübadele arayışında olduklarını öne süren 
sosyal mübadele ve karşılıklılık teorileri çerçevesinde ele almışlardır.  

Bu araştırma ise, psikolojik sözleşme ihlalinin Türkiye’de ve Ankara ili özelinde 
kamu ve özel sektör işgörenlerinin örgütlerine karşı olan güven ve bağlılıkları 
üzerindeki rolü hakkında ampirik kanıtlar sağlamayı amaçlamaktadır.  

Ayrıca araştırma kapsamında kontrol değişkenleri olarak belirlenen cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu, medeni durum, günlük ortalama çalışma süresi, sektörde kaç senedir 
çalışıldığı ve çalışanların mevcut kurum ve firmalarındaki çalışma süresi gibi 
çalışanların demografik özelliklerinin, belirtilen değişkenler ve psikolojik sözleşme 
üzerindeki etkilerinin ölçülmesi de çalışma kapsamında ele alınmış ve incelenmiştir. 

Bu nedenle çalışmada psikolojik sözleşme kavramı ile bu kavram ile psikolojik 
ilişkili olan ve araştırmamızın konusu olan örgütsel güven ve örgütsel bağlılık gibi 
değişkenler arasındaki ilişkisinin incelenmesinin örgütsel davranış yazınına katkı 
sağlamasının ötesinde sektör yöneticilerine de ışık tutabileceği düşünülmektedir. 

Evren ve örneklem 
Araştırma, psikolojik sözleşme ihlalinin kamu ve özel sektör çalışanlarının 

örgütsel güven ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri ölçmek amacıyla Ankara’da 
bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında çalışan işgörenleri 
kapsamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın evreni Ankara’da bulunan kamu özel sektör 
kurum ve kuruluşları çalışanlarından oluşturmaktadır. 

Bu amaçla Ankara ilinde görev yapmakta olan kamu ve özel sektör 
çalışanlarından basit tesadüfi örneklem yöntemiyle gerekli veriler toplanmıştır. Tüm 
evrenin genişliği göz önüne alındığında bu durum bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle önceden belirlenmiş olan Ankara ilindeki belirli kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşlarının çalışanlarının tüm evreni temsil ettiği varsayılacaktır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Psikolojik sözleşme kavramını farklı açılardan ele alan geçmiş çalışmaların 

incelenmesi   sonucunda oluşturulan hipotezlerin geçerliklerinin sınanması amacıyla 
veri toplama sürecinde araştırma modeline uygun olarak oluşturulan anket formu 
izleyen bölümde daha detaylı ele alınacağı gibi demografik bilgilerden oluşan kısma ek 
olarak çalışanların psikolojik sözleşme ihlali, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık 
algılarını ölçmeye yönelik olarak düzenlenmiş toplam dört bölüm ve 39 maddeden 
oluşmaktadır.  
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Uygulama koşullarından kaynaklanabilecek hataları ve olumsuzlukları en aza 
indirgeyebilmek için veri toplama süreci araştırmacı kontrolünde gerçekleştirilmiştir. 
Seçilen kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına anketler elden veya online olarak 
ulaştırılmış, araştırmaya katılan katılımcılara çalışmanın amacı açıklanarak, 
kendilerinden anketi nasıl dolduracaklarına yönelik açıklamaları dikkatlice okuduktan 
sonra ortalama cevaplama süresi yaklaşık 10 dakika olan anket maddelerini 
yanıtlamaları istenmiştir. Ayrıca çalışanlar anketi yanıtlarken, gerçek düşüncelerini 
yansıtmalarını teşvik amacıyla söz konusu anketlerin gizlilik ilkesine yapılmakta 
olduğu, isim, vb. gibi kişisel bilgilerin kesinlikle istenmediği ve araştırma için gerekli 
de olmadığı vurgulanmıştır. 

Toplanan 526 ankete ait veriler üzerinde çalışma hipotezlerine yönelik ilgili 
analizler yapılmıştır. Bu kapsamda, oransal karşılaştırmalar yanında, araştırmaya katılan 
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal 
algılarının örgütsel güven ve örgütsel bağlılık tutum ve davranışlarıyla olan ilişkilerini 
incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi, katılımcıların psikolojik sözleşme ihlal 
algısı düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının 
sınanması için ANOVA analizinden, yine çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algısı 
düzeylerinin örgütsel güven ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemek 
amacıyla doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

Ölçme Araçları 
Araştırmada işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algılarını belirlemek amacıyla 

Robinson ve Morrison (2000) tarafından geliştirilmiş olan toplam beş yargıdan oluşan 
global psikolojik sözleşme ölçeği kullanılmıştır.  

Cummings ve Bromiley (1996) güveni bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak 
üzere üç boyutta incelemiştir. Bu çalışmada ise davranışsal boyutun dahil edilmediği 
örgütsel güven envanterinin kısa şekli kullanılmıştır. Kısa formun seçilme sebebi ise, 
uzun forma göre geçerlilik düzeyinin daha yüksek olmasıdır. Ayrıca bu çalışma örgütsel 
güvenin davranışsal boyutunu değil bilişsel ve duygusal boyutunu esas alan bir 
çalışmadır. Çalışmada kullanılan ölçek Bentler’s Comparative Fit Index 
puanlamasından 0,98 skor puanı almıştır. Bromiley ve Cummings (1996) ölçekteki 
duygusal ve bilişsel düzeyde güveni ölçen unsurlar arasında yüksek korelasyon 
gerçekleştiğini belirtmiştir. Bu araştırmada, örgütsel güveni ölçmek amacıyla, 
Cummings ve Bromiley’in (1996) geliştirdiği ölçekten yararlanılmıştır. 

Araştırmada örgütsel bağlılığı ölçmek için kullanılan soru kâğıdı, Mowday, Steers 
ve Porter (1979) tarafından geliştirilmiş Örgütsel Bağlılık Anketidir. Bu çalışmada 
kullanılan anketin Karatepe ve Halıcı (1998) tarafından gerçekleştirilmiş olan Türkçe 
Tercümesi kullanılmıştır Bağlılık ile ilgili soru adedi 15’tir. Bu 15 maddeli ölçek iş 
görenin örgüt hedeflerini kabulünü, örgüt için zevkle çalışma isteği ve örgütte çalışma 
devam isteğini ölçmek üzere kullanılmıştır. 

Anket katılımcılarının doldurması istenen soru kağıdında yer alan ifadelere 
katılımcıların ne derecede katıldığını gösteren 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; (1) 
Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Biraz katılıyorum, (4) Katılıyorum, (5) 
Kesinlikle katılıyorum cümlelerinden oluşmaktadır. 
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Bulgular 
Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan kamu ve özel sektör işgörenlerinin genel 

yapısına yönelik tanıtıcı frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’ de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan İşgörenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
Cinsiyet  
 Kadın Erkek Toplam 
 Frekans (f) 217 309 526 
 Yüzde (%) 41,3 58,7 100 
 

Yaş Dağılımı  
 20-25 26-30 31-35 36-40 41 + Toplam 
 Frekans (f) 60 98 102 77 189 526 
 Yüzde (%) 11,4 18,6 19,4 14,6 35,9 100 
 

Medeni Durum  
 Evli Bekâr Toplam 
 Frekans (f) 336 190 526 
 Yüzde (%) 63,9 36,1 100 
 

Eğitim Durumu  
 İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisansüstü Toplam 
 Frekans (f) 8 59 61 228 170 526 
 Yüzde (%) 1,5 11,2 11,6 43,3 32,3 100 
 

Çalışma Süresi (Kıdem)  
 0-1 yıl 2-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16 + Toplam 
 Frekans (f) 53 133 94 64 182 526 
 Yüzde (%) 10,1 25,3 17,9 12,2 34,6 100 
 

Sektör  
 Kamu Özel Toplam 
 Frekans (f) 296 230 526 
 Yüzde (%) 56,3 43,7 100 
 

Sahip Olunan Yönetsel Pozisyon  
 Üst yönetici Orta kademe 

yönetici 
Alt kademe 

yönetici 
Yönetici değil Toplam 

 Frekans (f) 18 72 47 389 526 
 Yüzde (%) 3,4 13,7 8,9 74,0 100 
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Tablo 2. İşgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algıları ile örgütsel güven seviyeleri 
arasındaki korelasyon 

  Psik. Söz. İhlal Algısı Örgütsel Güven 
Psikolojik Sözleşme  
İhlal Algısı 

r 1 -0,775** 

 p  0,000 
 n 526 526 
Örgütsel Güven r -0,775** 1 
 p 0,000  
 n 526 526 
** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

H1: Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel güven arasında ilişki vardır.  
Psikolojik sözleşme ihlâl algısı ile örgütsel güven arasındaki ilişkiyi ele alıp basit 

doğrusal korelasyon incelemesi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 2’de 
gösterilmiştir. Tabloya göre araştırmaya katılan örneklem grubunun psikolojik sözleşme 
ihlal algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında 0,01 önem düzeyinde anlamlı ve 
güçlü bir ilişkinin var olduğu ve ilişkinin şiddetinin ise r=-0,775 olduğu görülmektedir. 
Diğer bir ifade ile psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel güven arasında güçlü bir 
ilişki bulunmuştur. Yapılan analizde bulunan korelasyon katsayısının anlamlılığı 
oldukça yüksek olup (p=0,000) H1 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmiştir.  

Öte yandan, psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel güven üzerindeki 
etkisini sınamak için yapılan doğrusal regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular 
Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel güven üzerindeki etkisi 

Değişken B SH β t p 
Sabit 5,277 0,076 

--- 
69,20

0 
0,000 

Etkililik -
0,708 

0,025 -
0,775 

-28,077 0,000 

       R=0,775,      R2=0,601,     F(1-526)=788,315 

Doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sözleşme ihlal algısı 
değişkeninin (sabit yordayıcı) örgütsel güven değişkeni (bağlı değişken) üzerinde 
anlamlı (p<0,05) ve zıt yönlü (β=-0,775) bir etkisi vardır. Bu etkinin gücünün ise R2 
değerine göre yaklaşık %60 olduğunu söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle 
örgütsel bağlılık seviyesindeki değişimin yaklaşık %60’ı psikolojik sözleşme ihlal algısı 
ile açıklanabilmektedir. Kalan diğer %40’lık kısım ise başka faktörler nedeniyledir. 
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Tablo 4. Psikolojik sözleşme ihlâl algısı ile örgütsel güven düzeyi arasındaki 
ilişkinin sektörlere göre korelasyon analizi 

 Psik. Söz. İhlal Algısı Örgütsel Güven 

Kamu 

Psikolojik Söz.  
İhlal Algısı 

r 1 -0,688** 

p  0,000 

n 296 296 

Örgütsel Güven 

r -0,688** 1 

p 0,000  

n 296 296 

Özel 

Psikolojik Söz. İhlal 
Algısı 

r 1 -0,779** 

p  0,000 

n 230 230 

Örgütsel Güven 

r -0,779** 1 

p 0,000  

n 230 230 
** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

H2: Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel güven arasındaki ilişki 
çalışılan sektöre göre farklılaşmaktadır. 

H2 hipotezinin geçerli olup olmadığını test etmek için önce psikolojik sözleşme 
ihlal algısı ile örgütsel güven arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyonu sektöre göre 
gruplayıp incelemek ve ardından da elde edilen değerleri standart değerlere dönüştürüp 
kıyaslama yapmak gerekmektedir. Bu durum Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Buradan çalışılan sektörün psikolojik sözleşme ihlâl algısı ile örgütsel güven 
arasındaki ilişkide etkisini tespit için yukarıdaki tabloda hesaplatılmış olan korelasyon 
katsayılarını (r=-0,688 ve r=-0,779) birbirleriyle kıyaslanabilir hale getirmek için bu 
değerleri standartlaştırılmış z değerlerine dönüştürmek gerekmektedir.  

Korelasyon katsayılarını standartlaştırılmış z değerlerine dönüştürmek için 
Fisher’in aşağıdaki formülü kullanılabilir (Field, 2005, s. 171). 

𝒛𝒛𝒓𝒓 =
𝟏𝟏
𝟐𝟐

 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝒆𝒆 �
𝟏𝟏 + 𝒓𝒓
𝟏𝟏 − 𝒓𝒓�

 

Hem kamu sektörü hem de özel sektör için bulunan korelasyon katsıları (r) 
formülde yerine konularak zkamu = 0,844 ve zözel = 1,0428 olarak bulunmuştur.  

Standartlaştırılmış korelasyon katsayıları arasındaki fark ise yine aşağıdaki 
formülle hesaplanabilir (Field, 2005, s. 191). 

𝒛𝒛𝒇𝒇𝒇𝒇𝒓𝒓𝒇𝒇 =
𝒛𝒛𝒓𝒓𝟏𝟏− 𝒛𝒛𝒓𝒓𝟐𝟐

� 𝟏𝟏
𝑵𝑵𝟏𝟏 − 𝟑𝟑 + 𝟏𝟏

𝑵𝑵𝟐𝟐 − 𝟑𝟑
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Bir önceki formülle hesaplattırılmış olan standartlaştırılmış korelasyon değerleri 
(z) ve tablodaki kamu ve özel sektörde çalışan toplam çalışan sayıları (N) yukarıdaki 
formülde ilgili yerlere konulduktan sonra standartlaştırılmış korelasyon katsayıları 
arasındaki fark Zfark = 2,2488 olarak bulunmuştur. 

Güven aralıklarına karşılık gelen standart (kritik) z değeri %95 güven aralığı için 
1,96 olarak verilmiştir (Şencan, 2005, s. 283). Dolayısıyla, Zfark > 1,96 olduğu için 
buradan kamu sektörü çalışanlarına ait psikolojik sözleşme ihlali-örgütsel güven düzeyi 
ilişkisi (r = -0,688, p < 0,01) ile özel sektör çalışanlarına ait psikolojik sözleşme ihlali-
örgütsel güven ilişkisi (r = -0,779, p < 0,01) arasında anlamlı bir fark  olduğu ortaya 
çıkmaktadır (p>0,05). Diğer bir ifadeyle psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel 
güven düzeyi arasındaki ilişki çalışılan sektöre göre istatistiksel olarak anlamlı derecede 
farklılaşmaktadır. Dolayısıyla, H2 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

Tablo 5. İşgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algıları ile örgütsel bağlılık 
seviyeleri arasındaki korelasyon 

  Psik. Söz. İhlal Algısı Örgütsel Bağlılık 
Psikolojik Sözleşme  
İhlal Algısı 

r 1 -0,688** 

 p  ,000 
 n 526 526 
Örgütsel Bağlılık r -0,688** 1 
 p 0,000  
 n 526 526 
** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

H3: Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel bağlılık arasında ilişki vardır.  
Psikolojik sözleşme ihlâl algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ele alıp 

basit doğrusal korelasyon ile incelediğimizde elde edilen sonuçlar Tablo 5’de 
gösterilmiştir. Tabloya göre araştırmaya katılan örneklem grubunun psikolojik sözleşme 
ihlal algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında 0,01 önem düzeyinde anlamlı ve 
güçlü bir ilişkinin var olduğu ve ilişkinin şiddetinin ise r=0,688 olduğu görülmektedir. 
Diğer bir ifade ile psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel bağlılık arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 
analizde bulunan korelasyon katsayısının anlamlılığın oldukça yüksek olduğu (p=0,000) 
tespit edilmiş olup H3 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmiştir.  

Öte yandan, psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel bağlılık üzerindeki 
etkisini sınamak için yapılan doğrusal regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular 
Tablo 6’de gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Psikolojik sözleşme ihlal algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi 

Değişken B Sh β t p 
Sabit 4,936 0,076 

 
64,88

3 
0,000 

Etkililik -
0,573 

0,025 -
0,705 

-22,772 0,000 

       R=0,705,      R2=0,497,     F(1-526)=518,571 

Doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, psikolojik sözleşme ihlal algısı 
değişkeninin (sabit yordayıcı) örgütsel bağlılık değişkeni (bağlı değişken) üzerinde 
anlamlı (p<0,05) ve zıt yönlü ve güçlü denebilecek (β=-0,705) bir etkisi olduğu 
görülmektedir. Bu etkinin gücünün ise R2 değerine göre yaklaşık %50 olduğunu 
söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle örgütsel bağlılık seviyesindeki değişimin 
yaklaşık %50’ü psikolojik sözleşme ihlal algısı ile açıklanabilmektedir. Kalan diğer 
yaklaşık %50’lık kısım ise başka faktörler nedeniyledir.  

Tablo 7. Psikolojik sözleşme ihlâl algısı ile örgütsel bağlılık düzeyi arasındaki 
ilişkinin sektörlere göre yapılan korelasyon analizi 

 Psik. Söz. İhlal Algısı Örgütsel Bağlılık 

Kamu 

Psikolojik Sözleşme 
İhlal Algısı 

r 1 -0,636** 
p  ,000 
n 296 296 

Örgütsel Bağlılık 
r -,636** 1 
p 0,000  

n 296 296 

Özel 

Psikolojik Söz. İhlal 
Algısı 

r 1 -,690** 
p  0,000 
n 230 230 

Örgütsel Bağlılık 
r -,690** 1 
p 0,000  

n 230 230 
** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

H4: Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki 
çalışılan sektöre göre farklılaşmaktadır. 

H4 hipotezinin geçerli olup olmadığını test etmek için sektörlere göre ayrı ayrı 
yapılan psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi gösteren 
korelasyon analizi sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Buradan çalışılan sektörün psikolojik sözleşme ihlâl algısı ile örgütsel bağlılık 
arasındaki ilişkide etkisini tespit için yukarıdaki çizelgede hesaplatılmış olan korelasyon 
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katsayılarını (r=-0,636 ve r=-0,690) birbirleriyle kıyaslanabilir hale getirmek için bu 
değerleri standartlaştırılmış z değerlerine dönüştürmek gerekmektedir.  

Korelasyon katsayılarını standartlaştırılmış z değerlerine dönüştürmek için 
Fisher’in aşağıdaki formülü kullanılabilir (Field, 2005, s. 171). 

𝒛𝒛𝒓𝒓 =
𝟏𝟏
𝟐𝟐

 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝒆𝒆 �
𝟏𝟏 + 𝒓𝒓
𝟏𝟏 − 𝒓𝒓�

 

Hem kamu sektörü hem de özel sektör için bulunan korelasyon katsıları (r) 
formülde yerine konularak zkamu = -0,7169 ve zözel = -0,8309 olarak bulunmuştur.  

Standartlaştırılmış korelasyon katsayıları arasındaki fark ise yine aşağıdaki 
formülle hesaplanabilir (Field, 2005, s. 191). 

𝒛𝒛𝒇𝒇𝒇𝒇𝒓𝒓𝒇𝒇 =
𝒛𝒛𝒓𝒓𝟏𝟏− 𝒛𝒛𝒓𝒓𝟐𝟐

� 𝟏𝟏
𝑵𝑵𝟏𝟏 − 𝟑𝟑 + 𝟏𝟏

𝑵𝑵𝟐𝟐 − 𝟑𝟑

 

Bir önceki formülle hesaplattırılmış olan standartlaştırılmış korelasyon değerleri 
(z) ve tablodaki kamu ve özel sektörde çalışan toplam çalışan sayıları (N) yukarıdaki 
formülde ilgili yerlere konulduktan sonra standartlaştırılmış korelasyon katsayıları 
arasındaki fark Zfark = 1,2898 olarak bulunmuştur. 

Güven aralıklarına karşılık gelen standart (kritik) z değeri %95 güven aralığı için 
1,96 olarak verilmiştir (Şencan, 2005, s. 283). Dolayısıyla, Zfark < 1,96 olduğu için 
buradan kamu sektörü çalışanlarına ait psikolojik sözleşme ihlali-örgütsel bağlılık 
düzeyi ilişkisi (r = -0,636, p < 0,01) ile özel sektör çalışanlarına ait psikolojik sözleşme 
ihlali-örgütsel bağlılık ilişkisi (r = -0,690, p < 0,01) arasında anlamlı bir fark  olmadığı 
sonucunu çıkarmak mümkündür (p>0,05). Diğer bir ifadeyle psikolojik sözleşme ihlal 
algısı ile örgütsel bağlılık düzeyi arasındaki ilişki çalışılan sektöre göre istatistiksel 
olarak anlamlı derecede farklılaşmamaktadır. Dolayısıyla H4 hipotezi yeterli kanıtla 
desteklenememiştir. 

Tablo 8. Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon 
tablosu 

  Örgütsel Güven Örgütsel Bağlılık 
Örgütsel Güven r 1 0,801** 
 p  0,000 
 n 526 526 
Örgütsel Bağlılık r 0,801** 1 
 p 0,000  
 n 526 526 
** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

H5: Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasında ilişki vardır.  
Araştırmaya katılan örneklem grubunun örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel 

bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmış olup bu iki değişken arasında Tablo 8’den 
de görüleceği gibi 0,01 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı, aynı yönlü ve güçlü 
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bir ilişkinin var olduğu tespit edilmiştir (r=0,801). Yapılan analizde bulunan korelasyon 
katsayısının anlamlılığın oldukça yüksek olduğu (p=0,000) tespit edilmiş olup H5 
hipotezi yeterli kanıtla desteklenmiştir.  

Elde edilen bu sonuçlar örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye dair 
kuramsal açıklamalara da örtüşmektedir; çünkü işgörenlerin örgütlerine yönelik olarak 
güven algısını ifade eden örgütsel kavramı işgörenlerin çalıştıkları örgüte bağlılık ve 
aidiyetini ifade eden örgütsel bağlılık kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Söz ve vaatlerini 
yerine getiren, adil uygulama uygulamalarına sahip bir örgüt doğal olarak çalışanında 
güven duygusu oluşturacaktır. Bu ise sonuçta çalışanda örgütüne aidiyet duygusunu ve 
bağlılık hissinin oluşmasına katkıda bulunacaktır. Tersi durumda, yani bir güven 
iklimine sahip olmayan örgütlerde ise çalışanlarda ise bu aidiyet ve bağlılık duygusu 
gelişmeyecek ve çalışanlar kendilerini o örgüte ait hissetmeyeceklerdir.  

Sonuç ve Tartışma 
Çalışmada yazından hareketle geliştirilen hipotezler doğrultusunda oluşturulan 

araştırma modelinde şematik olarak gösterilen ilişkiler araştırılmıştır. Modele göre 
psikolojik sözleşme ihlal algısının hem örgütsel güven hem de örgütsel bağlılık 
üzerindeki etkileri, bu etkilerin sektöre göre farklılaşıp farklılaşmadığı çeşitli analizler 
uygulanarak incelenmiştir. İlave olarak araştırma kapsamında örgütsel güven ile 
örgütsel bağlılık arasındaki ilişki de ele alınmış ve incelenmiştir. Bunun sonucunda 
ortaya çıkan araştırma sonuçları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

Araştırma bulguları psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel güven ve örgütsel 
bağlılık üzerindeki etkileri ile bu etkilerin sektöre göre farklılaşıp farklılaşmadığı ile 
örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki açısından sınıflandırılabilir. Buna 
göre saptanan ilişkiler şu yöndedir: 

• Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel güven arasında güçlü ve zıt yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır.  

• Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel güven arasındaki bu ilişkinin 
sektörlere (kamu ve özel) göre anlamlı derecede bir farklılaşma göstermiş olduğu tespit 
edilmiştir.  

• Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel bağlılık arasında güçlü ve zıt yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır.  

• Psikolojik sözleşme ihlal algısı ile örgütsel bağlılık arasındaki bu ilişkinin 
sektörlere (kamu ve özel) göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma göstermediği 
tespit edilmiştir.  

• Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasında ise yine araştırma verilerine göre 
güçlü ve aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  

Psikolojik sözleşme ihlalinin işgörenlerin örgütlerine karşı güven ve bağlılıkları 
gibi tutum davranışları üzerindeki olumsuz etkilerine dair geçmişte yapılmış birçok 
araştırma bulunmakla beraber, bu araştırmalar bu kavramlar arasındaki ilişkiyi 
işgörenlerin örgütleriyle adil ve dengeli bir mübadele arayışında olduklarını öne süren 
sosyal mübadele ve karşılıklılık teorileri çerçevesinde ele almışlardır. Bu araştırma ise, 
psikolojik sözleşme ihlalinin Türkiye’de kamu ve özel sektör işgörenlerinin örgütlerine 
karşı olan güven ve bağlılıkları üzerindeki rolü hakkında ampirik kanıtlar sağlamayı 
amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu araştırma, 1980 yıllardan itibaren uluslararası yazında 
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sıkça tartışılmaya başlanan psikolojik sözleşme kavramının sahada ampirik verilerle hem 
kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayarak, bu kavramın ihlalinin örgütsel güven 
ve örgütsel bağlılık üzerindeki olası etkilerinin sektörlere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını   ele alarak incelemesi, kavramla ilgili araştırmalara bu yönde sunduğu 
katkı bakımından önemlidir. Bu yönüyle araştırmada elde edilen bulguların örgütsel 
davranış yazınına katkı sağlamasının ötesinde kamu ve özel sektör yöneticilerine de 
yönetimle ilgili faaliyetlerinde ve kararlarında ışık tutabileceği değerlendirilmektedir.  

Psikolojik sözleşme kavramının uluslararası yazında birçok farklı açıdan ele 
alındığı, birtakım değişkenlerle ilişkilerinin incelendiği görülmüştür. Ancak, daha önce 
yapılan psikolojik sözleşme konusuyla ilgili bu çalışmaların çoğunun ABD ve Birleşik 
Krallık ’ta iş deneyimi olan veya olmayan MBA öğrencileri ve mezunlarının araştırma 
evreni olarak kullanıldığı araştırmalar olmasıdır (ör., Lester ve Diğ., 2002; Robinson ve 
Morrison, 1995, 2000; Suazo ve Turnley, 2010). Bu çalışmanın ise ülkemizdeki özel ve 
kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve işletme çalışanları üzerinde uygulanması ve 
sonuçlarının da yine Türkiye bağlamanı yansıtması dolayısıyla ulusal örgütsel davranış 
yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Ancak bundan sonra konuyla ilgili yapılacak araştırmalarda, bu araştırmanın kısıtlı 
imkân ve zaman içerisinde yapılmış olduğundan dolayı, daha fazla kamu ve özel sektör 
çalışanını, hatta ülke genelini kapsayacak şekilde yapılarak daha geniş kapsamlı 
sonuçlara ulaşılmasının yine kavramın öneminin ve diğer iş parametreleri üzerindeki 
olası etkilerinin daha net ortaya konması bakımından yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir.  

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi işe girişte yapılan resmi iş 
sözleşmelerinin dışında çalışanların ve işverenlerin zihinlerinde oluşturdukları ve bir 
takım karşılıklı beklentilerden oluşan psikolojik sözleşmelerin araştırılması, işgörenlerin 
işe ve örgütlerine yönelik tutum ve davranışlarının anlaşılmasında oldukça önem 
taşımaktadır. Bu karşılıklı beklentilerin taraflarca bilinmesi dengeli bir biçimde 
karşılanması ise birçok iş parametresi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu dengenin 
sağlanamadığı istihdam ilişkilerinde ise performans, örgüt başarımı, örgütsel güven, 
örgütsel bağlılık gibi pek çok iş parametresi bundan olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu 
doğrultuda istihdam ilişkilerinde işgörenlerin ve işverenlerin birbirlerinden olan karşılıklı 
beklentilerin farkında olmaları ve bu beklentileri ve varsa söz ve taahhütlerini mümkün 
olduğunca yerine getirmeleri huzurlu ve güvenli bir iş ortamı için oldukça elzemdir. 
İşletmeler psikolojik sözleşme konusundaki farkındalıklarını insan kaynakları 
pratiklerine de yansıtmalı ve işe giriş esnasında işe yeni başlayacak olan işgörene karşı 
mümkün olduğunca açık olmalı, ona yönelik beklentileri ve ona örgütün sağlayabileceği 
faydaları mümkün olduğunca açık olarak ve işgörenin kafasında soru işaretlerine yer 
bırakmayacak şekilde ifade etmelidir. İşletmeler çeşitli yöntemlerle (anket, karşılıklı 
diyalog, vs.) zaman zaman işgörenlerin psikolojik sözleşmelerinin durumunu, bir ihlal 
algısı bulunup bulunmadığını anlamaya çalışmalıdır. Böyle bir ihlal algısının tespit 
edilmesi durumunda ise personelle birebir görüşülerek onun zihnindeki beklentilerin 
neler olduğu ve örgütün bunlardan hangisini yerine getirmede başarısız olduğu 
anlaşılmaya çalışılmalı ve böylelikle örgüt işgöreninin zihnindeki olumsuzlukları 
gidererek onu yeniden kazanmaya çalışmalıdır. Beklentileri karşılanan işgörenler ise bir 
işletme için daha fazla performans ve örgütün amaç ve hedefleri için kendi isteğiyle 
severek çalışan işgörenler demektir.  
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Diğer yandan psikolojik sözleşme kavramı ile yakından ilgili olan bir diğer kavram 
da bu çalışmanın da konularından birini oluşturan örgütsel güven kavramıdır. Bu 
çalışmada da uluslararası yazında konu ile ilgili yapılan çalışma bulgularına paralel 
olarak örgütsel güvenin psikolojik sözleşme ihlallerinden olumsuz yönde etkilendiği 
ortaya konmuştur. Örgüt tarafından kendisine verilen söz ve vaatlerin yerine 
getirilmediğini gören işgörenlerin örgüte olan gevenlerinin bu durumun bir sonucu 
olarak sarsılması doğal bir sonuçtur. Dolayısıyla örgütler çalışanlarının psikolojik 
sözleşmelerini anlayarak, öğrenmeye çalışarak bunları onlarla karşılıklı müzakere etmeli, 
onların beklentilerini öğrenmeye çalışmalı ve bunları da imkanların el verdiği ölçüde 
yerine getirerek çalışanlarının örgüte olan güvenlerinin devamını sağlamalıdır.  

Psikolojik sözleşme ile yakından ilgili ve bu çalışmanın bir diğer konusu olan 
kavram olan örgütsel bağlılık kavramı da günümüzde kurumsal amaç ve hedefleri 
gönülden benimsemiş, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için görev tanımından 
fazlasını yapmaya istekli bağlı çalışanlara sahip olmak isteyen örgütler için giderek daha 
da önemli bir konu haline gelmektedir. Bu çalışma sonucunda da yine uluslararası 
yazında yapılan konu ile ilgili diğer araştırma sonuçlarına paralel olarak örgütsel 
bağlılığın psikolojik sözleşme ihlallerinden olumsuz yönde etkilendiği ortaya konmuştur. 
Yine yapılan araştırmalar, örgütlerine bağlı işgörenlerin daha üretken olduklarını, daha 
düşük düzeyde iş bırakma, devamsızlık gibi eğilimler içerisine girdiklerini, ayrıca stres 
ve işyeri ile ilgili daha az problem yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 
çalışanlarının bağlılıklarını arttırmak isteyen örgütlerin örgüt içerisinde adil ücret, ödül 
ve çalışma mekanizmaları tesis etmeleri, çalışanlarına adil muamele etmeleri, onlara 
değerli olduklarını hissettirmeleri, onları birer maliyet unsuru olarak değil, örgütün amaç 
ve hedeflerini gerçekleştirmede beraber yürünecek yol arkadaşları olarak görmeleri ve bu 
şekilde muamele etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde örgütler çalışanlarının 
bağlılıklarını arttırabilir ve zorlu rekabet koşullarında olumsuz şartlarda dahi istekle ve 
gönülden örgütün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacak bağlı çalışanlara 
sahip olabilir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
There are numerous factors within an organization that influence organizational 

trust and organizational commitment. The concept of psychological contract breach is 
one of the most important factor that can influence both organizational trust and 
organizational commitment and has drawn much interest from the research world lately 
due to its increasing importance in the new corporate world.  

Psychological contract is a concept that is referred to describe dynamic, evolving 
according to the changes over the time and unwritten expectations that are based on 
reciprocity between the employee and his/her organization. One side of this contract is 
comprised of the employer such as working hard doing quality work, honesty, obeying 
working rules within the organization, loyalty, etc. And the other side of this contract is 
comprised of the psychological expectations of the employee from its employer 
organization such as equal treatment, job security, opportunities for self-development, 
etc. When either party fails to meet the terms of the contract the situation called 
“psychological contract breach” arises. Psychological contract breaches on the other 
hand, may bring about many unwanted results within the organization both employers 
and employees.  

The objective of this study is to investigate the relationship between effect of the 
psychological contract breach perception on organizational trust and organizational 
commitment. Thus, the relationship between psychological contract breach and both 
organizational trust and organization commitment constitutes the main problem of this 
research. In this study we investigate how the perception of psychological contract 
breach affects employees’ trust and commitment towards their organization within work 
environment. There are many studies in the related literature that show there is indeed a 
strong relationship between the perception of psychological contract breach and both 
organizational trust and organizational commitment. In this study we found strong 
relationships between psychological contract breach perception and organizational trust 
and organizational commitment as well as between organizational trust and 
organizational commitment. In addition, we found that work sectors, private or public 
influences the relationship between psychological contract breach perception and 
organizational trust but does not any significant effect on the relationship between 
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https://orcid.org/0000-0003-2850-0472
mailto:hakan.koc@hbv.edu.tr


 
 

H. Koçak – H. Koç 10/4 (2018) 1217-1241 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1239 

psychological contract breach perception and organizational commitment. The 
following hypotheses were tested within the scope of the study: 

H1: There is a relationship between psychological contract breach perception and 
organizational trust. 

H2: The effect of psychological contract breach perception on organizational trust 
differs as to work sector. 

H3: There is a relationship between psychological contract breach perception and 
organizational commitment. 

H4: The effect of psychological contract breach perception on organizational 
commitment differs as to work sector. 

H5: There is a relationship between organizational trust and organizational 
commitment. 

Method 
Scope and Constraints 
The scope of this research comprised of employees working at various public 

and private organizations in the city of Ankara. A random sample was taken from 
various private and public organizations in Ankara due to the difficulty in reaching the 
whole study group. Although there are many other factors that influence organizational 
trust and organizational commitment, in the study we investigate these effects only in 
the context of psychological contract breach. Thus, the results of this study are 
constrained by the perceptions of the employees working at various organizations 
within the research domain and at the time when the study was carried out.  

Data Collection 
Before the data collection process an extensive literature survey was carried out 

scanning the relevant resources on the topics of psychological contract breach, 
organizational trust and organizational commitment which are the main focus of this 
research. In the light of this study a questionnaire aimed to determine the likely 
relationship between psychological contract breach perception and organizational trust 
as well as organizational commitment was administered to the employees that constitute 
the universe of this research. The data collection tool consisted of four sections: 
Demographic information, perception of psychological contract breach scale, and 
organizational trust and organizational scales.  

Data analysis 
The questionnaire form used in the study consisted four sections and total of 39 

questions aimed for gathering information regarding participant employees’ perception 
of psychological contract breach level as well as levels of organizational trust and 
organizational commitment. The questionnaires were delivered to the participants either 
by hand or they were asked to fill it out online. In the end a total of 526 usable 
responses were obtained from the respondents for evaluation. The data obtained for the 
research were analyzed using various statistical analysis methods such as frequency, t-
test, One-Way ANOVA, correlation and regression analyses.  
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Findings and Comments 
The relationship between the employees’ perception of psychological contract 

breach and their organizational trust level was scrutinized and as a result a statistically 
significant (p=0,01) and strong level of inverse relationship (r=-0,775) was found 
between perception of psychological contract breach and organizational trust. The 
significance of the correlation coefficient found in the analysis was considerably high 
(p=0,000) and thus H1 hypothesis was supported with sufficient evidence. 

In order to determine whether the effect of psychological contract breach 
perception differs as to work sectors, a correlation test was conducted and after using 
Fisher’s formula to get the standardized z values, and it was found that the work sectors, 
public or private, does have an effect on the relationship between psychological contract 
breach perception and the level of organizational trust. Thus, H2 hypothesis was 
supported with sufficient evidence. 

The relationship between the employees’ perception of psychological contract 
breach and their organizational commitment level was also scrutinized and as a result a 
statistically significant (p=0,01) and strong level of inverse relationship (r=-0,705) was 
found between perception of psychological contract breach and organizational 
commitment. The significance of the correlation coefficient found in the analysis was 
considerably high (p=0,000) and thus H3 hypothesis was supported with sufficient 
evidence. 

To determine whether the work sectors has an effect on the relationship between 
psychological contract breach perception and organizational trust, Fisher’s formula was 
used to get the standardized z values from correlation coefficients. As a result, it was 
found that the work sectors, whether private or public, do not have any significant effect 
on the relationship between psychological contract breach perception and organizational 
commitment. Thus, H4 hypothesis was not supported with sufficient evidence. 

Finally, the relationship between organizational trust and organizational 
commitment was investigated and a statistically significant (p=0,01) and strong level of 
relationship (r=0,801) was found between organizational trust and organizational 
commitment. The significance of the correlation coefficient found in the analysis was 
considerably high (p=0,000) and thus H5 hypothesis was supported with sufficient 
evidence. 

Conclusion 
In this study we investigated the effects of employees’ perception of 

psychological contract breach on organizational trust and organizational commitment 
and whether these effects differ as to the working sectors. We also tried to shed light on 
the relationship between organizational trust and organizational commitment. Some of 
the hypotheses set forth before the research were supported with sufficient evidence and 
some were not. Below we summarize the findings of this research. 

1. There is an inverse and strong level of relationship between employees’ 
perception of psychological contract breach and organizational trust and 
therefore H1 hypothesis was supported. This result is also in line with the 
findings of other similar studies done on the same subject. This shows that 
organizational trust is indeed affected by psychological contract and obeying the 
rules of the psychological contract will increase the level of organizational trust 
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and failing to do so may lead to the breach of the contract and might bring about 
serious consequences for both the organization and employee.  

2. The effects of psychological contract breach perception on organizational trust 
differed as to work sector. This means that the sector that employee was 
working in had an effect on the relationship between employee’s perception of 
psychological contract breach and his or her level of organizational trust. Thus, 
H2 was supported with sufficient evidence. 

3. Likewise, an inverse and strong relationship between employees’ perception of 
psychological contract breach and organizational commitment was found in the 
study and therefore H3 hypothesis was supported. This result is also in line with 
the findings of other similar studies done on the same subject. This shows that 
organizational commitment is strongly influenced by psychological contract 
breach and fulfillment of the items of the psychological contract will increase 
the level of organizational commitment and failing to do so may lead to the 
breach of the contract and might bring about serious consequences for both the 
organization and employee.  

4. There was not sufficient evidence that supports that the work sectors have an 
effect on the relationship between psychological contract breach perception and 
organizational commitment. This implies that the relationship between 
psychological contract breach and the level of organizational commitment does 
not differ significantly as to the sector employees working in. 

5. Finally, the analyses show that there is a strong relationship between 
organizational trust and organizational commitment. This suggest that a high 
level of organizational trust will lead to higher level of organizational 
commitment and higher level organizational commitment will lead to high level 
of organizational trust. Likewise, a low level of organizational trust will lead to a 
low level of organizational commitment and a low level organizational 
commitment will lead to a low level of organizational trust. 
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Özet 
Serbestleşme, ticarileşme ve özelleştirme eğilimlerinin etkisiyle, hisse senetleri 

halka arz edilen demiryolu şirketlerinin sayısı dünya genelinde her geçen gün artmakta 
olup, bu eğilim anılan şirketlerin şeffaflık, yönetişim aydınlatma ve kurumsal yönetim 
ile ilgili sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bu çalışma mezkur kavramlardan 
yönetişim aydınlatmaya odaklanmakta ve halka açık demiryolu şirketlerinin yönetişim 
aydınlatma notlarının belirleyicilerini ekonometrik modeller yardımıyla tahmin etmeyi 
amaçlamaktadır. 2005-2017 yılları arasında 7 ülkeden toplam 34 adet halka açık 
demiryolu şirketinin yönetişim aydınlatma notları ile bilanço ve gelir tablosu verileri 
kullanılarak yapılan analizlerin sonuçlarına göre, yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim 
kurulundaki bağımsız üye oranı, şirket büyüklüğü ve finansal kaldıraç değişkenlerindeki 
artış, yönetişim aydınlatma notunu arttırırken Kara Avrupası Hukuk Sistemini 
benimseyen ülkelerde kurulmuş halka açık demiryolu şirketleri, Anglo-Sakson Hukuk 
Sistemini uygulayan ülkelerdeki demiryolu şirketlerine göre daha düşük yönetişim 
aydınlatma notlarına sahip olmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Vekalet Teorisi, Demiryolu Sektörü, 
Şeffaflık, Kamuyu Aydınlatma. 
Gönderme Tarihi 31 Ekim 2018; Revizyon Tarihi 20 Aralık 2018; Kabul Tarihi 25 
Aralık 2018 

Abstract 
The number of listed rail companies has been increasing due to the liberalization, 

commercialization, and privatization tendencies. This trend in turn creates problems 
regarding the transperancy, public disclosure, and corporate governance of the 
publicly traded rail companies. The aim of this study is predicting the determinants of 
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the governance disclosure scores of the publicly traded rail companies. Our findings, 
using a sample of 34 rail companies from 7 countries over the 2005-2017 period, 
suggest that board size, percentage of outside directors, company size, and financial 
leverage have a positive association with the governance disclosure scores whereas rail 
companies founded in civil law countries are likely to have lower governance disclosure 
score than those established in the common law countries.  
Keywords: Corporate Governance, Agency Theory, Rail Industry, Transperancy, Public 
Disclosure. 
Received 31 October 2018; Received in revised from20 December 2018; Accepted 25 
December 2018 

1. GİRİŞ 
Finansal piyasaların gelişmesiyle birlikte, kurumsal yönetim, yönetişim 

aydınlatma ve şeffaflık gibi kavramların önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle 
Enron, WorldCom ve Lehman Brothers gibi dev şirketlerin yaşadıkları finansal 
skandallar sonrasında (Giannarakis, 2014b), şirketlerin sermaye piyasaları ile 
ilişkilerinin daha şeffaf bir ortamda yürütülmesi ihtiyacı şiddetle hissedilmektedir. 
Başlangıçta sermayedarların ve kreditörlerin şirketlerdeki haklarını korumak için ön 
plana çıkarılan şeffaflık ve kurumsal yönetim uygulamaları, ilerleyen dönemde 
şirketlerin paydaşları ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri ve kamuoyu nezdinde 
imajlarını ve itibarlarını iyileştirebilmeleri için önemli bir araç haline gelmiştir. Nitekim 
bu tür uygulamalara olan ilginin giderek artması neticesinde, başta Bloomberg ve 
Standart&Poors olmak sürece çok sayıda kuruluş, halka açık şirketlerin şeffaflık, 
kurumsal yönetim, yönetişim aydınlatma, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi 
alanlardaki performanslarını ölçen endeksler oluşturmaya ve bunları kamuoyu ile 
paylaşmaya başlamıştır (Evans, 2018).  

Peki demiryolu şirketlerinin yönetişim aydınlatma faaliyetlerini hangi faktörler 
etkiler? Kurumsal yönetim, yönetişim aydınlatma ve şeffaflık gibi kavramların işletme 
ve finans literatürü için nispeten güncel kavramlar oldukları düşünüldüğünde, bu 
kavramları demiryolu sektörü için telaffuz etmek oldukça önemli bir yeniliktir. Zira 
demiryolu sektörünün geçmişine bakıldığında, bırakın kurumsal yönetim, yönetişim 
aydınlatma ve şeffaflık gibi görece yeni kavramları, sektörde özel teşebbüslerden bile 
söz etmek oldukça zordur. Tarihsel olarak incelendiğinde, demiryolu sektörünün 
karlılıktan uzak yapısının özel girişimleri büyük oranda sektör dışına ittiği ve kamu 
teşebbüslerinin zarar etme pahasına demiryolu operasyonlarını sürdürme yoluna 
gittikleri görülmektedir. Böyle bir kar-zarar yapısında demiryolu sektöründeki özel 
girişimler genel olarak, nispeten karlı olan yük taşımacılığı ile sınırlı kalmıştır.  

1980’li yıllarda ortaya çıkan özelleştirme eğilimleri, demiryolu sektörünün çok 
büyük orandaki kamu ağırlıklı yapısını değiştirmeye başlamıştır. İlk aşamada demiryolu 
altyapısı ile tren işletmeciliği faaliyetlerini aynı organizasyon altında yürütmekte olan 
dikey olarak bütünleşmiş kamu iktisadi teşebbüsleri ayrılarak, altyapı yönetimi ve tren 
işletmeciliği görevlerinin farklı kuruluşlar tarafından yürütülmesi yönünde adımlar 
atılmıştır. Sonraki aşamada, tren işletmeciliği faaliyetleri serbestleştirilmiş, böylelikle 
özel girişimlerin, finansman gereksinimleri altyapı inşası ve işletmeciliğine göre daha 
düşük, kar potansiyeli nispeten daha yüksek olan tren işletmeciliği alanında operasyon 
yapabilmelerinin önü açılmıştır. Son olarak da, kamu tarafından yürütülen tren 
işletmeciliği operasyonları coğrafi ve/veya fonksiyonel (yük, yolcu ve banliyö hatları 
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gibi) olarak parçalara ayrılarak bu parçalar özelleştirilmiştir. Özelleştirme ihalelerinde 
karlı hatlar belirli bir bedel karşılığında özel sektöre devredilirken, zarar eden hatların 
özel sektöre devredilmesi belirli bir kamu sübvansiyonu karşılığında gerçekleşmiştir. 
Geçmiş uygulamalara bakıldığında, Meksika, Arjantin, Brezilya, Japonya ve Birleşik 
Krallık’da yukarıda özetlenen sürecin büyük oranda takip edildiği görülmektedir. Ancak 
özelleştirme uygulamalarının halen oldukça sınırlı olduğunun ve sektördeki kamu 
ağırlığının azalarak da olsa devam ettiğinin altını çizmek gerekir.  

Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren özel şirket sayısının gerek serbestleşme, 
gerekse de özelleştirmeler sonrasında artması, sektörde daha önce tartışma konusu 
olmamış bazı kavram ve uygulamaların gündeme gelmesine yol açmıştır. Demiryolu 
operasyonlarının kamu tarafından yürütüldüğü geleneksel dönemde, kar-zarar 
dengesinin sağlanması, finansal açıdan sürdürülebilirliğin devam ettirilmesi ve sermaye 
piyasaları ile iyi ilişkiler kurulması gibi hedefler örgütsel öncelikler arasında kendilerine 
çok da yer bulamamıştır. Ancak özel şirket sayısının artması ile bu şirketlerin finansman 
bulma ihtiyaçları, kreditörler ile ilişki kurmaları, hisse senedi piyasalarında işlem 
görmeleri, asil-vekil ilişkileri ve netice itibarıyla sermaye piyasaları ile bilgi alış 
verişine girmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çalışma, demiryolu sektöründe yaşanan 
ve yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan finansal 
sorunlardan biri olan sektördeki kurumsal yönetim ve yönetişim aydınlatma konusuna 
odaklanmaktadır. Çalışmanın temel amacı, dünya üzerinde halka açık demiryolu 
şirketlerinin yönetişim aydınlatma faaliyetlerini etkileyen faktörleri tespit etmektir. 
Sektördeki özel şirket ağırlığının ancak son 20-25 yıllık dönemde belirli bir düzeye 
ulaşması nedeniyle, sektöre finans teorisi açısından yaklaşan akademik çalışma sayısı 
oldukça azdır. Kurumsal yönetim ve yönetişim aydınlatma özelinde bakıldığında ise bu 
çalışma, yazarın bilgisi kadarıyla, sektör açısından literatürdeki ilk çalışmalardan biri 
olma özelliğini taşımaktadır. 7 farklı ülkeden toplam 34 halka açık demiryolu şirketi 
verisi kullanılarak yapılan analizlere göre, yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim 
kurulundaki bağımsız üye oranı, şirket büyüklüğü, finansal kaldıraç ve Anglo-Sakson 
Hukuk Sistemini uygulayan ülkelerde kurulmuş olma gibi parametreler halka açık 
demiryolu şirketlerinin yönetişim aydınlatma notlarını olumlu yönde etkilemektedir. 
Makalenin ikinci bölümü, literatürdeki benzer çalışmalara değinerek makalede 
kullanılan ekonomik yöntemi ve veri setini açıklamaktadır. Üçüncü bölümde analiz 
sonuçları tartışılmakta, dördüncü bölümde ise sonuç ve değerlendirmelere yer 
verilmektedir.  

2. LİTERATÜR TARAMASI, EKONOMETRİK YÖNTEM VE VERİ SETİ 
Bu çalışma, halka açık demiryolu şirketlerinin yönetişim aydınlatma notlarının 

belirleyicilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için oluşturulan model aşağıdaki 
gibidir:  

Y = α + βX + έ 
Burada Y demiryolu şirketlerinin yönetişim aydınlatma notlarını, X açıklayıcı 

değişkenler vektörünü, έ ise hata terimini temsil etmektedir.  
Analizlerde bağımlı değişken olarak Bloomberg veri tabanı tarafından halka açık 

şirketler için yayınlanan yönetişim aydınlatma notları (governance disclosure score) 
kullanılmıştır. Bloomberg veri tabanı, halka açık şirketlerin yönetişim aydınlatma 
(governance disclosure), sosyal aydınlatma (social disclosure), çevresel aydınlatma 
(environmental disclosure) ve bu paramatrelerin ortalaması olarak hesaplanan ÇSY 
aydınlatma (ESG disclosure: Environmental Social Governance disclosure- ÇSY 
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aydınlatma: Çevresel, Sosyal ve Yönetişim aydınlatma) notlarını yayınlamakta olup, bu 
çalışma bu notlardan yönetişim aydınlatma notlarına odaklanmaktadır.   

X içindeki bağımsız değişkenlerden ilk ikisi, yönetim kurulu parametrelerinden 
oluşan ve ilgili literatürde en çok kullanılan yönetim kurulu değişkenleri olan yönetim 
kurulu üye sayısı ve yönetim kurulundaki bağımsız üye oranıdır. Bilindiği üzere vekalet 
teorisi, şirket yöneticileri ile sermayedarlar arasındaki çıkar çatışmalarını asgari 
seviyeye çekmek ve yöneticilerin sermayedarların çıkarları doğrultusunda karar 
almalarını temin etmek amacıyla çeşitli kontrol mekanizmaları oluşturulmasını 
önermektedir. Bu kontrol mekanizmalarının başında ise, yönetim kurulu başkanı ile icra 
kurulu başkanı görevlerinin farklı kişiler tarafından yürütülmesi ile bağımsız yönetim 
kurulu üye sayısının artırılması (Kiel ve Nicholson, 2003) ve yönetim kurulu üye 
sayısının yükseltilmesi (Eisenhardt, 1989) gelmektedir. Dolayısıyla vekalet teorisi 
açısından bakıldığında, hem yönetim kurulu üyesi sayısındaki artışın, hem de kuruldaki 
bağımsız üye oranındaki yükselmenin, şirketlerin kurumsal yönetim açısından daha iyi 
performans göstermesine ve daha fazla kamuyu aydınlatma faaliyeti içine girmesine 
neden olacağını söylemek mümkündür. Said ve arkadaşları (2009) Malezya’da halka 
açık 150 şirket, Sinegar ve Bachtia (2010) da Endonezya’dan  halka açık 87 şirket 
verilerini kullandıkları analizlerinde, yönetim kurulu büyüklüğünün şirketlerin sosyal 
aydınlatma performansları üzerinde olumlu etki yaptığını ortaya koymuşlardır. Benzer 
bir şekilde, Giannarakis (2014b) Fortune 500 listesindeki 366 şirket verisi kullanarak 
yaptığı analizlerinde, yönetim kurulu üye sayısı arttıkça ÇSY skorlarında artış 
yaşandığını ortaya koymuştur. Yönetim kurullarındaki bağımsız üye temsili açısından 
bakıldığında, Chen ve Jaggi (2000), bağımsız üye oranı arttıkça Hong Kong’daki 
şirketlerin finansal açıklama performanslarında artış görüldüğünü ifade etmiştir. Farklı 
bir yaklaşımla Eng ve Mak (2003), Singapur’daki halka açık şirketlerden oluşan veri 
setini kullanarak yaptıkları çalışma sonucu ortaya çıkan, yönetim kurullarında bağımsız 
üyelerin temsil oranı ile gönüllü kamuyu aydınlatma arasındaki ters yönlü ilişkiyi, 
bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile gönüllü kamuyu aydınlatmanın birbirlerinin 
ikamesi olarak değerlendirilebileceği şeklinde açıklamaya çalışmıştır. Bizim 
çalışmamızda, yönetim kurulu üyesi sayısı ve kuruldaki bağımsız üye oranındaki artışın, 
demiryolu şirketlerinin yönetişim aydınlatma notlarında artışa neden olması 
beklenmektedir.  

Analizlerde kullanılan üçüncü bağımsız değişken, demiryolu şirketlerinin faaliyet 
gösterdikleri ülkelerin hukuk sistemleri ile ilgilidir. Bilindiği üzere, dünya üzerinde 
Kara Avrupası Hukuk Sistemi (civil law) ve Anglo-Sakson Hukuk Sistemi (common 
law) olmak üzere iki temel hukuk sistemi bulunmaktadır. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi, 
başta Birleşik Krallık olmak üzere Birleşik Krallığın geçmişte hüküm sürdüğü -bir 
kısmı tarihte sömürgesi olmuş- ülkelerde (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, 
Kanada, Hong Kong, Singapur ve benzeri) geçerli olan hukuk sistemidir. Kara Avrupası 
Hukuk Sistemi ise Almanya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere dünya üzerindeki 
Anglo-Sakson Hukuk Sisteminin hüküm sürmediği diğer ülkelerde benimsenen hukuk 
sistemidir. Bu iki hukuk sisteminin kurumsal yönetim çerçevesinde mukayeselerinin 
yapıldığı bir çalışmada Sarkar (2011), küçük yatırımcıların ve borç verenlerin şirket 
üzerindeki kontrol hakları hususlarında Kara Avrupası Hukuk Sistemini daha başarılı 
bulurken, Anglo-Sakson Hukuk Sisteminin kreditörlerin haklarını iflas ve kredi 
sözleşmeleri noktalarında daha iyi koruduğunun altını çizmektedir. Bu çalışmada, Kara 
Avrupası Hukuk Sistemi kukla değişkeni, bu hukuk sistemini benimsemiş ülkelerde 
kurulmuş olan demiryolu şirketleri için 1, diğer demiryolu şirketleri için 0 değerini 
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almaktadır. Her iki hukuk sisteminin de kurumsal yönetim ile yatırımcı ve kreditör 
ilişkileri alanlarında kendilerine has avantajları olması nedeniyle, ekonometrik 
analizlerde kullanılan Kara Avrupası Hukuk Sistemi kukla değişkeninin hem pozitif 
hem de negatif bir katsayı alması mümkün görülmektedir.  

Ekonometrik analizlerde kullanılan diğer üç bağımsız değişken, şirkete özgü 
finansal parametrelerden seçilmiştir. Bunlardan ilki olan finansal kaldıraç, demiryolu 
şirketlerinin sermaye yapılarının yönetişim aydınlatma faaliyetleri üzerindeki olası 
etkilerini ölçmek için kullanılan bir değişkendir. Literatürdeki genel öngörü, borç 
düzeyleri daha yüksek olan şirketlerin kreditörleri ile iyi ilişkiler kurabilmek amacıyla 
yönetişim aydınlatma faaliyetlerine daha fazla önem verecekleri yönündedir. 
Dolayısıyla, yabancı kaynaklar toplamının toplam varlıklara oranına eşit olan finansal 
kaldıraç değişkeninin yönetişim aydınlatma notu değişkeni üzerinde olumu bir etki 
yapması ve ekonometrik analizler sonucunda pozitif bir katsayıya sahip olması 
beklenmektedir. Literatürde daha önce, Wallace ve arkadaşları (1994), Meek ve 
arkadaşları (1995), Ahmed ve Courtis (1999), Jaggi ve Low (2000), Barako ve 
arkadaşları (2006) ve Khanchel (2007) yüksek finansal kaldıraç oranına sahip firmaların 
daha çok aydınlatma faaliyeti içine girdiklerini veya daha başarılı kurumsal yönetim 
uygulamalarına imza attıklarını göstermişlerdir. Diğer taraftan, Zarzeski (1996) 
kreditörlerin özel bilgilere zaten erişim sağlayabildiklerinin altını çizerek, ekonometrik 
analizleri sonrasında artan finansal kaldıracın yönetişim aydınlatma faaliyetleri üzerinde 
azalan bir etkiye sahip olduğu sonucunu açıklamaya çalışmıştır. A. Bokpin (2013) 
benzer bir şekilde Gana verisi kullanarak yaptığı çalışmada artan finansal kaldıracın 
yönetişim aydınlatma üzerindeki negatif etkisinin altını çizmektedir. Giannarakis 
(2014a) da yaptığı analizler sonrasında finansal kaldıracın kurumsal sosyal sorumluluğa 
yönelik aydınlatma faaliyetleri üzerinde negatif bir etkiye neden olduğunu göstermiştir. 
Bu çalışmada, yüksek finansal kaldıraca sahip demiryolu şirketlerinin daha yüksek 
yönetişim aydınlatma notlarına sahip olacakları tahmin edilmektedir. 

Analizlerde kullanılan şirket bazlı diğer bir finansal değişken şirket karlılığıdır. 
İlgili literatürde satış karlılığı (Giannarakis 2014b), aktif karlılığı (Di Miceli da Silveira 
et al., 2010) ve özsermaye karlılığı (Giannarakis, 2014a) gibi farklı karlılık değişkenleri 
kullanılmış olup, bu çalışmada en yaygın kullanılan karlılık değişkeni olan aktif karlılığı 
(toplam karın toplam varlıklara oranı) oranının kullanılması tercih edilmiştir. Ancak 
veri setinin çok sayıda ülkeden demiryolu şirketini barındırması ve bu ülkelerin 
uyguladıkları farklı vergi oranları sonucunda vergi sonrası kar rakamlarının doğru bir 
mukayeseye imkan vermemesi nedeniyle, daha uygun bir karşılaştırma yapabilmek için 
aktif karlılığı hesaplamalarında vergi öncesi kar rakamları kullanılmıştır. Inchausti 
(1997), vekalet teorisinden yola çıkarak karlı şirketlerin yöneticilerinin, şirketin içinde 
bulunduğu karlı pozisyonu sık sık kamuoyuna açıklayarak kendilerine avantaj elde 
etmeye çalışacaklarını iddia etmiştir. Benzer bir mantıkla, Barako ve arkadaşları (2006) 
karlılık açısından kötü performans sergileyen şirketlerin, bu kötü performansı 
hissedarlardan saklamak için kamuoyuyla daha az ve seyrek bilgi paylaşma eğiliminde 
olabileceklerinin altını çizmektedir. Giannarakis (2014a) yaptığı analizlerinde daha 
yüksek karlılık yakalamış olan şirketlerin daha fazla kurumsal sosyal sorumluluğa 
yönelik aydınlatma faaliyeti içine girdiğini göstermiştir. Bizim çalışmamızda, daha 
yüksek karlılığa sahip demiryolu şirketlerinin yönetişim aydınlatma performanslarının 
daha yüksek olacağı sonucunun çıkması beklenmektedir.   

Analizlerde kullanılan şirket bazlı son finansal değişken şirket büyüklüğüdür. 
Şirket ölçeği arttıkça, aydınlatma faaliyetlerinin de artması beklenen bir durumdur. Zira 
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şirket ölçeğinin artması bir yandan aydınlatma konusu olacak operasyon sayısında artışa 
yol açmakta, diğer yandan da kaynakların (mali ve insan gücü açısından) aydınlatma 
faaliyetlerine daha kolay tahsis edilebilmesine imkan sağlamaktadır. Daha büyük 
şirketlerin, daha fazla aydınlatma faaliyeti içine girdikleri veya daha başarılı kurumsal 
yönetim performansı sergiledikleri daha önce çok sayıda çalışma tarafından ortaya 
konmuştur [(Wallace ve arkadaşları, 1994),  (Meek ve arkadaşları, 1995), (Zarzeski, 
1996), (Ahmed ve Courtis, 1999),  (Barako ve arkadaşları, 2006), (Khanchel, 2007), 
(Reverte, 2009), (A. Bokpin, 2013), (Giannarakis, 2014b), (Branco ve Rodrigues, 
2008), ve (Giannarakis, 2014a)]. Bu çalışma kapsamında yapılan analizlerde de, şirket 
büyüklüğünün şirketlerin yönetişim aydınlatma notları üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir şekilde pozitif bir etkiye neden olması beklenmektedir. Literatürde şirket 
büyüklüğünü ölçmek için toplam satışlar [(Klapper ve Love, 2004), (Cormier ve 
Magnan, 1999) ve (A. Bokpin, 2013)], aktif büyüklük [(da Silva Monteiro ve Aibar‐
Guzmán, 2010), (Samaha ve arkadaşları, 2012), (Chiu ve Wang, 2015) ve (Velte, 
2016)] ve toplam sermaye (Denis ve arkadaşları, 2002) gibi çeşitli parametreler 
kullanılmıştır. Bu çalışmada ise şirket büyüklüğü toplam sermaye ile ölçülmekte olup, 
toplam sermaye; özsermaye ile uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı şeklinde 
hesaplanmıştır.  

Tablo 1, ekonometrik modellerde kullanılan değişkenlerin açıklamalarını ve 
tanımlayıcı istatistiklerini göstermektedir. Tablonun ilk satırı, bağımlı değişken olan 
yönetişim aydınlatma notunun istatistiklerini göstermekte olup, Tablo 1’e göre ortalama 
bir halka açık demiryolu şirketinin 2005-2017 döneminde yönetişim aydınlatma notu 
52,79 olarak hesaplanmaktadır. Şirket büyüklüğü değişkeni ile Kara Avrupası Hukuk 
Sistemi kukla değişkeninin standart sapma değerleri, ortalama değerlerinden daha 
yüksek olup, bu iki değişken bazında veri setinin homojen bir dağılım göstermediği 
rahatlıkla söylenebilir.  

Tablo 1. Ekonomik Analizde Kullanılan Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Değişken Açıklama Ortalama Standart 
Sapma 

En Düşük 
Değer 

En Yüksek 
Değer 

Yönetişim Aydınlatma 
Notu  

Bloomberg Veri Tabanı Kurumsal Yönetim 
Skoru 52,78503 7,956593 0 73,21 

Yönetim Kurulu 
Büyüklüğü Yönetim Kurulundaki Üye Sayısı 12,03819 3,562572 0 26 

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi Yüzdesi 
(%) 

Yönetim Kurulundaki Bağımsız Üye Oranı 49,00816 31,8683 0 92,86 

Kara Avrupası Hukuk 
Sistemi Kukla Değişkeni 

Kara Avrupası Hukuk Sistemini Uygulayan 
Ülkelerde Kurulmuş Demiryolu Şirketleri İçin 

1 
0,4930556 0,500822 0 1 

Finansal Kaldıraç Yabancı Kaynaklar Toplamı/Toplam Varlıklar 0,6527638 0,1849408 0,1228097 1,040859 

Karlılık  Vergi Öncesi Gelir/Toplam Varlıklar 0,0621694 0,0421143 0,0013149 0,2740853 

Şirket Büyüklüğü  
(Milyon ABD Doları) 

Toplam Sermaye (Özsermaye + Uzun 
Dönemli Borç) 17027,78 35973,11 42,3 212789 

Analizlerde kullanılan değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarını içeren 
korelasyon matrisine Tablo 2’de yer verilmiştir. Tablo 2’de gösterilen korelasyon 
matrisine göre, bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları genel olarak 
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0,5’in altındadır. Yapılan analizlerde olası bir çoklu eşdoğrusallık problemi olup 
olmadığını kontrol etmek amacıyla, değişkenlerin varyans genişlik faktörleri ayrıca 
hesaplanmıştır. Sonuçlara göre, açıklayıcı değişkenlerin varyans genişlik faktörleri 4,79, 
4,38, 2,99, 1,97, 1,67 ve 1,37, ortalama varyans genişlik faktörü ise 2,86 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, açıklayıcı değişkenler arasındaki korelasyonun kabul 
edilebilir seviyelerde olduğunu göstermektedir.  
 

Tablo 2. Ekonomik Analizde Kullanılan Değişkenlerin Korelasyon Matrisi  
 

Aydınlatma 

Notu 

Yönetim Kurulu 

Büyüklüğü 

Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Yüzdesi 

Kara Avrupası Hukuk 

Sistemi Kukla 

Değişkeni 

Finansal 

Kaldıraç 
Karlılık 

Şirket 

Büyüklüğü 

Aydınlatma Notu 1,0000       

Yönetim Kurulu 

Büyüklüğü 
-0,0230 1,0000      

Bağımsız 

Yönetim Kurulu 

Üyesi Yüzdesi 

0,5427 -0,4514 1,0000     

Kara Avrupası 

Hukuk Sistemi 

Kukla Değişkeni 

-0,4908 0,4972 -0,8428 1,0000    

Finansal Kaldıraç 0,0177 0,1060 -0,2163 0,0077 1,0000   

Karlılık  0,1999 -0,1448 0,3771 -0,3707 -0,2886 1,0000  

Şirket Büyüklüğü 0,4530 -0,0103 0,5727 -0,3926 -0,5937 0,4668 1,0000 

 

3. ANALİZ SONUÇLARI 
Regresyon analizinin sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. Ekonometrik analizlerde 

kullanılan yönetim kurulu ile ilgili açıklayıcı değişkenlerin katsayılarının yönü 
beklendiği şekilde gerçekleşmiştir. Analizlerin sonucuna göre, diğer değişkenlerin sabit 
kalması kaydıyla, yönetim kurulu üye sayısındaki bir üyelik artışın, o demiryolu 
şirketinin yönetişim aydınlatma notunu 0,35 puan artırması beklenmekte olup, bu sonuç 
%1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Benzer bir şekilde, yönetim kurulundaki 
bağımsız üye oranındaki %10 puanlık bir artış, yönetişim aydınlatma notunda 0,7 
puanlık bir artışa yol açmaktadır ve bu sonuç %1 seviyesinde istatistiksel olarak 
anlamlıdır.  
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Tablo 3. En Küçük Kareler Regresyonunun Sonuçları 

Yönetim Kurulu Büyüklüğü 0,35*** 
(2,68) 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yüzdesi 0,07*** 
(3,02) 

Kara Avrupası Hukuk Sistemi Kukla Değişkeni -3,40** 
(2,24) 

Finansal Kaldıraç 13,33*** 
(4,93) 

Karlılık -0,83 
(1,59) 

Şirket Büyüklüğü 1,78*** 
(5,71) 

Sabit Değer 22,88*** 
(3,95) 

F-istatistiği 13,38 
R2  istatistiği 0,47 

Not: (1) Karlılık ve şirket büyüklüğü parametreleri doğal logaritma değerlerine çevrilmiştir (2) t-istatistikleri parantez 
içinde verilmiştir (3) *** ve **, %1 ve %5 anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir (4) Yıl kukla değişkenleri 
gösterilmemiştir (5) Gözlem sayısı 288  

Analizlerde kullanılan diğer bir değişken olan ülkelerin hukuk sistemi kukla 
değişkeni %5 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir katsayı almıştır. Daha somut 
olarak ifade etmek gerekirse, diğer değişkenlerin sabit kalması kaydıyla, Kara Avrupası 
Hukuk Sistemini benimsemiş ülkelerde kurulmuş olan halka açık demiryolu 
şirketlerinin yönetişim aydınlatma notları, Anglo-Sakson Hukuk Sisteminin hüküm 
sürdüğü ülkelerdeki muadillerine göre yaklaşık 3,4 puan daha düşük gerçekleşmektedir. 
Bu sonuç, Anglo-Sakson Hukuk Sistemine tabi halka açık demiryolu şirketlerinin Kara 
Avrupası Hukuk Sistemine tabi halka açık demiryolu şirketlerine göre yönetişim 
aydınlatma noktasında daha iyi performans sergilediklerini göstermektedir.  

Demiryolu şirketlerinin finansal özelliklerinden yola çıkılarak analizlere dahil 
edilen son 3 açıklayıcı değişkenden ikisi beklentilere paralel bir şekilde katsayılar elde 
etmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı çıkmayan tek sonuç, şirket karlılığı ile yönetişim 
aydınlatma notu arasındaki ilişkidir. Diğer iki açıklayıcı değişken olan finansal kaldıraç 
ve şirket büyüklüğü, %1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı katsayılar almıştır. 
Sayısal olarak ifade etmek gerekirse, diğer değişkenlerin sabit kalması kaydıyla, 
finansal kaldıraç oranındaki 0,1 birimlik bir artış, halka açık demiryolu şirketinin 
yönetişim aydınlatma notunu 1,333 puan artırmaktadır. Şirket büyüklüğü açısından 
bakıldığında ise, toplam sermayedeki %1 oranındaki bir artış, diğer değişkenlerin sabit 
kalması kaydıyla, halka açık demiryolu şirketinin yönetişim aydınlatma notunu 0,0178 
birim artırmaktadır. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Bu çalışmanın amacı, farklı ülkelerden halka açık demiryolu şirketlerinin 

yönetişim aydınlatma performanslarını etkileyen faktörleri tespit etmektir. Yapılan 
analizlerde, yönetişim aydınlatma performansları, Bloomberg veri tabanı tarafından 
halka açık şirketler için yayınlanan yönetişim aydınlatma notları yardımıyla ölçülmüş 
ve yedi farklı ülkeden toplam 34 demiryolu şirketinin bilanço ve gelir tablosu verileri 
kullanılmıştır. Literatürdeki benzer çalışmalarla uyumlu bir şekilde, yönetim kurulu üye 
sayısı ve yönetim kurulundaki bağımsız yönetim kurulu üyesi oranı gibi kurumsal 
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yönetime yönelik değişkenler, hukuk sistemi gibi ülke bazındaki makro bir değişken ve 
şirket büyüklüğü, finansal kaldıraç ve karlılık gibi şirketlerin finansal özelliklerini 
temsil eden değişkenler ekonometrik modele dahil edilmiştir.  

Ekonometrik model sonuçları, yönetim kurulu üye sayısındaki artışın yönetişim 
aydınlatma performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymakta 
olup, bu sonuç Said ve arkadaşları (2009), Sinegar ve Bachtia (2010) ve Giannarakis 
(2014b) tarafından yayınlanan çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. 
Diğer bir yönetim kurulu değişkeni olan yönetim kurulundaki bağımsız üye oranı ile 
ilgili olarak, bu oranın demiryolu şirketlerinin yönetişim aydınlatma performansları 
üzerinde olumlu bir etkiye neden olduğu görülmekte olup, bu sonuç Chen ve Jaggi 
(2000) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile uyumludur.  

Ülkelerin hukuk sistemlerinin halka açık şirketlerin yönetişim aydınlatma 
performansları üzerindeki olası etkisini ölçmek üzere modele dahil edilen Kara 
Avrupası Hukuk Sistemi kukla değişkeninin negatif bir katsayı almış olması, bu hukuk 
sistemine tabi demiryolu şirketlerinin daha düşük yönetişim aydınlatma performansı 
sergilediğini göstermektedir.  

Yabancı kaynaklar toplamının toplam varlıklara oranına eşit olan finansal 
kaldıraç, aydınlatma notlarını pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuç, Wallace ve 
arkadaşları (1994), Meek ve arkadaşları (1995), Ahmed ve Courtis (1999), Jaggi ve 
Low (2000), Barako ve arkadaşları (2006) ve Khanchel (2007) tarafından ortaya konan 
sonuçlara paralel olup, borç düzeyleri daha yüksek olan şirketlerin kreditörler ile iyi 
ilişkiler kurabilmek amacıyla kamuyu aydınlatma faaliyetlerine daha çok önem 
verecekleri beklentisini destekler niteliktedir. 

Diğer bir finansal parametre olan ve özsermaye ile uzun dönemli borcun 
toplamına eşit olan şirket büyüklüğü ile halka açık demiryolu şirketlerinin aydınlatma 
notları arasında aynı yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile, daha büyük 
demiryolu şirketlerinin aydınlatma notları daha yüksek çıkmaktadır. Wallace ve 
arkadaşları (1994), Meek ve arkadaşları (1995), Zarzeski (1996), Ahmed ve Courtis 
(1999), Barako ve arkadaşları (2006), Khanchel (2007),  Branco ve Rodrigues (2008), 
Reverte (2009),  A. Bokpin (2013), Giannarakis (2014a) ve Giannarakis (2014b) şirket 
büyüklüğünün halka açık şirketlerin aydınlatma ve kurumsal yönetim performanslarını 
olumlu etkilediğini ortaya koymuş olup, çalışmanın sonuçları literatürün geneli ile 
paralellik göstermektedir. Netice itibarıyla, bu çalışma da dahil olmak üzere literatürün 
büyük bir kısmı, daha büyük şirketlerin kaynak imkanı ve aydınlatma konusu olan 
operasyon sayısının yüksek olması gibi nedenlerle daha çok aydınlatma faaliyeti içine 
gireceği hipotezini destekler bulgular elde etmiştir.  

Modellemede kullanılan ve şirketlere dair son finansal parametre olan şirket 
karlılığı (vergi öncesi gelir/toplam varlıklar) ile demiryolu şirketlerinin aydınlatma 
notları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

Daha önce de belirtildiği üzere, bu çalışma halka açık demiryolu şirketlerinin 
kurumsal yönetim, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma performansları üzerine yapılan 
dünyadaki ilk çalışmalardan biridir. Çalışmanın kısıtı, Bloomberg veri tabanının 
yönetişim aydınlatma notlarını hesaplarken kullandığı metodolojiyi çok net bir şekilde 
açıklamıyor oluşudur. Diğer taraftan, bu çalışma konuyla ilgili yeni araştırma 
konularına da ışık tutmaktadır. İlk olarak, diğer ulaştırma türlerinde faaliyet gösteren 
havaalanları, lojistik şirketleri, havayolları ve gemicilik şirketleri gibi şirket grupları 



 
 

İ. Ç. Özcan 10/4 (2018) 1242-1254 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1251 

için de benzer analizlerin yapılması, ulaştırma sektörünün geneli için bir kurumsal 
yönetim ve kamuyu aydınlatma çalışma kütüphanesi oluşturulması açısından yararlı 
olacaktır. Diğer taraftan, demiryolu sektörü özelinde kurumsal yönetim uygulamalarının 
karlılık ve hisse senedi performansı üzerindeki etkisi de çalışmaya değer bir konu olarak 
öne çıkmaktadır.  
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Extensive Summary 
Introduction  
With the development of financial markets, the importance of concepts such as 

corporate governance, governance disclosure, and transparency is increasing every day. 
As a result of the growing interest in such practices, many organizations like Bloomberg 
and Standart & Poors have started to create indices that measure the performances of 
public companies in terms of corporate governance and social and environmental 
responsibility.  

The rail industry is traditionally characterized by public ownership. But the 
number of private companies operating in the rail industry has been increasing as a 
result of liberalization and privatization waves. These private rail companies now have 
to face new challenges in terms of corporate governance activities. This study aims at 
filling this gap by examining the factors affecting the governance disclosure activities of 
publicly traded rail companies. Based on a sample of 34 publicly traded rail companies 
from 7 different countries, our findings suggest that board size, the ratio of outside 
board members in the boards, company size, financial leverage, and being established in 
a common law country have a positive association with the governance disclosure 
performance of the rail companies.  

Methodology And Data 
Our model is as follows:  
Y = α + βX + έ 
where Y stands for the governance disclosure scores of the rail companies, X is a 

vector of explanatory variables, and έ is the error term.  
X includes two corporate governance variables: the board size and the ratio of 

outside directors on the board. We use a common law dummy to measure the effects of 
the legal systems on the governance disclosures. X also includes 3 variables coming 
from the financial statements of the rail companies: profitability, size, and financial 
leverage. We gather statistics through the Bloomberg database.  

Empirical Results  
Our analyses suggest that larger boards, higher ratios of outside directors on the 

board, higher total capital, and financial leverage tend to increase the governance 
disclosure scores of the publicly traded rail companies. Similarly, rail companies 
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founded in common law countries are more likely to have higher governance disclosure 
scores than those established in the civil law countries.  

Conclusion  
The aim of this study is to examine the determinants of the governance disclosure 

performance of the publicly traded rail companies. We used an international sample of 
34 rail companies from 7 countries. In line with the relevant literature, we employed 
board structure variables, financial parameters coming from the financial statements, 
and a macro variable measuring the country-wide effect of the legal systems.  

This study is one of the first research focusing on corporate governance, 
transparency, and public disclosure of the rail companies. Similar studies can be done 
for the airport, logistics, airlines, and maritime companies. In addition, the effect of 
corporate disclosure activities on the profitability and the market valuation of the rail 
companies can be a complement to our research.  
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Özet 
Bu araştırmanın amacı işgören kaygı düzeyinin örgütsel adalet algısı ile örgütsel 

bağlılık ilişkisindeki aracılık rolünün belirlenmesidir. Araştırmanın evreni Ankara’da 
faaliyet gösteren turizm işletme belgeli restoranlarda çalışan 59.590 işgörenden 
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem çapı Yamane (2001)’nin formülü kullanılarak 384 
olarak hesaplanmıştır ve toplamda 406 işgörene ulaşılmıştır. Örneklem grubunun 
seçiminde kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket 
formu tercih edilmiştir. Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
işgörenlerin demografik özelliklerine ilişkin ifadelere, ikinci bölümünde Niehoff ve 
Moorman (1993) tarafından geliştirilen örgütsel adalet ölçeği, üçüncü bölümde 
Mowday, Steers ve Porter (1979) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği, 
dördüncü bölümünde ise Spielberg ve arkadaşları (1970) tarafından geliştirilen kaygı 
düzeyinin belirlenmesine yönelik ifadelere yer verilmiştir. Anket formları yüz yüze 
görüşme tekniği kullanılarak doldurtulmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen veriler 
frekans analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak test edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucu kaygının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık üzerinde doğrudan pozitif yönde bir 
etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kaygı, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Adalet, Yapısal Eşitlik Modeli 
Gönderme Tarihi 5 Ekim 2018; Revizyon Tarihi 20 Aralık 2018; Kabul Tarihi 26 Aralık 
2018 

Abstract 
The main goal of this study is to determine mediating role of anxiety in the 

relationship between organizational justice perceptions and organizational commitment 
in employee's .The population of this study consist of 59.590 employees who work in 
tourism establishment certificate restaurant in Ankara. The sample size was calculated 
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by using Yamane (2001)’s formulas 384 and a total of 406 employees was reached. To 
select the sample, Easy Sampling method was used. A questionnaire was used as data 
collection tools. A questionnaire consists of four parts that in the first part, the 
statements about the demographics of the workers, in the second part organizational 
justice scale developed by Niehoff and Moorman (1993), in the third part 
organizational commitment scale developed by Mowday, Steers and Porter (1979), and 
in the forth part, anxiety level developed by Spielberg and others (1970) . Questionnaire 
forms were filled using face-to-face interview technique. Data obtained within the scope 
of the study were tested frequency analysis and structural equation model. As a result of 
the analysis, it has been determined that anxiety has a direct positive effect on 
organizational justice and organizational commitment. 
Keywords : anxiety, organizational commitment, organizational justice, structural 
equation model. 
Received 5 October 2018; Received in revised from20 December 2018; Accepted 26 
December 2018 

1.Giriş 
İşletmeler içerisinde faaliyette bulundukları çevreden etkilenmektedir. Bu çevre; 

işletmenin ve toplumun yaşamını etkileyen kültürel, toplumsal, teknolojik, ekonomik ve 
fiziksel koşulların toplamıdır. İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için ihtiyacı 
olan kaynak ve enerjiyi bu çevreden temin etmektedir ve buna karşılık bu çevrenin istek 
ve ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışmaktadır (Özgen, Öztürk ve Yalçın,  2005, s.27). 
İşletmeler ekonomik işlev ve amaçlarına göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. 
Üretilen mal ve hizmet türüne göre, tüketici veya alıcı türüne göre, kullandıkları üretim 
teknolojilerine göre, üretim araçlarının mülkiyetine göre, büyüklüklerine ve hukuki 
yapılarına göre işletmeleri sınıflandırmak mümkündür. Üretilen mal ve hizmet türüne 
göre işletmeler ait oldukları sektörler içerisinde sıralanmaktadır. Bunlar; madencilik 
işletmeleri, altyapı ve sağlık işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım, orman ve balıkçılık 
işletmeleri ile hizmet işletmeleri şeklindedir (Şimşek ve Çelik, 2013, s.27-38).  

Hizmet üreten işletmeler doğrudan hizmetin üretimi ve satışı ile uğraşan 
işletmelerdir. Ulaştırma, mali kurumlar (banka, sigorta şirketleri) ve turizm bu gruba 
girmektedir (Mucuk, 2011, s.42). Hizmet işletmelerinin önemli kollarından birisi 
ağırlama endüstrisidir. Ağırlama endüstrisi kapsamında faaliyet gösteren işletmeler; 
konaklama işletmeleri, eğlence işletmeleri, ulaşım işletmeleri ve yiyecek-içecek 
işletmeleri olarak gruplandırılmaktadır. (Sökmen, 2011). Yiyecek içecek işletmeleri 
işletmenin büyüklüğü ve hizmetin karakteristik özellikleri bakımından iki grup altında 
incelenmektedir. Bunlar ticari yiyecek-içecek işletmeleri ve endüstriyel yiyecek-içecek 
işletmeleridir (Aktaş, 2011, s.3). 

Günümüzde yiyecek-içecek işletmelerinin 600 milyar dolar seviyesinde satış 
hacmine yaklaştığı tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2020 yılı için 
14 milyon kişinin bu sektörde istihdam edileceği öngörülmektedir. Aynı zamanda bu 
endüstri toplam işgücünün %9’una karşılık gelen 12,7 milyon kişilik istihdam 
yaratmaktadır (Kurnaz, 2011). Türkiye’de ise yayımlanan son istatistiki verilere göre 
istihdam edilenlerin yıllara göre iktisadi faaliyet kolları ve dağılımına bakıldığında 
hizmet sektörü %54,1 ile birinci sıradadır (TÜİK, 2018). 

Hizmet sektöründe çalışanların örgütün amaç ve hedeflerini içselleştirmeleri ve bu 
doğrultuda sorumluluk alarak duygusal olarak çaba harcamalarında örgüte olan 
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bağlılıkları önem kazanmaktadır. Örgütsel bağlılık; örgütün hedef ve değerleriyle 
özdeşleşerek, örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için sorumluluk almaktır (Buchanan, 
1974). Örgütler kurumsal hedeflere bağlı ve kendisini örgütün bir parçası olarak 
hisseden, örgütün bir parçası olan ve kariyer hedefine örgütte devam etmek isteyen, 
performansını maksimuma ulaştırmak isteyen işgörenlerle çalışmak istemektedirler 
(Hoş ve Oksoy, 2015). Porter örgütsel bağlılığı, bir çalışanın örgütün hedef ve 
değerlerini kabul ederek, bu hedefler doğrultusunda gayret sarf etmesi ve örgütte 
kalmaya istekli olması olarak tanımlamıştır (Buchanan, 1974). Meyer ve Allen örgütsel 
bağlılığın üç farklı türünü ortaya koymuştur. Bunlar; devam bağlılığı, normatif bağlılık 
ve duygusal bağlılıktır (Meyer vd., 2012; Koç, 2009:202). Devam bağlılığı; işgörenler 
örgüte devam ettiğinde faydanın, örgütten ayrıldığında maliyetin oluştuğu durumlarda 
ortaya çıkmaktadır (Şimşek ve Aslan, 2012). Duygusal bağlılık çalışanların örgütteki 
kimliğini, örgütün amaç ve hedefleri ile özdeşleşmesini, örgüt üyeliğinden ötürü mutlu 
olma durumunu anlatmaktadır (Erkmen ve Bozkurt, 2011; Doğan ve Kılıç, 2007; 
Karcıoğlu ve Çelik, 2012). Normatif bağlılık ise çalışanların örgütte kalma 
yükümlülüklerini yansıtmaktadır (Meyer, Irving ve Allen, 1998; Allen ve Meyer, 1990; 
Chen ve Francesco, 2001; Kanter, 1968). 

İşletme bir bütün olarak ele alınırsa örgütsel bağlılık o bütünü oluşturan unsurların 
tamamı olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı alt unsurlarda meydana gelecek 
değişim bütünün tamamını etkileyecektir. Örgütsel bağlılık kavramı; örgütsel destek, 
örgütsel adalet, iş tatmini, iş uyumu, iş stresi vb. kavramlarla ilişkilendirilmiştir 
(Zincirkıran vd., 2015, s.61).  Örgütsel adalet ise işyerinde adaletin etkisini ortaya 
çıkarmak için kullanılan bir kavramdır. Örgüt içerisinde çalışanların ne kadar adil 
davranıldığı konusundaki algılarını ve bunun sonuçlarını içermektedir (İşcan ve Sayın, 
2010). Bununla birlikte, örgüt içerisindeki diğer bileşenler ile etkileşimi bulunmaktadır 
ve öznel bir yargı olarak kabul edilmektedir. Çalışma saatleri, ücret, görev ve 
sorumluluklar gibi faktörlere bağlı olarak bu öznel algı değişmektedir (Ercan, 2016; 
Titrek, 2009). Örgütsel adalet üç boyutta incelenmektedir. Bunlar dağıtımsal adalet, 
işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet olmak üzere sınıflandırılmıştır. Dağıtımsal adalet; 
örgüt içerisinde karşılaşılan sonuçların veya ödüllerin hakkaniyeti ile ilgili algıdır. 
(Cihangiroğlu ve Yılmaz, 2010; Cihangiroğlu, Şahin ve Naktiyok, 2010). Uygulamaya 
ilişkin adalet olarak da isimlendirilen işlemsel adalet dağıtım sürecinin adilliğidir. Yani 
kazanımların dağıtımına ilişkin kararların alınmasında oluşan sürecin adil olmasıdır 
(Özcan, 2014, s.31; Yelboğa, 2012; Bağcı, 2013). Etkiletişim adaleti ise çalışanlara 
yöneticiler tarafından gösterilen örgütte yerine getirilen süreçlerdeki kişilerarası 
davranışların tutum ve niteliği olarak açıklanmaktadır (Alpay, 2015; Bies, 2001).Bu 
kavramlar işgörenler ve örgüt açısından oldukça önemlidir. Değişen dünya şartları 
içerisinde iş hayatında varlıklarını sürdüren işgörenler çeşitli faktörlerden 
etkilenmektedir. Bunlar; örgüt yöneticileri ile alakalı olabileceği gibi, çalışma saatleri, 
ücret, tatminsizlik, geleceğe yönelik endişe ve kaygı gibi sebeplere bağlı olarak 
değişmektedir. Örneğin kaygının davranışlar ve öğrenme üzerindeki güdüleyici ve ket 
vurucu etkisi işgörenlerin verim ve başarısında, yeni davranışların kazanılmasında itici 
bir güçtür (Duman, 2008). 

Modern anlamda kaygı olgusunun tarihsel kökenine bakıldığında Kierkegaard 
(1813-1855)’ın görüşleri ile felsefi ve teolojik olarak bu olgu temellense de psikolojik 
kökeninin içeriğini ve anlamını ilk açıklama girişiminde bulunan Freud olmuştur. Freud 
kaygıyı istenmeyen duygusal durum ve koşulların hissedilmesi olarak açıklamıştır 
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(Spielberger, 2010:9). Karen Horney (1885-1952) kaygı ve korku kavramlarını 
eşanlamlı olarak kullanmış ve kaygıyı tehlike karşısında gelişen duygusal tepki olarak 
tanımlamıştır. Erich Fromm (1900-1980) bireylerin yalnız kalma korkusu olarak 
kaygıyı tanımlamıştır ve kaygının bir kültür olayı olduğunu ifade etmiştir (Köknel, 
2013, s.17-18). 

Kaygı korku duygusuna benzemekle birlikte; kaynağın veya sorunun belirsizliği, 
süresi ve şiddeti bakımından farklılaşabilmektedir. Bazı kişiler karşılaştıkları her yeni 
durum karşısında kaygılanma eğilimindedirler (Koruklu, Öner ve Oktaylar, 2006). 
Kaygının olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır. Organizmayı uyarıcı etkisinden 
ötürü motive edici ve koruyucu özellikleri vardır. Acı, yaralanma, düş kırıklığı 
durumlarına karşı uyarıcı, olumsuzluklar yaşandığında daha kolay atlatılması açısından 
koruyucudur. Başarısız olma endişesi ile karşılaşıldığında bireyleri çalışmaya 
yönlendirmesi ise motive edici özelliklerine örnektir (Akgün, Gönen ve Aydın, 2007). 
Kaygı türleri durumluk kaygı ve sürekli kaygı olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 
Durumluk kaygı; bireylerde kısa zaman dilimlerinde duygu durumları ve öznel 
gerilimle karakterize olan geçici duygusal bir durum olarak ifade edilmektedir ( (Wilt, 
Oehlberg ve Revelle, 2010; Büyüköztürk, 1997; Tovilovic vd., 2009). Bireylerin kaygı 
duygusuna olan yatkınlığı ise sürekli kaygı olarak ifade etmektedir. Genel hoşnutsuzluk 
hali, alınganlık, karamsarlık ve gerginlik sürekli kaygı düzeyi yüksek olan kişilerin 
sahip olduğu özelliklerdir (Oktay, 2017). 

İstihdam ve ülke ekonomisine olan katkısından ötürü yiyecek-içecek 
işletmelerinde çalışan personelin mevcut durumunun belirlenmesi ve geliştirilmesi 
gerekmektedir.  Hızla gelişen ve değişen küresel rekabet şartlarında işletmelerin 
personeline gerekli önemi vermesi, mevcut eksikliklerin ortaya konularak giderilmesi 
açısından bu çalışma önemlidir. 

2. Yöntem 
Mevcut araştırmanın evrenini Ankara ilindeki turizm işletme belgeli restoranlarda 

çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan 
istatistiki verilere göre Ankara’da yiyecek-içecek sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 
59.590 kişidir. Bu çalışmada örneklem çapı Yamane (2001:116) tarafından geliştirilen 
istenilen düzeyde duyarlılık ve güvenirliği sağlayacak yığın içerisindeki birim sayısına 
bağlı olarak örneklem sayısı %95 güven düzeyi (Z=2) ve %5 duyarlılık düzeyi (d=0.05) 
kullanılarak 384 olarak belirlenmiştir ve toplamda 406 işgörene ulaşılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket 
formunun ilk bölümünde işgörenlerin demografik (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
durumu, gelir düzeyi, kıdem) özelliklerine yer verilmiştir. Anketin ikinci bölümünde 
Mowday, Steers ve Porter tarafından 1979 yılında örgütsel bağlılığı belirlemek amacıyla 
geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde Niehoff ve Moorman 
tarafından 1993 yılında hazırlanan toplam 20 maddeden oluşan örgütsel adalet ölçeği; 
anketin dördüncü bölümünde Spielberg ve arkadaşları tarafından (1970) geliştirilen, 
Öner ve Le Compte tarafından (1985) Türkçe’ye uyarlanan 40 ifadeden oluşan 
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır.  Anket formunda yer alan örgütsel 
bağlılık ve örgütsel adalet ifadelerine katılımcıların ne derecede katıldığını belirlemek 
için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Buna göre ifadeler, “Kesinlikle Katılmıyorum (1)”, 
“Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım  (3)”, “Katılıyorum (4)”, “Tamamen Katılıyorum (5)” 



 
 

İ. Yazıcıoğlu – G.S. Sarıkaya 10/4 (2018) 1255-1271 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

1259 

olarak belirtilmiştir. Kaygı envanteri ise ‘’Hiç’’, “Biraz”, “Çok” ve “Tümüyle” 
şeklindedir. Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

 
H1:Kaygı düzeyinin örgütsel adalet algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
H2:Kaygı düzeyinin örgütsel bağlılık algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
H3:Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
H4:Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde kaygının aracılık 
etkisi vardır 

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda araştırmanın modeli aşağıdaki gibidir: 

 
3. Bulgular 

Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Analizi Sonuçları 

 Cronbach Alfa Ölçekteki Madde Sayısı 
Kaygı 0,838 40 

Örgütsel Adalet 0,948 20 
Örgütsel Bağlılık 0,814 10 

Kaygı ve örgütsel adalet ölçeklerinin güvenirliklerine ait sonuçlar Tablo 1’de 
verilmiştir. Örgütsel bağlılık ölçeği için yapılan Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 
analizi sonucu 𝛼𝛼 değeri 0,509 olarak bulunmuştur. Bu değer kabul edilebilir sınırda 
olmadığından ölçek güvenirliğini düşürdüğü saptanan b3,b8, b9, b11, b12 ve b15 
maddeleri çıkartılmıştır. İlgili maddeler çıkartıldıktan sonra ölçeğin güvenirlik değeri 
0,814 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. 
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İşgörenlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Araştırmaya katılan işgörenlere ait demografik bulgular Tablo 2’deki gibidir.  

Tablo 2. İşgörenlere Ait Demografik Özellikler 

Demografik Özellikler          Gruplar f % 
 Kadın 195 48 

Cinsiyet Erkek 211 52 
 Evli 170 41,9 

Medeni Durum Bekar 236 58,1 
 18-23 100 24,6 
 24-29 113 27,8 

Yaş 30-35 98 24,1 
 36-41 51 12,6 
 42-+ 44 10,8 
 İlköğretim 48 11,8 
 Lise 128 31,5 

Eğitim Durumu Önlisans 90 22,2 
 Lisans 124 30,5 
 Lisansüstü 16 3,9 
 0-2 yıl 133 32,8 

Çalışılan Yıl 3-5 yıl 114 28,1 
 6-8 yıl 88 21,7 

  9 yıl ve üzeri 71 17,5 
 2000 den az 30 7,4 
 2000-2499 111 27,3 

Gelir 2500-2999 123 30,3 
 3000-3499 63 15,5 

  3500 ve üzeri 79 19,5 
Çizelge incelendiğinde araştırmaya katılan işgörenlerin %48’inin kadınlardan 

%52’sinin ise erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Medeni durum değişkeni açısından 
incelendiğinde araştırmaya dahil olan katılımcıların %41,9’u evli, %58,1’i ise bekar 
bireylerden oluşmaktadır. Yaş değişkeni açısından incelendiğinde araştırmada yer alan 
katılımcıların en çok %27,si 24-29 yaş grubu arasında yer aldığı belirlenmiştir. Eğitim 
durumu değişkeni açısından çalışma incelendiğinde lise (%31,5) ve lisans (%30,5) 
düzeyinde öğrenim durumuna sahip olan bireylerin eğitim durumu dağılımı birbirine 
yakın olup, araştırmaya en az katılanlar yüksek öğrenim (%3,9) grubundaki 
işgörenlerdir. Katılımcılar en fazla 0-2 yıl (%32,8) aralığında çalıştığını belirtirken, en 
az katılım gösterenler 9 yıl ve üzeri(%17,5) bulunduğu işletmede çalışanlar olmuştur. 
Gelir değişkeni açısından incelendiğinde araştırmaya katılan işgörenler en fazla 2500-
2999 (%30,3), TL kazanan gelir grubunda iken, en az kazanan bireyler 2000 TL’den 
(%7,4) az gelir grubunda yer almaktadır. 

Tablo 3. Modelin Geçerliliği İçin Uyum İyiliği İndeksleri 
İndeks Mükemmel uyum değerleri Kabul edilebilir uyum değerleri 
χ2/df <2 <5 
RMSEA <0,05 <0,10 
Kaynak: Schreiber, vd., 2006;   Hooper, Mullen ve Coughlan 2008; Schumacker and 
Lomax, 2010;  
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Çalışmanın uyum iyiliği indeksleri için kabul edilen sınırlar Tablo 3’te verilmiştir. 
Bu doğrultuda kaygı, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık modellerin uyum iyiliği 
indeksleri χ2/df =4,371; RMSEA=0,091’dir. Elde edilen bulgulara göre hem kullanılan 
ölçeklerin yapısal geçerliliği hem de etki modelinin istenilen kriteri sağladığı 
görülmektedir. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 
Doğrulayıcı faktör yöntemleri faktörler ve gizil değişkenler içeren modelleri 

çözümleyebilmektedir (Tezcan, 2008, s.11-17). Kaygı ölçeğinde kuramsal olarak öne 
sürülen durumluk ve sürekli kaygıdan oluşan iki faktörlü yapının toplanan verilerle 
örtüşüp örtüşmediği değerlendirilmiştir. AMOS yazılımı kullanılarak ölçekte yer alan 
40 ifade üzerinde Doğrulayıcı Faktör Analizi gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 4. Durumluk Kaygı Ölçeği Maddelerine İlişkin DFA Bulguları 

  Birinci Düzey DFA İkinci Düzey DFA   

Faktör Adı İfade 
No Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer P 

Durumluk 
Kaygı 

d1 1 0,456     1 0,468       

d2 1,284 0,511 0,178 7,204 1,241 0,508 0,168 7,387 *** 

 d3 0,886 0,399 0,099 8,93 0,893 0,413 0,096 9,343 *** 

 d4 1,552 0,568 0,204 7,601 1,223 0,47 0,173 7,078 *** 

 d5 0,947 0,411 0,151 6,274 0,972 0,434 0,146 6,669 *** 

 d6 1,106 0,446 0,168 6,595 1,157 0,481 0,162 7,135 *** 

 d7 1,168 0,471 0,194 6,023 1,116 0,464 0,181 6,16 *** 

 d8 0,538 0,259 0,122 4,407 0,622 0,306 0,121 5,158 *** 

 d9 1,532 0,624 0,192 7,972 1,448 0,604 0,178 8,117 *** 

 d10 1,129 0,506 0,159 7,094 1,189 0,547 0,155 7,648 *** 

 d11 0,8 0,343 0,146 5,478 0,694 0,306 0,135 5,136 *** 

 d12 1,688 0,645 0,21 8,052 1,545 0,607 0,191 8,105 *** 

 d13 1,528 0,607 0,195 7,83 1,341 0,554 0,173 7,732 *** 

 d14 1,449 0,557 0,193 7,498 1,162 0,467 0,166 7,01 *** 

 d15 0,993 0,441 0,149 6,675 1,253 0,538 0,162 7,714 *** 

 d16 0,916 0,417 0,143 6,393 1,055 0,49 0,146 7,234 *** 

 d17 1,427 0,569 0,188 7,593 1,343 0,557 0,172 7,784 *** 

 d18 -0,658 -0,328 0,122 -5,374 -0,558 -0,288 0,113 -4,924 *** 

 d19 0,751 0,344 0,136 5,525 0,932 0,439 0,139 6,717 *** 

 d20 0,996 0,475 0,145 6,871 1,173 0,576 0,149 7,893 *** 

*Anlamlılık 

Çizelgeye bakıldığında kaygı ölçeği durumluk kaygı boyutu maddelerinin ait 
oldukları boyuta etkileri incelendiğinde, bütün maddelerin etkilerinin istatistiksel olarak 
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anlamlı olduğu görülmektedir. Standart tahmin değerlerine göre en yüksek etki ‘d2’ 
maddesinde, en düşük etki ise ‘d18’ maddesinde görülmektedir.  

Tablo 5. Sürekli Kaygı Ölçeği Maddelerine İlişkin DFA Bulguları 

Sonuçlara bakıldığında kaygı ölçeği sürekli kaygı boyutu maddelerinin ait 
oldukları boyuta etkileri incelendiğinde 16 maddenin etkisinin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmektedir. Standart tahmin değerlerine göre en yüksek etki ‘s15’, en 
düşük etki ise ‘s9’ maddesinde görülmektedir.  

Tablo 6. Örgütsel Adalet Ölçeği Dağıtım Adaleti Boyutu İçin 1. Ve 2. Düzey DFA 
Sonuçları 

   Birinci düzey DFA İkinci düzey DFA   
Faktör 

Adı 
İfade 
No Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer P 

Dağıtım 
Adaleti  

a1 1 0,506     1 0,506       
a2 1,696 0,729 0,172 9,839 1,696 0,729 0,172 9,839 *** 
a3 1,772 0,812 0,171 10,341 1,772 0,812 0,171 10,341 *** 
a4 1,618 0,776 0,16 10,137 1,618 0,776 0,16 10,137 *** 
a5 1,714 0,787 0,168 10,2 1,714 0,787 0,168 10,2 *** 

 

   Birinci düzey DFA İkinci düzey DFA   
Faktör 

Adı 
İfade 
No Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer P 

 s1 1 0,231     1 0,489       
 s2 1,746 0,384 0,454 3,847 0,633 0,301 0,126 5,04 *** 
 s3 1,783 0,338 0,481 3,707 0,612 0,243 0,159 3,855 *** 
Sürekli 
Kaygı 

s4 -1,726 -0,351 0,463 -3,725 -0,324 -0,145 0,124 -2,604 *** 
s5 2,163 0,46 0,54 4,008 0,54 0,245 0,129 4,187 *** 

 s6 0,708 0,176 0,259 2,729 0,557 0,294 0,11 5,076 0,006 
 s7 1,029 0,226 0,338 3,042 0,641 0,301 0,129 4,957 0,002 
 s8 -1,843 -0,392 0,478 -3,855 -0,507 -0,233 0,126 -4,012 *** 
 s9 -2,058 -0,493 0,505 -4,076 -0,541 -0,282 0,114 -4,761 *** 
 s10 1,424 0,331 0,315 4,527 1,073 0,532 0,123 8,717 *** 
 s11 -1,103 -0,245 0,343 -3,217 -0,229 -0,111 0,115 -1,989 0,001 
 s12 2,262 0,456 0,563 4,02 0,999 0,435 0,15 6,664 *** 
 s13 1,519 0,369 0,402 3,776 1,044 0,544 0,136 7,679 *** 
 s14 -1,707 -0,376 0,447 -3,822 -0,417 -0,202 0,117 -3,562 *** 
 s15 3,033 0,628 0,712 4,263 1,17 0,522 0,155 7,555 *** 
 s16 1,476 0,364 0,318 4,643 1,013 0,534 0,134 7,589 *** 
 s17 2,653 0,547 0,637 4,165 0,964 0,438 0,145 6,647 *** 
 s18 1,861 0,386 0,482 3,863 0,694 0,312 0,133 5,208 *** 
 s19 1,523 0,339 0,414 3,678 0,884 0,428 0,134 6,593 *** 
 s20 2,564 0,524 0,62 4,137 1,006 0,444 0,149 6,742 *** 
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Örgütsel adalet ölçeği dağıtımsal adalet maddelerinin ait oldukları boyuta etkileri 
incelendiğinde, bütün maddelerin etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Standart tahmin değerlerine göre en yüksek etki “a3” maddesinde, en 
düşük etkinin ise “a1” maddesinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 7. Örgütsel Adalet Ölçeği İşlemsel Adalet Boyutu İçin 1. ve 2. Düzey DFA 
Bulguları 

   Birinci düzey DFA İkinci düzey DFA   
Faktör 
Adı 

İfade 
No Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer P 

 a6 1 0,685     1 0,685       
İşlemsel 
adalet 

a7 1,053 0,763 0,075 14,067 1,053 0,763 0,075 14,067 *** 
a8 1,078 0,763 0,077 14,063 1,078 0,763 0,077 14,063 *** 

 a9 0,971 0,756 0,07 13,836 0,971 0,756 0,07 13,836 *** 
 a10 1,063 0,807 0,072 14,704 1,063 0,807 0,072 14,704 *** 
 a11 0,922 0,677 0,074 12,535 0,922 0,677 0,074 12,535 *** 

Örgütsel adalet ölçeği işlemsel adalet maddelerinin ait oldukları boyuta etkileri 
incelendiğinde, bütün maddelerin etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Standart tahmin değerlerine göre en yüksek etki “a10” maddesinde, en 
düşük etki ise “a11” maddesindedir. 

Tablo 8. Örgütsel Adalet Ölçeği Etkileşimsel Adalet Boyutu İçin 1. ve 2. Düzey 
DFA Bulguları 

    Birinci düzey DFA İkinci düzey DFA   

Faktör 
Adı 

 
İfade 
No 

Tahmin S. 
Tahmin 

S. 
Hata 

Kritik 
değer Tahmin S. 

Tahmin 
S. 

Hata 
Kritik 
değer P 

  a12 1 0,566     1 0,566       
Etkileşim a13 1,206 0,709 0,084 14,414 1,206 0,709 0,084 14,414 *** 
 Adaleti a14 1,277 0,752 0,11 11,595 1,277 0,752 0,11 11,595 *** 
  a15 1,305 0,778 0,11 11,874 1,305 0,778 0,11 11,874 *** 
  a16 1,46 0,834 0,118 12,351 1,46 0,834 0,118 12,351 *** 
  a17 1,367 0,737 0,119 11,52 1,367 0,737 0,119 11,52 *** 
  a18 1,418 0,826 0,115 12,29 1,418 0,826 0,115 12,29 *** 
  a19 1,333 0,764 0,114 11,683 1,333 0,764 0,114 11,683 *** 
  a20 1,34 0,759 0,115 11,68 1,34 0,759 0,115 11,68 *** 

Örgütsel adalet ölçeği etkileşimsel adalet maddelerinin ait oldukları boyuta 
etkileri incelendiğinde, bütün maddelerin etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Standart tahmin değerlerine göre en yüksek etki “a16” maddesinde, en 
düşük etki ise “a12” maddesindedir. 
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Tablo 9. Örgütsel Bağlılık Ölçeği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları 

Örgütsel Bağlılık Tahmin S. Tahmin S. Hata Kritik değer P 
b1 1 0,580    
b2 1,187 0,739 0,114 10,419 *** 
b4 0,591 0,345 0,1 5,891 *** 
b5 0,929 0,543 0,109 8,53 *** 
b6 1,009 0,630 0,107 9,43 *** 
b7 0,677 0,412 0,099 6,821 *** 
b10 1,068 0,648 0,111 9,642 *** 
b13 1,035 0,608 0,112 9,253 *** 
b14 0,984 0,582 0,11 8,919 *** 

Örgütsel bağlılık ölçeği maddelerinin ait oldukları ölçeğe etkileri incelendiğinde, 
bütün maddelerin etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Standart 
tahmin değerlerine göre en yüksek etkinin “b2” maddesinde, en düşük etkinin ise “b4” 
maddesinde olduğu görülmektedir.  

Tablo 10. Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Kaygının 
Aracılık Rolü İçin Yapısal Eşitlik Modeli Bulguları 

    Örgütsel Bağlılık Kaygı  
Direkt Etki Örgütsel Adalet 0,228 (p=0,000) 0,261 (p=0,000) 
  Kaygı 0,194 (p=0,002)   
Dolaylı Etki Örgütsel Adalet 0,051   
  Kaygı     
Toplam Etki Örgütsel Adalet 0,279 0,261 
  Kaygı 0,194   

Örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde kaygının aracılık rolü için 
YEM bulguları Tablo 10’da verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre örgütsel adalet ile 
örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ile kaygı ve kaygı ile örgütsel bağlılık arasında 
istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Bu sonuçlar doğrultusunda 
H1:”Kaygı düzeyinin örgütsel adalet algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır”. 
H2:”Kaygı düzeyinin örgütsel bağlılık algısı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır”. 
H3:”Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık düzeyi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır”. 
Bu sonuçlara göre örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerindeki doğrudan etkisi 0,228, 
kaygının aracılık rolünden kaynaklanan dolaylı etkisi 0,051 ve toplam etkisi 0,279 
olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda H4: “Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık 
üzerindeki etkisinde kaygının aracılık etkisi vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler 
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre örgütsel adaletin örgütsel bağlılık 

üzerindeki doğrudan etkisi 0,228, kaygının aracılık rolünden kaynaklanan dolaylı etkisi 
0,051 ve toplam etkisi 0,279 olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda literatür taranarak 
oluşturulan ‘İş gören örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık düzeyi üzerinde etkisi 
vardır.’  hipotezi kabul edilmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalara bakıldığında örgütsel 
adalet ve örgütsel bağlılık ilişkisinin incelendiği Aksoy (2017) tarafından yapılan 
çalışmada örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık ilişkisi havacılık sektöründe çalışan 
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personel için incelenmiş ve bu iki boyut arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Ay ve Koç (2014) örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık ilişkisini 
öğretmenler örnekleminde incelemiş ve elde edilen bulgulara göre iki değişken arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu, en güçlü ilişkisinin ise etkileşim adaleti ile örgütsel bağlılık 
arasında olduğu ortaya konulmuştur. Loi, Hang-yue ve Foley (2006) tarafından yapılan 
çalışmada çalışanların adalet algılarının örgütsel bağlılığa ve işten ayrılma niyetine 
etkisinin incelendiği çalışmanın sonuçlarına göre prosedür ve dağıtım adaletinin her 
ikisi de algılanan örgütsel desteği ve algılanan örgütsel desteğin de örgütsel bağlılığı ve 
işten ayrılma niyetini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bakhshi vd., (2009) 
tarafından örgütsel adaletin iş memnuniyeti ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin 
incelendiği çalışmada örgütsel adaletin boyutlarından olan dağıtım adaleti boyutunun 
örgütsel bağlılık ile pozitif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Çalışmanın sonucuna göre örgütsel adalet boyutları ile örgütsel bağlılık arasında pozitif 
yönde bir ilişki bulunmuştur. Yapılan araştırmalar incelendiğinde örgütsel adalet ve 
örgütsel bağlılık algıları arasında istatistiki olarak pozitif yönlü anlamlı ilişkiler 
bulunmuştur. Buna göre çalışanların örgütsel adalet algısı yükseldikçe örgüte olan 
bağlılıkları artacak, bu algı azaldıkça örgüte olan bağlılık azalacaktır. Yapılan bu 
çalışma sonucunda iş görenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel bağlılıkları arasında 
istatistiki olarak pozitif yönde anlamlı bir etki bulunmuştur. Bu bağlamda sonuçlar 
literatürde yer alan mevcut çalışmaları destekler niteliktedir. 

İşletmelerde meydana gelen sosyal ve ekonomik koşulların hızlı değişimi, iş 
belirsizliği personeli etkilemektedir. Bu durum zincirleme olarak sunulan hizmete 
yansımaktadır. Yiyecek- içecek işletmelerinde de sunulan ürün hizmet olduğundan 
personelin çeşitli sebeplerden ötürü oluşan memnuniyetsizliği hem maliyetlere hem de 
işgören devir oranındaki değişimlere yansımaktadır. Bu çalışma sonucunda örgütsel 
adalet ve bağlılık ilişkisinde ortaya konan sonuçlar doğrultusunda iş görenlerin kaygı ve 
örgüte olan bağlılıklarında karar alma mekanizmalarının tavır ve yaklaşımlarının etkili 
olduğunu söylemek mümkündür. Mevcut araştırmadan elde edilen sonuçlar ile yiyecek-
içecek işletmecilerine insan kaynaklarını geliştirme ve karar alma noktalarında bir takım 
önerilerde bulunabilir: İşgörenlerin bağlılık düzeylerine etki eden gelir ve çalışma saati 
gibi faktörler yeniden yapılandırmayla iyileştirilebilir. Yöneticiler her bir çalışanına adil 
bir çalışma programı sağlayarak ve eşit iş yükü ile adil davranarak çalışma şartlarında 
iyileşmeye gidebilir. İşgörenlerin örgütsel bağlılıklarını artırmaya yönelik strateji ve 
politikalar belirlenebilir. 

Kaygı düzeyindeki artış bağlılık ve adalet algılamalarını etkilemektedir.  Bu 
durum hem örgüt içerisindeki verimi hem de çalışma hayatından ötürü kaynaklanan 
sağlık sorunları açısından önem arz etmektedir. Çalışma sonucunda kaygı düzeyinin 
örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu hipotezleri 
kabul edilmiştir. Bu doğrultuda literatürde yapılan diğer çalışmalara bakıldığında Arık 
(2016) öğretmenlerin kaygı, mobbing ve iş motivasyon düzeylerini incelediği çalışmada 
araştırmaya katılan bireylerin, cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, çocuk durumu ve gelir 
düzeyi ile anlamlı farklılıklar saptanmadığı sonucuna ulaşmıştır. Byrd vd., (2012)  
yılında 616 cezaevi çalışanı örnekleminde yapılan araştırma kaygının iş stresi ve iş 
doyumu üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlarına göre kaygının iş stresi için anlamlı bir yordayıcı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Tronsk (2010) 2000-2009 yılları arasında 3 farklı psikaytri servisine 
başvuran toplam 20.823 hasta üzerinde yapılan çalışmanın amacı kaygı ve depresyon 
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tanısının intihar eğilimi üzerinde bir etkisinin olup olmadığını incelemektir. 
Araştırmanın sonuçlarına göre anksiyete ve depresyon tanılı bireylerin demografik 
faktörler kontrol altına alındığında intihar etme eğilimini %40 oranında arttırdığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmalar doğrultusunda kaygı düzeyine etki eden 
etmenlerin araştırılmasının yanında bu duruma etki eden risk faktörleri iyileştirilmelidir.  

Ayrıca konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda yapılacak olan çalışmalar açısından ise 
şu önerilerle bulunabilir. Mevcut araştırma Ankara ilinde bulunan turizm işletme belgeli 
restoranlarla 406 işgören ile sınırlandırılmıştır. Buna ilişkin olarak farklı örneklemler 
üzerinde yapılacak olan çalışmalar ile sonuçların genellenebilmesi veya benzer ve farklı 
noktaların ortaya konulabilmesi mümkün olacaktır. Bu çalışmada psikolojiye konu olan 
kaygı kavramının örgüt içerisindeki aracılık rolünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu 
doğrultuda psikolojinin farklı kavramları örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık kavramları 
açısından ele alınabilir. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 
Mowday, Steers, and Porter (1979) defined commitment as "the relative  strength 

of an individual's identification with and involvement in a particular organization" 
Mowday, Steers, and Porter (1979) defined commitment as "the relative strength of an 
individual's identification with and involvement in a particular organization". 

Mowday, Steers and Porter defined commitment as “ the relative strength of an 
individual’s identification with and involvement in a particular orgnization. In the 
abstract of organizational commitment associated with organizational support, 
organizational justice, job satisfaction, job compliance, work stress (Zincirkıran vd., 
2015, s.61).  Organisational justice refers to the extent to which employess perceive 
workplace procedures, interactions. These situation are very important for the 
employees and the organization. Employees who continue to exist in workplace in 
changing world conditions are affected by various factors. It can be related to 
organizational managers or working hours, wages, dissatisfaction, concern for the future 
and anxiety. For instance, anxiety has effect on behaviors and learning. Motivation and 
inhibiton factors of anxiety is impact factor in the achievement and success of 
employees.  Due to contribution to economy, it is necessary to identify and develop the 
current status of staff working in food and beverage establishments,  

2. Method 
The population of this study consist of 59.590 employees who work in tourism 

establishment certificate restaurant in Ankara. The sample size was calculated by using 
Yamane (2001)’s formulas 384 and a total of 406 employees was reached. To select the 
sample, Easy Sampling method was used. A questionnaire was used as data collection 
tools. A questionnaire consists of four parts that in the first part, the statements about 
the demographics of the workers, in the second part organizational justice scale 
developed by Niehoff and Moorman, in the third part organizational commitment scale 
developed by Mowday, Steers and Porter, and in the forth part, expressions about 
determination of anxiety level developed by Spielberg and others. Questionnaire forms 
were filled using face-to-face interview technique. Data obtained within the scope of the 
study were tested frequency analysis and structural equation model. 
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3. Findings 
According to the results obtained from the research, the direct effect of 

organizational justice on organizational commitment was 0.228, the indirect effect of 
anxiety on mediation role was 0.051 and the total effect was 0.279. In this context, the 
hypothesis of ır the perception of organizational justice has an impact on the level of 
organizational commitment ezi was accepted. 

4. Conclusion and Discussion 
The main goal of this study is to determine mediating role of anxiety in the 

relationship between organizational justice perceptions and organizational commitment 
in an employee's. The increase in anxiety level affects the perception of commitment 
and justice. This situation is important both in terms of efficiency in the organization 
and in terms of health problems caused by working life. As a result of the study, 
hypothesises have been accepted that the level of anxiety has a significant effect on the 
perception of organizational justice and organizational commitment. With respect to 
this, it will be possible to generalize the results with similar studies on different samples 
or to reveal similar and different points. 

 
 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation:  
Büberkökü, Ö., Kızıldere, C. (2018). Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı?, İşletme 
Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1272-1297. 

 

İşletme Araştırmaları Dergisi 
Journal of Business Research-Turk 

10/4 (2018) 1272-1297 

Araştırma Makalesi 

Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı? 
Has The Turkish  Economy Experienced a  Contagion  Effect From The 

Global Financial Crisis? 
Önder BÜBERKÖKÜ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
İşletme  Fakültesi 

Van, Türkiye 
orcid.org/0000-0002-7140-557X 

onderbuber@gmail.com 

Celal  KIZILDERE 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

İşletme  Fakültesi 
Van, Türkiye 

orcid.org/0000-0001-9904-0472 
celalkzldere@gmail.com 

Özet 
Bu çalışmada  2007-2008 küresel finans  krizinin Türk finans piyasalarına bulaşıp 

bulaşmadığı (contagion effect) incelenmiştir. Bulaşma kanalları olarak döviz kurları, faiz 
oranları ve hisse senedi piyasaları dikkate alınmıştır. Çalışmada, günlük ve haftalık 
frekanslar dahilinde AR(p)-DBEKK-GARCH (1,1) ve AR(p)-SBEKK-GARCH (1,1) 
modellerinden  yararlanılmıştır. Bulgular, 2007-2008  küresel  finans  krizinin Türkiye 
ekonomisi üzerinde daha çok hisse senedi piyasaları  üzerinden  etkili olduğu, döviz kuru ve 
faiz oranı  piyasaları  üzerinde ise güçlü bir etkisinin olmadığına işaret etmektedir. 
Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin genel yapısı dikkate alındığında 2007-2008 küresel 
finans krizinin Türkiye ekonomisine  kur  ve faiz kanallarına  göre göreceli olarak daha az 
zarar  verecek bir kanal ile bulaştığı anlaşılmaktadır.  
Anahtar  kelimeler: Küresel finans krizi, Türkiye Ekonomisi, Kriz bulaşıcılığı, BEKK 
GARCH  modeli   
Gönderme Tarihi 15 Ekim 2018; Revizyon Tarihi 20 Aralık 2018; Kabul Tarihi 25 
Aralık 2018 

Abstract 
This study examines whether the Turkish financial market experienced a contagion 

effect from the 2007-2008 global financial crisis.  Stock, foreign exchange, and interest rate 
markets are all considered as potential transmission channels. The dynamic daily and 
weekly time-varying conditional correlations are estimated using the AR(p)-DBEKK-
GARCH(1,1) and AR(p)-SBEKK-GARCH(1,1) models. Results clearly  show that the US 
financial crisis was transmitted to the Turkish economy through the stock market channel,  
with no significant contagion effect found between the US and Turkish foreign exchange 
and interest rate markets. So, when the general structure of the Turkish economy is 
considered, these results imply that the US financial crisis spread to the Turkish economy 
through a channel considered to be less harmful than others. 
Keywords : Global financial crisis,  Turkish  economy,  Contagion,  BEKK GARCH model 
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1. Giriş 
2007-2008  yıllarında  dünya  ekonomileri  önemli  bir  küresel finans krizi ile  

karşı karşıya kalmışlardır. Bu kriz ABD merkezli olarak başlamış ardından Euro 
bölgesine yayılmıştır. Bu dönemde  ABD’de, daha çok  finans sektörünün durumu, 
ABD merkez bankası FED’in  niceliksel gevşeme politikaları  ile  kamu borçlanma 
limitleri gibi konular öne çıkarken; Avrupa’da, Yunanistan’a yardım, Euro’nun 
geleceği, mali birlik, Avrupa Finansal İstikrar  Fonu gibi  konular  tartışılmıştır. Bu  
tartışmalara  paralel ABD ve Euro  bölgesi  yetkilileri  iktisadi ve finansal anlamda 
çeşitli kararlar almış ve çeşitli politika karmaları ile krizin etkilerini azaltmaya 
çalışmışlardır. Bu gelişmeler de başta yükselen piyasa ekonomileri olmak üzere diğer 
bir çok ülke ekonomisi üzerinde  çeşitli etkilere yol açmıştır. 

Bu çalışmada, 2007-2008 küresel  finans krizinin Türk finans piyasalarına  bulaşıp 
bulaşmadığı (contagion effect) incelenmiştir. Çalışmada olası bulaşma kanalları olarak  
döviz kurları, faiz oranları ve hisse senedi piyasaları  üzerinde durulmuştur. Krizin 
finansal piyasalar aracılığı ile bulaşıp bulaşmadığına karar verilirken  bu alandaki  
çalışmaların geneli ile uyumlu olacak şekilde Forbes ve Rigobon (2002)  tarafından 
yapılan bulaşıcılık tanımı  dikkate  alınmıştır. Forbes ve Rigobon (2002)  bulaşıcılığı 
(contagion), kriz yaşayan ülke ile diğer ülkelerin finansal varlıkları arasındaki 
korelasyon değerinde kriz döneminde meydana gelen istatistiki olarak anlamlı artış 
olarak tanımlamaktadır. Bir diğer ifade ile  finansal varlıklar arasında kriz  öncesi 
dönemde var olan korelasyon değeri ile kriz döneminde var olan korelasyon değeri  
karşılaştırıldığında eğer kriz dönemi ile birlikte korelasyon değerinde  istatistiki olarak 
anlamlı bir artış söz konusu ise  bu, kriz yaşayan ülkedeki bir şokun diğer ülke 
piyasasına da bulaştığı anlamına gelmektedir.  

Literatüre bakıldığında bu konunun oldukça ilgi gören bir konu olduğu 
anlaşılmaktadır.  Örneğin, Dimitriou, Kenourgios ve Simos (2013)  BRICS ülkelerini 
inceledikleri çalışmalarında  genel olarak küresel krizin  ilk  ortaya çıktığı dönemde  
BRICS ülkeleri üzerinde pek bir etkisinin olmadığını fakat Lehman Brothers’ın iflası ile 
başlayan süreçte krizin tüm BRICS ülkeleri üzerinde etkili olmaya başladığını 
belirtmişlerdir. Morales ve Andreosso-O’Callaghan (2012) 10 Asya ekonomisini 
inceledikleri çalışmalarında krizin bu ülke ekonomileri üzerinde belli oranda  etkili 
olduğunu fakat bu etkinin bulaşıcılık olarak tanımlanacak kadar güçlü bir etki 
olmadığını ifade etmişlerdir.  Ahmad,  Bhanumurthy  ve  Seghal  (2014)  2009-2012 
döneminde yaşanan Avrupa merkezli finansal krizin 13 farklı Avrupa ülkesine bulaşıp 
bulaşmadığını inceledikleri çalışmalarında  krizin özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, 
Belçika, Avusturya, İsveç ve Danimarka ekonomileri üzerinde  oldukça etkili olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Baur (2012)   krizin  önde gelen 25 gelişmiş ve gelişen ülke 
ekonomisi üzerindeki etkisini  incelediği çalışmasında  krizin incelenen tüm ülke ve 
sektörlere bulaştığı  fakat özellikle sağlık, telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerin  göreceli olarak krizden daha az etkilendiği sonucuna 
ulaşmıştır. Horta, Lagoa ve Martins (2014)   çalışmalarında küresel finans krizinin hem 
ABD hem de Avrupa merkezli döneminin İngiltere, Fransa, Japonya, Portekiz, Belçika 
ve Hollanda ekonomileri üzerinde önemli etkileri olduğu  sonucuna ulaşmışlardır. 
Hemche, Jawadi, Maliki ve Cheffou (2016)  küresel finans krizinin ABD merkezli 
döneminin bazı gelişmiş (Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya) ve gelişen piyasa 
ekonomileri (Çin, Arjantin, Meksika, Tunus, Fas ve Mısır) üzerindeki etkisini 
inceledikleri çalışmalarında krizin özellikle Fransa, İtalya, İngiltere, Meksika ve 
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Arjantin hisse senedi piyasaları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Anastasopoulos (2018) küresel finans krizinin Avrupa merkezli dönemi ile 2005 yılında 
Çin Yuanında yaşanan devalüasyonun çeşitli gelişmiş ve gelişen ülke ekonomilerinin  
hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerini incelediği çalışmasında  her iki krizin de 
ilgili ülke hisse senedi piyasalarına bulaştığı sonucuna ulaşmıştır. Akhtaruzzaman ve  
Shamsuddin (2016) 1997-98 Asya ve 1998 Rusya  finansal  krizleri  ile 2007-2008 
döneminde başlayan küresel finans krizinin ABD ve Avrupa merkezli dönemlerinin  49  
ülke ekonomisine bulaşıp bulaşmadığını inceledikleri çalışmalarında finansal krizlerin 
hisse senedi piyasaları aracılığı ile yayılmasında finansal sektör kuruluşlarına nazaran 
finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların daha etkin bir rolü olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Alexakis ve Pappas (2018) 2007-2008 küresel finans krizinin ABD ve 
Avrupa merkezli dönemlerinin Avrupa birliği kapsamındaki 15 ülkeye bulaşıp 
bulaşmadığını inceledikleri çalışmalarında krizin hem ABD hem Avrupa merkezli 
dönemlerinin inceleme kapsamındaki tüm sektörel  hisse senedi piyasalarına bulaştığı 
ve ayrıca  finans ve telekomünikasyon sektörlerinin krizden en fazla  etkilenen sektörler 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kenourgios ve Dimitriou (2015) krizin  küresel bazdaki 
etkilerini çeşitli bölgeleri ve sektörleri dikkate alarak inceledikleri çalışmalarında 
bölgesel olarak Pasifik bölgesindeki gelişmiş ülke ekonomilerinin; sektörel olarak ise 
sağlık ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların krizden  daha az etkilendiği 
sonucuna ulaşmışlardır.  Li ve  Zhu (2014)  1997-98 Asya ve 2007-2008 mortgage  
krizlerinin  Doğu Asya ve  Latin Amerika’daki bazı ülke ekonomileri ile G7 ülkelerine 
bulaşıp bulaşmadığını inceledikleri çalışmalarında 2007-2008 mortgage krizinin daha 
çok G7 ülkeleri üzerinde etkili olduğunu 1997-98 Asya krizinin etkilerinin ise daha 
geniş bir coğrafyada hissedildiği  sonucuna  ulaşmışlardır.  Kenourgios,  Naifar  ve  
Dimitriou  (2016)  2007-2008 küresel finans krizinin ABD ve Avrupa merkezli 
dönemlerinin İslami hisse senedi ve sukuk  piyasaları üzerindeki etkilerini inceledikleri 
çalışmalarında her iki krizin de İslami hisse senedi ve sukuk piyasaları üzerinde güçlü 
bir etkisinin olmadığı sonucuna  ulaşmışlardır.  

Ulusal  literatürdeki yayınlara  bakıldığında  ise bu alanda  hem  sınırlı sayıda 
çalışma olduğu   hem de  bu  kapsamdaki çalışmaların  daha çok küresel finans krizinin 
gerçekleştiği dönemde Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan 
değişimlere dayalı gözlemsel analizlere dayandığı  (Örneğin bkz: Yılmaz, 2013; Engin 
ve Göllüce, 2016; Öztürk ve Gövdere, 2010) ve / veya küresel finansal  krizlerin öncü 
göstergelerinin neler olabileceğine dayalı çalışmalardan oluştuğu anlaşılmaktadır 
(Örneğin bkz: Yücel ve Kalyoncu, 2010; Aydın ve Kara, 2008).  Dolayısıyla, 
uluslararası literatürde olduğu gibi, doğrudan finansal kriz bulaşıcılığı ile ilgili 
ekonometrik  / finansal ekonometrik  modellere  dayalı  çalışma  sayısının  oldukça 
sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda ulaşılan çalışmalara bakıldığında,  
Küçüksaraç, Özlü ve Ünalmış  (2012)  döviz kuru, sermaye ve faiz piyasalarını dikkate 
aldıkları çalışmalarında Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki 
benzer gelişen ekonomiler ile kıyaslandığında  kriz döneminde meydana gelen ortak 
şoklardan  ayrışmadığı ve gelişmelerden diğer ülkeler ile benzer şekilde etkilendiği 
sonucuna ulaşmışlardır. Tiryaki ve Ekinci (2015)  2007-2008 küresel finans krizinin 
Türkiye ekonomisine bulaşıp bulaşmadığını inceledikleri çalışmalarında krizin özellikle 
hisse senedi ve faiz oranı piyasaları kanalı ile  Türkiye ekonomisine bulaştığı sonucuna 
ulaşmışlardır.  Berberoğlu (2011) 2007-2008 küresel  finans krizinin Türkiye ve Avrupa 
Birliği ülkeleri üzerindeki etkisini incelediği çalışmasında Türkiye’nin küresel finans 
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krizinden Avrupa Birliği içerisindeki ekonomik durumu   iyi olmayan ülke ekonomileri 
ile benzer düzeyde etkilendiği sonucuna ulaşmıştır.  

Bu çalışmanın amacı finansal piyasalar kanalı ile 2007-2008 küresel finans 
krizinin Türkiye ekonomisine bulaşıp bulaşmadığının incelenmesidir. Çalışmanın 
literatüre katkısı ise şu şekilde ifade edilebilir: Öncelikle, ulusal yazında bu konuda 
henüz yeterince çalışma olmadığı  anlaşılmaktadır. Ayrıca, diğerlerinin yanı sıra  
Syllignakis  ve Kouretas (2011, s.718) ile Hemche, Jawadi, Maliki ve Cheffou (2016, 
s.293)  tarafından da ifade edildiği gibi  uluslar arası  yazındaki  çalışmalar  da  daha 
çok gelişmiş ekonomiler ve / veya  Brezilya, Çin ve  Rusya gibi belli başlı gelişen ülke 
ekonomileri üzerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla,  uluslararası literatürde de  henüz 
Türkiye ekonomisini kapsayan oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğu ifade edilebilir. 
İkinci olarak, Roy ve Roy (2017, s.369) tarafından da ifade edildiği gibi literatürdeki  
çalışmaların  finansal krizin bulaşma kanalı olarak oldukça  yoğun bir şekilde hisse 
senedi piyasaları üzerine odaklandığı görülmektedir (Örneğin, bkz: Ahmad,  
Bhanumurthy  ve  Seghal  2014;  Akhtaruzzaman ve  Shamsuddin, 2016; Alexakis ve  
Pappas, 2018; Anastasopoulos, 2018; Baur, 2012 ; Hemche, Jawadi, Maliki ve Cheffou, 
2016; Kenourgios ve Dimitriou, 2015; Li  ve  Zhu, 2014;  Syllignakis  ve Kouretas, 
2011). Fakat, Kenourgios,  Naifar  ve  Dimitriou  ( 2016,  s.36)  tarafından da ifade 
edildiği gibi  finansal krizler hisse senedi piyasaları dışındaki finansal piyasalar aracılığı 
ile de diğer ülke ekonomilerine bulaşabilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada hisse 
senedi piyasalarına  ilaveten  döviz ve faiz piyasaları da dikkate alınmıştır.  Son olarak 
da çalışmada farklı yaklaşımlara karşı dirençli  (robust)  sonuçlar elde edebilmek için 
analizlerde hem farklı veri frekansları hem de alternatif  model yapıları  üzerinde 
durulmuştur.  

2. Veri  ve  Metodoloji 
2.1.  Veri 
Çalışma  günlük ve haftalık  verilerden oluşmakta ve Ocak 2003 ile Mayıs 2009 

dönemini  kapsamaktadır.1 Çalışmada, ABD’de başlayan krizin hisse senedi piyasaları 
kanalı ile Türk finans piyasalarına bulaşıp bulaşamadığı incelenirken S&P500 ile 
BIST100 endeksleri, faiz oranı  kanalı ile bulaşıp bulaşmadığı incelenirken LIBOR 
(USD$) ile TRLIBOR oranları ve döviz kuru kanalını ile bulaşıp bulaşmadığı 
incelenirken de ABD dolarının Euro karşılığı ile TL karşılığı arasındaki korelasyon 
ilişkisi  dikkate alınmıştır. Veriler, Bank of England, Federal Reserve Bank of  St. 
Louis, Yahoo Finance, TCMB ve TBB’den temin edilmiştir.  

Literatürde, ABD merkezli küresel krizin  2007-2009 dönemini  kapsadığına dair 
genel bir uzlaşı olmakla birlikte  bu  krizin  tam olarak hangi tarihte başlayıp hangi 
tarihte bittiğinin  belirlenmesi  konusunda farklı yaklaşımlar  bulunmaktadır.  Örneğin, 
bazı önemli makroekonomik veya finansal gelişmeleri dikkate alarak (Örneğin, Lehman 
Brothers’ın batışı, VIX endeksindeki hareketler gibi) ilgili tarihleri belirleyen çalışmalar 
olduğu gibi çeşitli testler uygulayarak ilgili tarihleri belirleyen çalışmalar da 
bulunmaktadır. Bu çalışmada, Dungey ve Gajurel (2014), Morales ve Andreosso-
O’Callaghan (2012), Dimitriou, Kenourgios ve Simos’un  (2013) çalışmaları ile Federal 
Reserve Bank of  St. Louis’in  küresel  krizin kronolojisine dönük çizelgesi dikkate 
                                                                 
1 Çalışmanın  başlangıç yılının 2003 yılı olmasının nedeni Türkiye ekonomisinin 2001 yılı Şubat ayında 
yaşadığı  finansal kriz  ve ardından   kur rejiminin değiştirilmesi gibi  daha liberal bir ekonomik yapıya  
geçiş  süreçlerinin yaşanmış olmasıdır.  
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alınarak ilgili tarihler belirlenmiştir. Çalışmada, böyle bir yaklaşımın uygulanmasının 
nedeni ise farklı yaklaşımlar uygulamalarına rağmen bu çalışmaların birbirine oldukça 
yakın tarihleri esas almış olmalarıdır. Bu kapsamda, bu çalışmada ABD merkezli  kriz 
dönemi 17 Ağustos 2007 ile 31 Mayıs 2009 arası dönem olarak tanımlanmıştır.  
Çalışma dönemi Ocak 2003 ile Mayıs 2009 dönemini kapsadığından Ocak 2003 ile  16 
Ağustos 2007  tarihleri arası dönem  de  kriz öncesi dönem  olarak tanımlanmıştır. 

2. 2. Metodoloji  
Literatürde, zamanla değişen şartlı korelasyon değerlerinin elde edilmesinde 

AR(1)-BEKK-GARCH(1,1)  modeli yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Engle ve 
Kroner (1995)  tarafından geliştirilen BEKK modeli Denklem (1)’deki gibi ifade 
edilebilir: 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜑𝜑𝑡𝑡 + 𝜑𝜑1𝑅𝑅𝑖𝑖   𝑡𝑡−1 + 𝜖𝜖 𝑖𝑖𝑡𝑡 ;   𝜖𝜖 𝑖𝑖𝑡𝑡 ⃓ 𝜗𝜗𝑡𝑡−1~ 𝑁𝑁(0,  ℎ𝑡𝑡)  

𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶′ + 𝐴𝐴′𝜖𝜖 𝑡𝑡−1𝜖𝜖 𝑡𝑡−1
′𝐴𝐴 + 𝐵𝐵′𝐻𝐻𝑡𝑡−1𝐵𝐵                                                                          (1) 

Burada, 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 her bir finansal varlık için getiri denklemini; 𝐻𝐻𝑡𝑡 ise varyans denklemini  
göstermektedir. Ayrıca,  𝐴𝐴  ve 𝐵𝐵  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 boyutlu parametre matrisleri  iken  𝐶𝐶  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 
boyutlu  alt  üçgen bir matristir.  

Bu model  korelasyonun zamanla değişmesine izin  vermekte  ve değişen varyans 
sorununu da dikkate almaktadır.  Ayrıca,  bu modelin diğer çok değişkenli GARCH 
modellerine göre en önemli avantajlarından biri şartlı  kovaryans matrisinin pozitiflik 
koşulunu sağlayabiliyor olmasıdır. Diğer taraftan, bu modelde tahmin edilecek 
parametre sayısı oldukça artmaktadır. Bu da modelin tahmininde işlemsel bir  zorluğa 
sebebiyet vermekte ve serbestlik derecesinin azalmasına yol açmaktadır. 𝐴𝐴 ve 𝐵𝐵 
matrislerinin diyagonal (köşegen) matris olduğunu varsayan  diagonal BEKK-GARCH 
(DBEKK) modelinde ise tahmin edilecek parametre sayısı azalmakta ve modelin 
tahmini kolaylaşmaktadır. Bu nedenle çalışmada öncelikle DBEKK modeli 
kullanılmıştır. DBEKK modelinde şartlı varyans ve kovaryans denklemleri sırasıyla 
Denklem (2) ve (3)’teki  gibi  tanımlanmaktadır:  

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖2  𝜖𝜖𝑖𝑖𝑡𝑡−12 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖2 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡−1                                                                                               (2)                 

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑡𝑡−1 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖   ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡−1                                                                   (3) 

Burada, ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 şartlı varyansı,  ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡  şartlı  kovaryansı, (𝜖𝜖𝑖𝑖𝑡𝑡−1 )𝑁𝑁 (𝜖𝜖𝑖𝑖𝑡𝑡−1 )  ARCH etkisini, 
 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡−1 ise GARCH  etkisini  göstermektedir. Şartlı korelasyon değerleri ( 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡)  ise şartlı 
kovaryansın ilgili varlıkların  şartlı standart sapmalarının çarpımına bölünmesi ile  elde 
edilmektedir. Ayrıca, burada,  𝑎𝑎 ve 𝑏𝑏   scalar, 𝐼𝐼  ise  her elementi 1 olan  matris  olarak 
tanımlandığında  ve   𝐴𝐴  ve 𝐵𝐵 matrisleri 𝐴𝐴 = 𝑎𝑎𝐼𝐼  ve 𝐵𝐵 = 𝑏𝑏𝐼𝐼  şeklinde  ifade edildiğinde 
DBEKK modeli scalar BEKK (SBEKK) modeline dönüşmektedir. Böylece, tahmin 
edilecek parametre sayısı daha da azalmaktadır.  Dolayısıyla, çalışmada hem tahmin 
edilecek parametre sayısının azaltılması  hem de  alternatif  yöntemlere  karşı dirençli  
bulgulara ulaşılabilmesi için SBEKK modelinden de yararlanılmıştır. SBEKK 
modelinin  genel yapısı  Denklem (4)’teki  gibi ifade edilebilir: 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝜑𝜑𝑡𝑡 + 𝜑𝜑1𝑅𝑅𝑖𝑖   𝑡𝑡−1 + 𝜖𝜖 𝑖𝑖𝑡𝑡 ;   𝜖𝜖 𝑖𝑖𝑡𝑡 ⃓ 𝜗𝜗𝑡𝑡−1~ 𝑁𝑁(0,  ℎ𝑡𝑡)  

𝐻𝐻𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶′ + 𝑎𝑎2 𝜖𝜖 𝑡𝑡−1𝜖𝜖 𝑡𝑡−1
′ + 𝑏𝑏2𝐻𝐻𝑡𝑡−1                                                                               (4)    
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Korelasyon değerleri bu şekilde  tanımlandıktan sonra kriz dönemi için elde 
edilen korelasyon değerlerinin kriz öncesi döneme göre istatistiki olarak anlamlı bir 
şekilde artıp artmadığının sınanması gerekmektedir. Bu amaçla literatürde yaygın olarak 
kullanılan ve Morrision (1983) tarafından  tavsiye edilen  geleneksel Z-testinden 
yararlanılmıştır.  Bu test Denklem (5)’te  gösterildiği gibi hesaplanmaktadır: 

𝑍𝑍 = 𝑍𝑍0−𝑍𝑍1
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑍𝑍0−𝑍𝑍1)

                                                                                                                 (5)                                                                                          

Burada,  𝑍𝑍0  kriz öncesi dönemde değişkenler arasındaki korelasyon değerinin Fisher  
transformasyonunu; 𝑍𝑍1 ise  kriz döneminde değişkenler arasındaki korelasyon değerinin  
Fisher  transformasyonunu ifade etmekte  ve  sırasıyla  Denklem  (6)  ile  (7)’deki   gibi  
hesaplanmaktadır: 

𝑍𝑍0 = 1 2⁄  𝑙𝑙𝑙𝑙 1+𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘

1−𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘                                                                                                (6) 

𝑍𝑍1 = 1 2⁄  𝑙𝑙𝑙𝑙 1+𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑑𝑑ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘

1−𝜌𝜌𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘   𝑑𝑑ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘                                                                                              (7) 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣 (𝑍𝑍0 − 𝑍𝑍1) ise Denklem (8)’de gösterildiği gibi  tanımlanmaktadır: 

𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣 (𝑍𝑍0 − 𝑍𝑍1) = � 1
𝑁𝑁0−3

 +  1
𝑁𝑁1−3

                                                                                     (8) 

Burada, 𝑁𝑁0 kriz öncesi dönemdeki gözlem sayısını; 𝑁𝑁1 kriz dönemindeki gözlem 
sayısını göstermektedir. Bu testin hipotezleri ise Denklem (9) ve (10)’daki   
tanımlanmaktadır:  

𝐻𝐻0:  𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑑𝑑ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖 ≤ 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘  ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖  𝑑𝑑ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛                                                                           (9) 

                     
𝐻𝐻1:  𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘 𝑑𝑑ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖  > 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘  ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑑𝑑ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛                                                                         (10) 

Bir  diğer  ifadeyle  bu testte  kriz dönemi ile birlikte  korelasyonda  bir artış olmadığını 
ifade eden Ho hipotezine karşı tersi durumu ifade eden alternatif hipotez  sınanmaktadır. 

3.Bulgular 
Çalışmada  kullanılan  finansal  değişkenlerin  kriz öncesi ve kriz dönemindeki 

seyirleri Grafik 1’de sunulmuştur. Özellikle, kriz döneminde ilgili finansal 
değişkenlerin birbirine benzer bir seyir izledikleri anlaşılmaktadır.  
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Grafik 1 : Çalışmada Kullanılan Değişkenlere ait Seriler 
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Günlük ve haftalık frekanslar dikkate alınarak değişkenlerin logaritmik  farklarına  
uygulanan  birim kök ve değişen varyans  testi  sonuçları  ile betimleyici istatistikler 
Tablo 1’de sunulmuştur. Bulgular, ilgili dönemde sadece BIST100 ve S&P500  
endekslerinin ortalama  getirilerinin  pozitif olduğuna işaret etmektedir. Standart sapma 
değerleri  de  her iki ülke için en riskli piyasanın hisse senedi piyasası olduğu, ardından  
faiz piyasalarının geldiğini göstermektedir. Jargue-Bera test istatistiği ise  her durumda 
serilerin standart normal dağılıma uyduğunu ifade eden Ho hipotezini %5 anlamlılık 
düzeyinde  reddetmektedir. Logaritmik farkı  alınmış  serilere  uygulanan ADF 
(Augmented Dickey Fuller, ADF)  ve PP ( Phillips- Perron, PP) birim kök testi 
sonuçları ise  serilerin  durağan olduğuna işaret etmektedir. Ljung-Box Q2 test 
istatistikleri de her durumda inceleme kapsamındaki tüm serlerin değişen varyans   
sorunu içerdiğini   göstermektedir.  
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Tablo 1: Betimleyici  İstatistikler,  Birim Kök ve Değişen Varyans  Testi Sonuçları 
 BIST100 S&P500 Dolar-TL Dolar-Euro TRLIBOR LIBOR (US) 
Günlük veri (%)      
 Betimleyici istatistikler     
Ortalama  0.0783 0.0028 -0.0028 -0.0191 -0.1043 -0.0478 
Medyan 0.1130 0.0739 -0.0745 -0.0258 0.0000 0.0000 
Maksimum 12.1272 10.957 7.0388 4.4188 13.9748 14.1514 
Minimum -13.341 -9.4695 -11.9356 -5.3377 -13.9336 -15.799 
Std.  Sapma 2.1268 1.4036 1.0078 0.6770 1.1134 1.3150 
Çarpıklık -0.2326 -0.2397 -0.0992 -0.2551 -1.9811 -2.2659 
Basıklık 6.8489 14.4190 19.4777 9.8220 56.4831 45.679 
Jarque-Bera 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 
Birim kök testi  sonuçları     
ADF -39.21* 

(0.000) 
-32.94* 
(0.000) 

-38.76* 
(0.000) 

-37.99* 
(0.000) 

-23.598* 
(0.000) 

-9.441* 
(0.000) 

 PP -39.22* 
(0.000) 

-44.91* 
(0.000) 

-38.77* 
(0.000) 

-37.98* 
(0.000) 

-34.201* 
(0.000) 

-29.28* 
(0.000) 

ARCH etkisi      
Q2 (12) 251.5* 

(0.000) 
1892.3* 
(0.000) 

370.21* 
(0.000) 

13.32* 
(0.000) 

15.26* 
(0.000) 

19.147* 
(0.000) 

       
Haftalık veri (%)      
Betimleyici istatistikler      
Ortalama  0.3510 0.0034 -0.01436 -0.0876 -0.4892 -0.2236 
Medyan 0.7394 0.1723 -0.22828 -0.1178 -0.1158 0.13333 
Maksimum 15.7579 11.3559 10.8841 3.8536 23.029 15.8648 
Minimum -19.2733 -20.0838 -4.5949 -6.2811 -15.828 -27.8772 
Std. Sapma 4.3959 2.6897 1.7271 1.1336 2.7691 4.1810 
Çarpıklık -0.3322 -1.1409 1.7075 0.0252 0.7760 -2.6361 
Basıklık 4.5946 14.1338 9.6898 6.0574 23.514 18.5258 
Jargue-Bera 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 0.0000* 
Birim kök testi  sonuçları      
ADF -17.99* 

(0.000) 
-19.38* 
(0.000) 

-8.20* 
(0.000) 

-12.35* 
(0.000) 

-7.35* 
(0.000) 

-8.21* 
(0.000) 

PP -18.02* 
(0.000) 

-19.35* 
(0.000) 

-12.72* 
(0.000) 

-12.15* 
(0.000) 

-17.16* 
(0.000) 

-8.32* 
(0.000) 

ARCH etkisi       
Q2(12) 72.07* 

(0.000) 
115.2* 
(0.000) 

85.77* 
(0.000) 

138.7* 
(0.000) 

63.04* 
(0.000) 

186.6* 
(0.000) 

*, % 5 anlamlılık düzeyini  ifade etmektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde gösterilmiştir. Serilerin 
logaritmik farkı trend içermediğinden birim kök  analizinde   trend  içermeyen  model spesifikasyonu  
kullanılmıştır. Jarque-Bera test istatistiği için verilen değerler olasılık değerleridir.  

Günlük verilere dayalı AR(1)-DBEKK-GARCH (1,1) modeline ait  bulgular   
Tablo 2’de gösterilmiştir. Bulgular,  ARCH ve GARCH  katsayılarının  pozitif  ve 
istatistiki olarak anlamlı  olduğuna işaret etmektedir.  
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Tablo 2 : AR(1)-DBEKK-GARCH(1,1) Model Tahmin Sonuçları (Günlük veri) 

 Faiz  Kur 
 

Hisse senedi endeksi 

Getiri denklemi 
C(1) -0.0862*(0.000) -0.0329(0.103) 0.1452*(0.004) 
AR(1) 0.0685(0.441) 0.0496**(0.097) 0.0159(0.5830) 
C(2) 0.1111*(0.000) -0.0316*(0.023) 0.0559*(0.009) 
AR(1) 0.2560*(0.006) -0.0098(0.706) -0.1975*(0.000) 
Varyans denklemi   
C(1,1) 0.0216*(0.019)  0.0224*(0.006) 0.1247*(0.022) 
C(1,2) -0.0001(0.902) 0.002**(0.0981) 0.0086*(0.074) 
C(2,2) -0.0044(0.128) 0.0008(0.2748) 0.0099*(0.041) 
ARCH(1,1) 0.3607*(0.000) 0.4039*(0.0000) 0.2479*(0.000) 
ARCH(2,2) 0.5049*(0.000) 0.1574*(0.0000) 0.2411*(0.000) 
GARCH(1,1) 0.9489*(0.000) 0.9103*(0.0000) 0.9537*(0.000) 
GARCH(2,2) 0.9225*(0.000) 0.9874*(0.0000) 0.9661*(0.000) 
LogL. -3476.774 -3382.918 -5382.36 
Corr 0.0015 0.0798 0.2436 
Q2 stat. TR                     US TR                        US TR                        US 
Q2(50) 5.924(0.999)    41.53(0.797) 35.11(0.945)  83.09*(0.00) 37.2(0.911 )    68.9*(0.04) 

*,** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde   
gösterilmiştir.. TR, Türkiye; US, ise ABD finansal varlıklarının kalıntı değerlerine uygulanan Ljung-Box 
Q2 (k) test sonuçlarını göstermektedir. LogL, log likelihood  değerini  ifade  etmektedir. “corr” ifadesi, 
tüm dönem için elde edilen zamanla değişen şartlı korelasyon değerinin ortalamasını ifade etmektedir. 
Standart normal dağılmama durumuna karşı dirençli standart hatalar elde etmek için  model Bollerslev ve 
Wooldridge’in  (1992) tavsiye ettiği gibi  sanki en çok olabilirlik (quasi maksimum likelihood estimation, 
QMLE) yöntemi  ile tahmin edilmiştir. 

Standardize edilmiş  hata  terimlerinin  karelerine uygulanan Ljung-Box Q2 test 
istatistikleri ise S&P500 endeksi  ve Euro-Dolar  paritesi  dışındaki  tüm  durumlarda  
değişen varyans sorunun %5  anlamlılık düzeyinde giderildiğini göstermektedir2,3.  

AR(1)-DBEKK-GARCH(1,1) modelinden elde edilen zamanla değişen şartlı  
korelasyon değerleri Grafik 2’de gösterilmiştir. Kriz öncesi dönem ve kriz dönemi için 
elde edilen şartlı ortalama korelasyon değerlerinin  istatistiki olarak birbirinden farklı 
olup olmadığının sınanması amacıyla uygulanan  Z-testi  sonuçları ise  Tablo  3’te  
sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde, hem  faiz oranları hem de hisse senedi endeksleri 
                                                                 
2 Bu çalışmanın, daha sonraki  aşamalarında  farklı  frekanslar ve model yapıları analize dahil edildiğinde  
değişen varyans sorununun giderildiği ve yine benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.   

3 İlgili literatürde benzer yaklaşımları kullanan çalışmalara bakıldığında çok değişkenli GARCH 
modellerinin hata terimlerinde değişen varyans sorunun olup olmadığına pek odaklanılmadığı; değişen 
varyans sorununu dikkate alan  bu tip  modellerin kullanılmasının  yeterli olduğunun varsayıldığı  
görülmektedir (Örneğin bkz: Dimitriou, Kenourgios  ve Simos, 2013; Chiang, Jeon  ve Li, 2007;   
Kenourgios ve Dimitrios, 2015). Bunun temel nedeni ise ilgili modellerin zaten küresel  finans krizi  gibi 
volatilitenin oldukça arttığı bir dönem  için tahmin ediliyor olmasıdır. Somut bir örnek vermek gerekirse 
Dimitriou, Kenourgios  ve Simos  (2013,  s.53) benzer analizi GARCH modeline dayalı olarak yaptıkları 
çalışmalarında  standardize edilmiş hata terimlerinde  ARCH etkisi olup olmadığını  sınamamışlardır.  
Benzer bir yaklaşım bu alanda en çok atıf alan çalışmalardan biri olan Chiang, Jeon ve  Li’nin   (2007) 
çalışmasında da sergilenmiştir. Çünkü, bu çalışmada da GARCH tipi model spesifikasyonlarının 
kullanılmasının yeterli olduğu varsayımında bulunulmuştur. 
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için korelasyon değerlerinin kriz öncesi döneme göre  istatistiki olarak  anlamlı bir artış 
gösterdiği, döviz kurları arasındaki korelasyon değerinin ise kriz dönemi ile birlikte 
azaldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, buradan çıkan ilk önemli sonuç Dolar-TL kurunun 
kriz dinamiklerinden ayrıştığıdır. Yani, küresel kriz döneminde  Euro-Dolar  paritesinde  
meydana gelen şokların döviz kuru kanalı üzerinden Türk finans piyasalarına 
bulaşmadığı anlaşılmaktadır. Faiz oranları arasındaki korelasyon değerine bakıldığında 
ise kriz dönemi ile birlikte korelasyon değerinin artmasına  rağmen bu artışın  %5 
anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olmadığı ancak %10 anlamlılık 
düzeyinde  istatistiki  olarak  anlamlı sayılabileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca,  korelasyon 
değerindeki artışın %10 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olduğu varsayılsa 
bile bu değerin kriz döneminde bile 0.057 gibi oldukça düşük bir değer aldığı  
anlaşılmaktadır. Hisse senedi piyasalarına bakıldığında ise en belirgin etkinin  bu 
piyasada ortaya çıktığı ifade edilebilir. Çünkü, hem  en yüksek korelasyon  değeri hisse 
senedi piyasaları arasında ortaya  çıkmakta  hem de  test istatistikleri güçlü bir şekilde  
kriz öncesi döneme göre  korelasyon değerinin  arttığına işaret etmektedir. Dolayısıyla, 
bulgular küresel krizin daha çok hisse senedi piyasası kanalı ile Türkiye ekonomisi 
üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir. Bir diğer ifade ile Euro-Dolar ve LIBOR 
(USD$) piyasalarında  kriz döneminde  ortaya  çıkan şoklar Dolar-TL ve TRLIBOR 
piyasaları  üzerinde  önemli bir etkiye yol açmaz iken S&P500 endeksindeki şokların 
BIST100 endeksi üzerinde de etkili olduğuna  anlaşılmaktadır. 
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Grafik 2: DBEKK-GARCH(1,1) Modelinden Elde Edilen Korelasyon  Değerleri 
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Tablo 3 : Z-testi Sonuçları 
 Kriz öncesi korelasyon Kriz dönemi korelasyon Z testi 
Faiz -0.0199 0.0556 -1.34**(0.0901) 
Kur 0.0851 0.0667 - 
Hisse senedi  0.1792 0.4043 -4.39*(0.000) 

*,** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Parantez içindeki değerler olasılık 
değerleridir. Kurlar arasındaki korelasyon değeri  kriz dönemi  ile birlikte zaten azaldığından bu finansal 
varlıklar arasındaki korelasyon değerine Z testi uygulanmamıştır.  

Bu analizlere rağmen literatürde günlük veri kullanılarak korelasyon analizi 
yapılmasını eleştiren çalışmalar da bulunmaktadır. Çünkü,  piyasalar arasındaki işlem  
saati farklılıkları günlük veriye dayalı olarak elde edilen korelasyon değerlerinin 
güvenilirliğini azaltabilmektedir. Dolayısıyla, bu eleştirileri dikkate almak ve farklı 
yaklaşımlara karşı  dirençli (robust) sonuçlar elde edebilmek amacıyla çalışmanın  bu 
aşamasında  haftalık veri kullanılarak ilgili analizler yinelenmiştir. Bu kapsamda elde 
edilen AR(1)-DBEKK-GARCH model sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur4. Sonuçlar 
incelendiğinde ARCH ve GARCH parametrelerinin  pozitif  çıktığı  ve %5 anlamlılık  
düzeyinde anlamlı  oldukları  görülmektedir. Standardize edilmiş  hata  terimlerinin  
karelerine uygulanan Ljung-Box Q2 test istatistikleri de tüm finansal varlıklar için 
değişen varyans sorunun %5 anlamlılık düzeyinde giderildiğini göstermektedir. Bu 
modele bağlı olarak elde edilen zamanla değişen korelasyon değerleri  Grafik  3’te 
sunulmuştur.  

Tablo 4 : AR(1)-DBEKK-GARCH(1,1) Model Tahmin Sonuçları (haftalık veri) 
 Faiz  Kur 

 
Hisse senedi endeksi 

Getiri denklemi 
C(1) -0.274**(0.057) -0.0747(0.352) 0.5457*(0.02) 
AR(1) 0.2214 (0.115)  0.3406*(0.000) 0.0363(0.549) 
C(2) 0.2233*(0.003) -0.0758(0.113) 0.2215*(0.037) 
AR(1) 0.6308*(0.000)  0.3360*(0.000) -0.1205(0.102) 
Varyans denklemi   
C(1,1) 0.3438*(0.018) 0.4860*(0.000) 1.7241*(0.017) 
C(1,2) -0.0014(0.946) 0.099**(0.064) 0.236**(0.067) 
C(2,2) 0.0446 (0.453) 0.0196(0.148) 0.0986*(0.269) 
ARCH(1,1) 0.6061*(0.000) 0.5169*(0.000) 0.3118*(0.000) 
ARCH(2,2) 0.4493*(0.000) 0.2854*(0.000) 0.3090*(0.010) 
GARCH(1,1) 0.8371*(0.000) 0.7308*(0.000) 0.9031*(0.000) 
GARCH(2,2) 0.9319*(0.000) 0.9565*(0.000) 0.9436*(0.000) 
LogL. -1407.13 -1011.29 -1623.05 
Corr 0.028 0.427 0.412 
Q2 stat. TR                        US TR                        US TR                        US 
Q2(50) 22.13(0.99)       19.98(0.99) 23.01(0.99)    0.463(0.621) 30.04(0.989)   59.2(0.175) 

*,** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Parantez içindeki değerler olasılık 
değerleridir. TR, Türkiye; US, ise ABD finansal varlıklarının kalıntı değerlerine uygulanan Ljung-Box Q2 
(k) testinin  sonuçlarını göstermektedir. LogL,  log likelihood  değerini   ifade  etmektedir. “corr” ifadesi, 
tüm dönem için elde edilen zamanla değişen şartlı korelasyon değerinin ortalamasını ifade etmektedir. 
Standart normal dağılmama durumuna karşı dirençli standart hatalar elde etmek için model Bollerslev ve 
Wooldridge’in  (1992) tavsiye ettiği gibi  sanki en çok olabilirlik (quasi maksimum likelihood estimation, 
QMLE) yöntemi  ile  tahmin edilmiştir. 
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Grafik 3: DBEKK-GARCH(1,1) Modelinde Elde Edilen  Korelasyon Değerleri 
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Ayrıca, bu modelden  elde edilen korelasyon değerlerinin  istatistiki olarak 
birbirinden farklı olup olmadığının tespitine dönük olarak uygulanan Z-testi sonuçları 
da Tablo 5’te  sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde para birimleri arasındaki 
korelasyonun kriz dönemi ile birlikte pek değişmediği  faiz oranı ve hisse senedi 
endeksleri arasındaki korelasyonun ise artığı  fakat artışın sadece hisse senedi endeksleri 
için istatistiki  olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu aşamaya kadarki 
tüm bulgular birlikte  değerlendirildiğinde  küresel krizin daha çok hisse senedi 
piyasaları üzerinden Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olduğu faiz oranı üzerinde de ise 
zayıf etkileri olabileceğine dair  bazı  bulguların olduğu ifade edilebilir. Döviz  kuru 
kanalı ise açık bir şekilde küresel krizin etkilerinden ayrışmıştır.  

Tablo 5: Z-testi Sonuçları 
 Kriz öncesi korelasyon Kriz dönemi korelasyon Z testi 
Faiz -0.0153 0.1335 -1.22(0.1112) 
Kur 0.4246 0.4340 -0.09(0.4640) 
Hisse senedi  0.3539 0.5568 -2.11*(0.0174) 

*, %5  anlamlılık düzeyini göstermektedir.  Olasılık  değerleri parantez içerisinde sunulmuştur.   

Çalışmanın bu aşamasında sonuçların farklı model spesifikasyonları karşısında   
dirençli olup olmadığının tespiti amacıyla SBEKK model tahmin sonuçlarına yer 
verilmiştir. Günlük verilere dayalı olarak tahmin edilen AR(1)-SBEKK-GARCH (1,1) 
modeline ait  sonuçlar  (Tablo 6) incelendiğinde, ARCH ve GARCH parametrelerinin 
pozitif  ve  istatistiki olarak anlamlı  olduğu  anlaşılmaktadır.  Standardize edilmiş hata 
terimlerinin karelerine uygulanan Ljung-Box Q2 (k) test istatistikleri ise S&P500 
endeksi  ile döviz kurları dışındaki tüm durumlarda değişen varyans  sorununun  %10 
veya daha iyi bir anlamlılık düzeyinde giderildiğini göstermektedir. AR(1)-SBEKK-
GARCH(1,1) modelinden elde edilen zamanla değişen şartlı korelasyon değerleri Grafik 
4’te gösterilmiştir. Z-testi sonuçları ise Tablo 7’de sunulmuştur. Sonuçlar 
incelendiğinde, sadece hisse senedi endeksleri için korelasyon değerlerinin kriz öncesi 
döneme göre istatistiki olarak  anlamlı bir şekilde artış gösterdiği, faiz oranları  
arasındaki korelasyon  artışının  %10 anlamlılık düzeyinde bile istatistiki olarak anlamlı 
olmadığı, döviz kurları arasındaki korelasyon değerinin ise kriz dönemi ile birlikte 
azaldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, buradan  elde edilen sonuçlar küresel krizin  hisse 
senedi piyasası kanalı ile Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir. 
Bir diğer ifade S&P500 endeksindeki şokların BIST100 endeksi üzerinde de etkili 
olduğuna  anlaşılmaktadır. 

Haftalık verilere dayalı olarak tahmin edilen AR(1)-SBEKK-GARCH (1,1) 
modeline ait  sonuçlar (Tablo 8)  incelendiğinde, ARCH ve GARCH parametrelerinin  
pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Standardize edilmiş hata  
terimlerinin  karelerine uygulanan Ljung-Box Q2 (k) test istatistikleri  tüm finansal  
varlıklar için %10 anlamlılık düzeyinde  değişen varyans sorunun giderildiğini 
göstermektedir. Bu modele bağlı olarak elde edilen zamanla değişen korelasyon 
değerleri Grafik 5’te sunulmuştur. Ayrıca, bu modelden  elde edilen korelasyon 
değerlerinin  istatistiki olarak birbirinden farklı olup olmadığının tespiti amacıyla 
uygulanan Z-testi sonuçları da Tablo 9’da gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde para 
birimleri arasındaki korelasyonun kriz dönemi ile birlikte pek  değişmediği,  faiz oranı 
ve hisse senedi endeksleri arasındaki korelasyonun ise arttığı   fakat, bu artışın sadece 
hisse senedi endeksleri için istatistiki olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla, tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, çalışma bulgularının güçlü bir 
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şekilde  2007-2008 küresel finans krizinin Türkiye ekonomisine hisse senedi piyasaları 
kanalı ile bulaştığı, kur ve faiz kanallarının  ise bu dönemde yaşanan şoklardan   önemli 
oranda  etkilenmediği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Tablo 6 : AR(1)-SBEKK-GARCH(1,1) Model Tahmin Sonuçları (günlük veri) 
 Hisse senedi  endeksi  Kur  Faiz  
    
Getiri denklemi   
C1 0.1469*[0.002] -0.0251[0.209] -0.0907*[0.001] 
C2 0.0486*[0.006] -0.0347*[0.014] 0.1309*[0.005] 
AR1-1 0.0138[0.607] 0.0357[0.251] 0.1002[0.212] 
AR1-2 -0.195*[0.000] -0.0091[0.730] 0.2654*[0.056] 
Varyans  denklemi    
C-11 0.2868*[0.000] 0.0996*[0.000] 0.1765[0.173] 
C-12 0.0235*[0.082] 0.0038[0.668] -0.0034[0.624] 
C-22 0.1181*[0.000] 0.0752*[0.001] 0.0756[0.166] 
GARCH 0.9599*[0.000] 0.9594*[0.000] 0.9451*[0.000] 
ARCH 0.2521*[0.000] 0.2679*[0.000] 0.3268*[0.000] 
LogL -5393.612 -3437.275 -3533.020 
Corr 0.2445 0.0695 -0.003 
Q2(50)…TR 41.948[0.7838] 73.927*[0.016] 8.0325[0.999] 
Q2(50)…US 66.7312**[0.0569] 65.073**[0.074] 36.712[0.919] 

*,** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde 
sunulmuştur.  TR, Türkiye; US, ise ABD finansal varlıklarının kalıntı değerlerine uygulanan Ljung-Box 
Q2 (k) test sonuçlarını göstermektedir. LogL,  log likelihood  değerini   ifade  etmektedir. “corr” ifadesi, 
tüm dönem için elde edilen zamanla değişen şartlı korelasyon değerinin ortalamasını ifade etmektedir. 
Standart normal dağılmama durumuna karşı dirençli standart hatalar elde etmek için model Bollerslev ve 
Wooldridge’in  (1992) tavsiye ettiği gibi sanki en çok olabilirlik (quasi maksimum likelihood estimation, 
QMLE) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. 
 

Tablo 7 : Z-testi Sonuçları 
 Kriz öncesi korelasyon Kriz dönemi korelasyon Z testi 
Faiz -0.0231 0.0461 -1.23[0.1093] 
Kur 0.0726 0.0585  - 
Hisse senedi  0.17665 0.41781 -4.73*[0.000] 

*,** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde 
sunulmuştur. Kurlar arasındaki korelasyon değeri  kriz dönemi ile birlikte  azaldığından bu finansal 
varlıklar arasındaki korelasyon değerine Z testi uygulanmamıştır. 
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Grafik 4: SBEKK-GARCH(1,1) Modelinden Elde Edilen  Korelasyon  Değerleri 
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Tablo 8: AR(1)-SBEKK-GARCH(1,1) Model Tahmin Sonuçları (haftalık veri) 
 Hisse senedi endeksi Kur  Faiz 
Getiri   denklemi   
C1 0.5938*[0.022] -0.1017[0.331] 0.6726*[0.026] 
C2 0.2182*[0.013] -0.1046[0.174] -0.3646*[0.001] 
AR1-1 0.0352[0.528] 0.3595*[0.000] 0.6467*[0.000] 
AR1-2 -0.1262*[0.018] 0.3796*[0.000] 0.1819*[0.054] 
Varyans denklemi   
C-11 1.0944*[0.020] 0.5401*[0.002] 0.2542*[0.028] 
C-12 0.1876*[0.051] 0.1552*[0.014] 0.0049[0.931] 
C-22 0.4236*[0.022] 0.3336*[0.003] 0.4172*[0.006] 
GARCH 0.9108*[0.000] 0.8368*[0.000] 0.9241*[0.000] 
ARCH 0.3565*[0.002] 0.4337*[0.000] 0.3822*[0.000] 
LogL -1635.93 -1023.96 -1434.34 
Corr 0.4015 0.4247 0.0511 
Q2(50)….TR 30.243[0.987] 26.623[0.997] 39.995[0.843] 
Q2(50)….US 44.269[0.702] 53.723[0.334] 20.574[0.999] 

*,** sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde 
sunulmuştur. TR, Türkiye; US, ise ABD finansal varlıklarının kalıntı değerlerine uygulanan Ljung-Box 
Q2 (k) test sonuçlarını göstermektedir. LogL,  log likelihood  değerini   ifade  etmektedir. “corr” ifadesi, 
tüm dönem için elde edilen zamanla değişen şartlı korelasyon değerinin ortalamasını ifade etmektedir. 
Standart normal dağılmama durumuna karşı dirençli standart hatalar elde etmek için model Bollerslev ve 
Wooldridge’in  (1992) tavsiye ettiği gibi  sanki en çok olabilirlik (quasi maksimum likelihood estimation, 
QMLE) yöntemi  ile  tahmin edilmiştir. 
 

Tablo 9:  Z-testi Sonuçları 
 Kriz öncesi korelasyon Kriz dönemi korelasyon  Z testi 
Faiz 0.0159 0.1382 -1.010[0.156] 
Kur 0.4134 0.4530 -0.40[0.345] 
Hisse senedi  0.3318 0.5743 -2.52*[0.006] 

*, %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  Olasılık değerleri  parantez  içerisinde sunulmuştur.    
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Grafik 5 : SBEKK-GARCH(1,1) Modelinden Elde Edilen Korelasyon  Değerleri 
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4. Sonuç 
Bu çalışmada 2007-2008  küresel  finans krizinin Türkiye ekonomisine bulaşıp 

bulaşmadığı günlük ve haftalık frekanslar dikkate alınarak AR(1)-DBEKK-GARCH 
(1,1) ve AR(1)-SBEKK-GARCH (1,1) modelleri ile incelenmiştir. Bulaşma  kanalları 
olarak hisse senedi piyasaları, döviz kurları ve faiz oranları dikkate alınmıştır. Bulgular, 
küresel finans krizinin hisse senedi piyasaları üzerinde etkili olduğuna dair güçlü 
kanıtlar sunmaktadır. Küresel krizin faiz oranı kanalı üzerinde  pek önemli bir etkisinin 
olmadığı, döviz kuru kanalının ise  açık bir şekilde küresel krizin etkilerinden  ayrıştığı  
anlaşılmaktadır. 

Türkiye ekonomisinin genel yapısı  dikkate alındığında  hisse senedi piyasalarının  
reel iktisadi faaliyetler  üzerinde  faiz oranları ve döviz kurlarına nazaran daha az etkili 
bir değişken olduğu ifade edilebilir. Çünkü, hisse senedi piyasaları gelişmiş ülke 
ekonomilerinin aksine ülkemizde hem şirketlerin yatırım harcamaları hem de 
tüketicilerin tüketim harcamaları üzerinde  daha az etkiye sahip bir değişkendir. Bunun 
nedeni hisse senedi piyasalarının henüz Türk tüketicileri açısından önemli bir servet 
biriktirme aracı, şirketler açısından ise önemli bir fon kaynağı olmamasıdır. Dolayısıyla, 
mevcut bulgular küresel finans krizinin hem finansal hem de reel anlamda Türkiye 
ekonomisi üzerinde göreceli olarak  daha az tahribat yaratma potansiyeline sahip bir 
kanal üzerinden etkili olduğuna işaret etmektedir. Bu da krizin ülkemiz üzerinde sınırlı 
etkileri veya yönetilebilir etkileri olmuş olduğu anlamına gelebilir.  Bu bulgu, özellikle 
1990-2002 döneminde  Brezilya, Rusya ve Türkiye gibi yükselen piyasa ekonomilerinin 
yaşadığı sorunlar ve bu ülke finans piyasalarının FED gibi merkez bankalarının 
kararlarına olan duyarlılıkları dikkate alındığında  geçmiş dönemlere nazaran Türkiye 
ekonomisinin  küresel  ekonomide yaşanan olumsuzluklar karşısında daha dirençli bir 
yapı sergilediğine işaret etmektedir. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında ise  hem 
küresel kriz döneminde uygulanan  ekonomi politikalarının etkinliğinin hem de  2001 
krizi sonrasında daha liberal bir ekonomik anlayışa geçilmiş olmasının etkili olmuş 
olabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, 2007-2008 yıllarında başlayan küresel finans krizinin ABD 
merkezli dönemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, çalışmada finansal değişkenler üzerine     
odaklanılmıştır. Dolayısıyla, daha sonraki çalışmalarda küresel finans krizinin Avrupa 
merkezli döneminin Türk finans piyasaları üzerindeki etkisi incelenebilir veya  krizlerin  
reel sektör üzerindeki etkileri üzerinde durulabilir. 
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Extensive Summary  

Introduction   
Emerging market economies experienced an important financial crisis between 

1990 and 2001, and the economic policies applied by these markets were seen as 
important factors that contributed to the problem. Due to this fact, in the post-crisis 
period these countries generally moved to more liberal economic policies. However, 
from 2007 to 2008, the global financial crisis erupted in developed countries, with some 
economists initially suggesting that certain emerging markets could avoid being 
adversely effected by the crisis, known as the de-coupling hypothesis. This study 
examines whether or not the global financial crisis, which began in the United States, 
spread to the Turkish economy, which is considered to be a major emerging market. A 
review of the general literature is used to determine whether there was a contagion 
effect, which is defined as a statistically significant increase in the correlation 
coefficients during the crisis period and between the two markets (US and Turkish 
financial markets).    

The contribution of  this study to the literature can be expressed as follows. First, 
studies examining the impact of the recent global financial crisis on emerging market 
economies are mainly focused on BRICS and Asian countries, implying that there is a 
very limited number of studies considering the Turkish economy. Moreover, extant 
literature seems to focus more on the stock market as the transmission channel, whereas 
this study examines the exchange rate and interest rate markets in addition to the stock 
markets as potential transmission channels of the global financial crisis. Finally, in 
addition to model results based on daily data use, those based on weekly data use were 
also included in order to obtain robust results in the study because the transaction hours 
in the relevant markets differ.  

Data and Methodology 
This study uses daily and weekly data that cover the period from January 2003 to 

May 2009. In line with the relevant literature, the period from 17 August 2007 to 31 
May 2009 is defined as the US-led crisis period. The detailed information about the 
variables used in the study is presented in Table 1. As potential transmission channels of 
the 2007-2008 global financial crisis, this study considers stock, foreign exchange, and 
interest rate markets. Furthermore, the daily and weekly time-varying conditional 
correlations are estimated using the diagonal BEKK(DBEKK) and scalar BEKK 
(SBEKK) models. Then, using the standard Z-test proposed by Morrison (1983), which 
is a test commonly employed in the literature, the study examines whether there was a 
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significant increase in the correlation coefficients among the relevant financial markets 
during the crisis period. 

Table 1: Data Explanations 
Financial variable   
 US Turkey  
Stock index S&P500 index ISE100 index 
Exchange rate  US Dollar into Euro US Dollar into Turkish Lira  
Interest rate LIBOR (US Dollar) LIBOR (Turkish lira) 

Results 
Parameter estimation results for the DBEKK and SBEKK models are presented in 

Tables 2 and 3, respectively, and the results show that ARCH and GARCH parameters 
in variance equation are statistically significant in all cases at conventional significance 
levels.  

Table 2: AR(1)-DBEKK-GARCH(1,1) Model Estimation Results 
 Interest rate  Exchange rate Stock index 
Weekly data 
Mean equation  
C(1) -0.2739*(0.008) -0.0747(0.363) 0.5457*(0.020) 
AR(1) 0.2214*(0.0.000)  0.3406*(0.000) 0.0363(0.522) 
C(2) 0.2233*(0.000) -0.0758(0.135) 0.2215*(0.036) 
AR(1) 0.6308*(0.000)  0.3360*(0.000) -0.1205*(0.028) 

 
Variance  equation   
C(1,1) 0.3438*(0.000) 0.4860*(0.000) 1.7241*(0.015) 
C(1,2) -0.0014(0.961) 0.0999*(0.000) 0.2355*(0.013) 
C(2,2) 0.0446*(0.000) 0.0196(0.229) 0.0986*(0.024) 
ARCH(1,1) 0.6061*(0.000) 0.5169*(0.000) 0.3118*(0.000) 
ARCH(2,2) 0.4493*(0.000) 0.2854*(0.000) 0.3090*(0.000) 
GARCH(1,1) 0.8371*(0.000) 0.7308*(0.000) 0.9031*(0.000) 
GARCH(2,2) 0.9319*(0.000) 0.9565*(0.000) 0.9436*(0.000) 
    
Daily  data                 
Mean equation  
C(1) -0.2739*(0.008) -0.0747(0.363) 0.5457*(0.020) 
AR(1) 0.2214*(0.0.000)  0.3406*(0.000) 0.0363(0.522) 
C(2) 0.2233*(0.000) -0.0758(0.135) 0.2215*(0.036) 
AR(1) 0.6308*(0.000)  0.3360*(0.000) -0.1205*(0.028) 
Variance equation   
C(1,1) 0.3438*(0.000) 0.4860*(0.000) 1.7241*(0.015) 
C(1,2) -0.0014(0.961) 0.0999*(0.000) 0.2355*(0.013) 
C(2,2) 0.0446*(0.000) 0.0196(0.229) 0.0986*(0.024) 
ARCH(1,1) 0.6061*(0.000) 0.5169*(0.000) 0.3118*(0.000) 
ARCH(2,2) 0.4493*(0.000) 0.2854*(0.000) 0.3090*(0.000) 
GARCH(1,1) 0.8371*(0.000) 0.7308*(0.000) 0.9031*(0.000) 
GARCH(2,2) 0.9319*(0.000) 0.9565*(0.000) 0.9436*(0.000) 

Notes: Numbers in parentheses are p-values. The figures are relevant test statistics. * and ** denote 5% 
and 10% significance levels, respectively. 
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Table  3 : AR(1)-SBEKK-GARCH(1,1) Model  Estimation Results 
 Stock index  Exchange rate  Interest rate 
Daily data 
 

   

Mean equation   
C1 0.1469*[0.002] -0.0251[0.209] -0.0907*[0.001] 
C2 0.0486*[0.006] -0.0347*[0.014] 0.1309*[0.005] 
AR1-1 0.0138[0.607] 0.0357[0.251] 0.1002[0.212] 
AR1-2 -0.195*[0.000] -0.0091[0.730] 0.2654*[0.056] 
Variance equation    
C-11 0.2868*[0.000] 0.0996*[0.000] 0.1765[0.173] 
C-12 0.0235*[0.082] 0.0038[0.668] -0.0034[0.624] 
C-22 0.1181*[0.000] 0.0752*[0.001] 0.0756[0.166] 
GARCH 0.9599*[0.000] 0.9594*[0.000] 0.9451*[0.000] 
ARCH 0.2521*[0.000] 0.2679*[0.000] 0.3268*[0.000] 

 
Weekly data    
Mean equation   
C1 0.5938*[0.022] -0.1017[0.331] 0.6726*[0.026] 
C2 0.2182*[0.013] -0.1046[0.174] -0.3646*[0.001] 
AR1-1 0.0352[0.528] 0.3595*[0.000] 0.6467*[0.000] 
AR1-2 -0.1262*[0.018] 0.3796*[0.000] 0.1819*[0.054] 
Variance equation    
C-11 1.0944*[0.020] 0.5401*[0.002] 0.2542*[0.028] 
C-12 0.1876*[0.051] 0.1552*[0.014] 0.0049[0.931] 
C-22 0.4236*[0.022] 0.3336*[0.003] 0.4172*[0.006] 
GARCH 0.9108*[0.000] 0.8368*[0.000] 0.9241*[0.000] 
ARCH 0.3565*[0.002] 0.4337*[0.000] 0.3822*[0.000] 
Notes: Numbers in parentheses are p-values. The figures are relevant test statistics. * and ** denote 5% 
and 10% significance levels, respectively. 

Results based on the Z-test statistic applied to pair-wise conditional correlation 
coefficients obtained from the AR(1)-DBEKK-GARCH(1,1) model show that the null 
hypothesis of no increase in correlation is rejected at the 5% significance level for the 
stock market correlation coefficient, regardless of whether daily or weekly data are used 
(Table 4). For the interest rate correlation coefficient, results based on daily data 
indicate that the null hypothesis is rejected at the 10% significance level. However, it 
should be noted that although there was a statistically significant increase in interest rate 
correlations during the crisis period compared with the pre-crisis period, even in the 
crisis period the magnitude of the correlation coefficient is so low that it may be said 
that there is not an important spread through the interest rate channel.  Additionally, 
when weekly data are employed, the findings indicate that there is not a statistically 
significant increase in the interest rate correlation coefficient during the crisis period 
compared with the pre-crisis period.  As for pair-wise correlation coefficients for 
exchange rate, the findings indicate that either the correlation coefficient declined 
during the crisis period compared with the pre-crisis period (for example, when daily 
data are used) or there is a minor increase in the pair-wise correlation that is not 
statistically significant even at the 10% significance level (for example, when weekly 
data are applied). Therefore, the findings provide evidence of  a significant contagion 
effect through the stock market channel.  
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Turning to the Z-test results based on pair-wise conditional correlation 
coefficients obtained from the SBEKK model, our results reveal similar findings, 
indicating that in all cases the null hypothesis of no increase in correlation is rejected 
only for stock indices at conventional significance levels (Table 5).Therefore, based on 
the results mentioned above, it can be said that the US financial crisis was transmitted to 
the Turkish economy through the stock market channel, with no significant contagion 
effect found between the US and Turkish foreign exchange and interest rate markets.  

Table 4: Z-test Results for Pair-Wise Correlation Coefficients Obtained from the 
AR(1)-DBEKK-GARCH(1,1) model 

 Correlation  
Pre-crisis period 

Correlation 
Crisis period 

Z-test statistic 

Daily data    
Interest rate -0.0199 0.0556 -1.34**(0.0901) 
Exchange rate 0.0851 0.0667 - 
Stock index 0.1792 0.4043 -4.39*(0.000) 
Weekly data    
Interest rate -0.0153 0.1335 -1.22(0.1112) 
Exchange rate 0.4246 0.4340 -0.09(0.4640) 
Stock index 0.3539 0.5568 -2.11*(0.0174) 

Notes: Numbers in parentheses are p-values. The figures are relevant test statistics. * and ** denote the 
5% and 10% significance levels, respectively. The standard Z-test has the null hypothesis of no increase 
in correlation. Since the pair-wise conditional correlation coefficient declined for exchange rate markets 
in the crisis period compared with the pre-crisis period, there is no need to apply the Z-test in order to 
ascertain whether or not there is a significant increase in the correlation coefficients. 

Table 5: Z-test Results  for  Pair-Wise Correlation Coefficients Obtained from 
AR(1)-SBEKK-GARCH(1,1) Model 

 Correlation  
Pre-crisis period 

Correlation 
Crisis period 

Z  test  statistic 

Daily data    
Interest rate -0.0231 0.0461 -1.23[0.1093] 
Exchange  rate 0.0726 0.0585 - 
Stock index 0.17665 0.41781 -4.73*[0.000] 
Weekly data    
Interest rate 0.0159 0.1382 -1.010[0.156] 
Exchange  rate 0.4134 0.4530 -0.40[0.345] 
Stock index 0.3318 0.5743 -2.52*[0.006] 

Notes: Numbers in parentheses are p-values. The figures are relevant test statistics. * and **  denote the 
5% and 10% significance levels, respectively. The standard Z-test has the null hypothesis of no increase 
in correlation. Since the pair-wise conditional correlation coefficient declined for exchange rate markets 
in the crisis period compared with the pre-crisis period, there is no need to apply the Z-test in order to 
ascertain whether or not there is a significant increase in the correlation coefficients. 

Conclusion 
This study examines whether the Turkish financial market experienced a 

contagion effect from the 2007-2008 global financial crisis.  Stock, foreign exchange, 
and interest rate markets are all considered as potential transmission channels. The 
dynamic  daily and weekly time-varying conditional correlations  are estimated using 
the AR(p)-DBEKK-GARCH(1,1) and AR(p)-SBEKK-GARCH(1,1) models. Results 
clearly show that the US financial crisis was transmitted to the Turkish economy 
through the stock market channel, with no significant contagion effect found between 
the US and Turkish foreign exchange and interest rate markets. So, when the general 
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structure of the Turkish economy is considered, these results imply that the US financial 
crisis spread to the Turkish economy through a channel considered to be less harmful 
than others. It is thought that in achieving such a result, the more liberal economic 
policies applied by Turkey played an important role, including moving to a floating 
exchange rate regime and redesigning the banking sector in line with the creation of a 
culture of risk management after the 1990-2001 crisis period. 
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Özet 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ekonomik büyüme ve sürdürülebilir 

kalkınma açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca KOBİ'ler ülke 
ekonomilerinde %99'dan fazla bir alanı kaplamaktadır ve istihdama büyük katkı 
sağlamaktadır. KOBİ'lerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ise birçok faktöre bağlıdır. 
Devir planlaması KOBİ'lerin bir sonraki nesle iş transferinin yapılabilmesi ve 
dolayısıyla KOBİ'nin yaşamının devam etmesi adına oldukça önemlidir. Bu çalışma 
Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi programı kapsamında desteklenen 
Intogeneration projesi kapsamında Türkiye, Almanya, İspanya, Bulgaristan ve 
Yunanistan'da gerçekleştirilen alan araştırmalarında Türkiye alan araştırması sonuçlarını 
paylaşmak amacıyla yapılmıştır. Yapılan alan araştırması ile KOBİ’lerin karşılaştıkları 
iç ve dış sorunları belirlemek, aile şirketlerinin bir sonraki kuşağa geçişlerde devir 
planlaması hakkındaki mevcut durumlarını ve görüşlerini ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Araştırma amaçlarını gerçekleştirmek için literatürdeki çalışmalar, 
uzman ve akademisyen görüşleri ile birlikte proje ortaklarının yapmış olduğu odak grup 
çalışmalarının ardından 22 sorudan oluşan anket formu geliştirilmiştir. Anket 
uygulaması yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Ankara ilinde 
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gerçekleştirilen alan araştırması sonucunda toplamda 387 kişi anket formunu doldurmuş 
fakat 110 anket eksik veya hatalı doldurulduğu için değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
Toplanan veriler kodlanarak analize uygun hale getirilmiştir. Analiz sonucunda frekans 
ve yüzde dağılımları hesaplanmış ve kategorik verilerin kıyaslanmasında Pearson Ki 
Kare testi kullanılmıştır. KOBİ'lerin en sık karşılaştığı sorunların başına fiyat 
rekabetinin ve kalifiye personel ihtiyacının geldiği görülmüştür. Ayrıca KOBİ'lerin 
büyük çoğunluğunun devir planlaması yapmadığı ve bir sonraki nesle iş transferi 
yapmakla ile ilgili herhangi bir hazırlıklarının olmadığı görülmüştür. Devir planlaması 
ile ilgili farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu konuya 
eğitim programlarında daha geniş yer verilmesi önerilebilir.  
Anahtar kelimeler: KOBİ, Intogeneration projesi, devir planlaması, iş transferi, KOBİ 
eğitimi, Erasmus+ 
Gönderme Tarihi 9 Ekim 2018; Revizyon Tarihi 20 Aralık 2018; Kabul Tarihi 25 Aralık 
2018 

Abstract 
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) have a very significant importance 

in terms of sustainable development and economic growth. In most countries’, SMEs 
cover a field more than %99 percent in all enterprises and they also make a great 
contribution to the employment but most cannot transfer the business to the next 
generation as their survival depends on many factors. At this point, succession planning 
is one of the most important factor that supports making business transfer to next 
generation and for SMEs’ survival. This paper aims to share the Turkey results of the 
field research findings which was implemented through Turkey, Germany, Spain, 
Greece and Bulgaria. The field research in different countries aims to identify the 
internal and external challenges that SMEs face and to evaluate the current status and 
views of SMEs about succession planning. In order to achieve the research objectives, a 
questionnaire form that includes 22 items was developed by reviewing literature, 
considering the views of academicians, and making focus group meetings by the Project 
partners. The questionnaires were implemented in Ankara province by using online 
channels and face to face reviews. In total, 387 responses were collected but 110 of 
them were not considered as they have not been correctly filled. Totally, 277 
questionnaire forms were considered for the analysis. The collected data was coded by 
the researcher, and frequency and percentage distribution were calculated. Pearson Chi-
Square was implemented for the comparison of categorical data. According to research 
findings, it is found that the most frequent challenges that SMEs face are the price 
competition and the need for qualified employee. In addition, it was observed that the 
majority of SMEs did not make any succession plan and they did not have any 
preparations for transferring business to the next generation. It is recommended to 
organize activities to increase awareness about succession planning and to give a 
broader scope to this subject in training programs. 
Keywords: SMEs, Intogeneration project, succession planning, business transfer, SME 
training, Erasmus+ 
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Giriş 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ve girişimciler ülke 
ekonomilerinde istihdam ve gelirin anahtar dinamikleri olarak oldukça önemli bir yere 
sahiptir. KOBİ’ler aynı zamanda yeniliğin ve büyümenin lokomotifi olarak da 
ekonomik kalkınmanın esas unsurları arasında yer almaktadır. KOBİ’ler 2013 yılında 
Türkiye’de gerçekleşen toplam girişim faaliyetlerinin %99,8’ini oluştururken toplam 
istihdamın ise %74,2’sini karşılamaktadır. 2014 yılının dış ticaret rakamlarını 
incelediğimizde ise KOBİ’lerin ihracattaki payının %56,4 ithalattaki payının ise %37,8 
olduğu görülmektedir (TUİK, 2016). Türkiye’de olduğu gibi Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) bölgesinde de KOBİ’ler oldukça önemli bir 
yere sahiptir. AB-28 bölgesinde KOBİ’ler toplam girişim sayısının %99,8’ini 
oluştururken toplam katma değerin %55,8’ini ve toplam istihdamın ise %66,3’ünü 
karşılamaktadır (Papadopoulos ve diğ., 2018). ABD’de ise 2016 yılı itibariyle toplam 
girişimlerin %99,7’sini KOBİ’ler oluşturmaktadır ve aynı zamanda toplam istihdamın 
ise %55’ini karşılamaktadırlar (Rivera, 2017). 

KOBİ'lerin gelişimi ve büyümesi, hükümetlerin olduğu kadar AB, OECD gibi 
birçok uluslararası kuruluşun da ilgi alanındadır. KOBİ'lerin gelişimini ve büyümesini 
desteklemek için bu tür Uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli hibe çağrıları 
açılmaktadır. Bu çerçevede, 2014-1-TR01-KA204-013399 numaralı ve “Training 
Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business 
Succession Planning for micro-SMEs (Intogeneration)” isimli proje Avrupa Birliği 
Erasmus+ programı kapsamında 2014-2016 yılları arasında Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından desteklenmiştir. Intogeneration Projesi, KOBİ’lerin bilgi, beceri ve nitelik 
edinmelerini destekleyerek işletmelerin bir nesilden diğerine transferini kolaylaştırmayı 
amaçlayan bir Ana Eylem 2 (KA2) Yetişkin Eğitimi projesidir. Gazi Üniversitesi 
koordinatörlüğünde yürütülen ve 24 ay süren Intogeneration projesi konsorsiyumunu 
Gazi Üniversitesi ile birlikte Türkiye'den Ankara Ticaret Odası, Almanya'dan Berlink, 
İspanya'dan StepV, Bulgaristan'dan Interprojects ve Yunanistan’dan E-Compass isimli 
kuruluşlar oluşturmaktadır. Intogeneration projesi, mikro-KOBİ sahipleri ve varislerinin 
doğru karar vermelerine rehberlik etmek ve işleri başarılı bir şekilde nasıl 
yapabileceklerini öğrenebilmelerine imkân sağlamak için mobil uygulama ve web 
tabanlı kişiselleştirilmiş özel eğitim programı ile birlikte eğitim materyalleri (müfredat) 
tasarlamayı amaçlamıştır. Müfredatın hazırlanması ve eğitim programının 
tasarlanmasına rehberlik etmesi amacıyla Türkiye, Almanya, İspanya, Bulgaristan ve 
Yunanistan’da anket yöntemi ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma 
ile elde edilen bulgular doğrultusunda ve proje ortakları tarafından gerçekleştirilen odak 
grup çalışmaları sonucunda eğitim programı ve müfredatı oluşturulmuştur. Bu makale, 
Intogeneration projesi kapsamında geliştirilen müfredat ve tasarlanan eğitim programına 
rehberlik eden ve bir ayağı Türkiye’de gerçekleştirilen alan araştırmasının Türkiye 
sonuçlarını paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.  

1. KOBİ’lerin Tanımı ve Sınıflandırılması 

KOBİ’ler istihdam yaratır, vergi, ithalat ve ihracat gelirlerine katkı sağlar, insan 
kaynağı gelişimini destekler ve yenilikçilik ile girişimciliğin öncüsüdür. KOBİ’ler aynı 
zamanda bireylere veya kurumlara mal veya hizmet sağlarlar. Bu işletmelerde 
operasyonel ve idari çalışanlar, uzmanlar, yöneticiler ve liderler birlikte çalışırlar ve 
kurumun düzgün işleyişini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için görevleri paylaşırlar. 
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Ayrıca her işletme kendine has kültürü, kimliği, değerleri, özellikleri, varlığı, vizyonu, 
geçmişi, başarı ve başarısızlıkları ile birlikte en önemli olarak farklı yönetim şekilleri 
açısından bir diğerinden farklıdır (Ghazzaoui, Tout ve Nemar, 2014). Aralarında 
bulunan bu farklılıklara rağmen KOBİ’lerin tanımlanması ve sınıflandırılması ile ilgili 
olarak hem Türkiye’de hem de AB bölgesinde benzer bir yaklaşım görülmektedir. Her 
iki tanımda ve KOBİ'lerin sınıflandırılmasında istihdam edilen yıllık çalışan sayısı ve 
yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço değeri belirleyici faktörler olmaktadır.  

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması 
hakkında yönetmeliğe göre KOBİ’ler “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 
yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını 
aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak 
sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler” olarak tanımlanmaktadır (Resmi 
Gazete, 2012). Avrupa Komisyonu’nun tanımına göre ise KOBİ’ler “250 kişiden az 
yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı elli milyon Euro ve/veya mali 
bilançosu kırk üç milyon Euro’yu aşmayan girişimler” olarak tanımlanmaktadır 
(Papadopoulos, ve diğ., 2018). Tanımları karşılaştırdığımızda yıllık istihdam edilen 
çalışan sayısı açısından benzerlik olsa da net satış hâsılatı veya mali bilanço değerleri 
açısından farklılıklar bulunmaktadır. KOBİ’ler kendi içinde ise mikro işletme, küçük 
işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılırlar. AB-28 bölgesi ve Türkiye 
sınıflandırmasına ait güncel kriterler Tablo 1’de görülebilir (European Commission, 
2018; Resmi Gazete, 2018; TOBB-KOBİ, 2018).   

Tablo 1. KOBİ’lerin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması 

  Mikro İşletme Küçük İşletme 
Orta 

Büyüklükteki 
İşletme 

Yıllık çalışan 
sayısı 

Türkiye 1-9 10-49 50-249 
AB-28  1-9 10-49 50-249 

Yıllık net satış 
hasılatı 

Türkiye ≤3 milyon TL 
(≤512.000 €) 

≤25 milyon TL 
(≤4.260.000 €) 

≤125 milyon TL 
(≤21.303.000 €) 

AB-28  ≤ 2 Milyon € ≤ 10 Milyon € <50.000.000 € 

Mali bilanço Türkiye ≤3 milyon TL 
(≤512.000 €) 

≤25 milyon TL 
(≤4.260.000 €) 

≤125 milyon TL 
(≤21.303.000 €) 

AB-28  ≤ 2 Milyon € ≤ 10 Milyon € <43.000.000 € 
30.11.2018 TCMB EUR/TRY: 5,8679 TRY  

On kişiden daha az çalışana sahip mikro işletmeler, KOBİ’ler içerisinde en 
yaygın grup olarak görülmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin %97,3’ü 
mikro işletme özelliğine sahipken bu oran AB-28 bölgesinde %93 olarak görülmektedir 
(Muller ve diğ., 2017). İhracatta, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı 
%17,7 iken, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %20,3, 50-249 kişi 
çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı ise %17,1 olmuştur. Çalışan sayısı 250+ olan 
büyük ölçekli girişimlerin payı ise %44,8 olarak gerçekleşmiştir (TUİK, 2016). AB-28 
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bölgesinde de Türkiye’ye benzer bir durum görülmektedir. AB-28 bölgesinde mikro-
KOBİ’lerin ihracattaki payının %14 ve küçük ölçekli girişimlerin payının %16 olduğu 
görülürken orta ölçekli girişimlerin payının ise %22 olarak gerçekleştiği görülmüştür.  

2. Aile İşletmeleri ve Nesiller Arası Devir Planlaması 

Aile işletmeleri girişimciliği geliştirmenin bir bileşeni olmakla birlikte ekonomik 
kalkınma ile ekonomik dönüşümün önemli bir boyutudur. Aile işletmeleri aynı zamanda 
istihdam yaratarak aile ile birlikte aile işletmesinde çalışan diğer insanlar için refah 
sağlar (Lucky, Minai ve Isaiah, 2011). PwC (2016) raporunda, Türkiye’deki şirketlerin 
%95’inin ve halka açık kuruluşların ise %75’inin aile işletmelerinden oluştuğunu 
belirtmiştir. AB-28 bölgesinde ise tüm işletmelerin %60’dan fazlasını aile işletmeleri 
oluşturmaktadır. Bu rakamlar da göstermektedir ki aile şirketleri hem ekonomik hem de 
siyasi anlamda etkili ve vazgeçilmezdir. Fakat bu önemine, ekonomik ve siyasi etkisine 
rağmen aile işletmelerinin yaşam süresi genellikle kısadır ve nesilden nesile geçişler 
oldukça düşük sayıdadır.  

Türk Dil Kurumu, aile kavramını “Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, 
çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik” 
olarak tanımlar. En basit anlamda aile işletmesi ailenin çoğunluğuna sahip olduğu ve 
yönetiminde yer aldığı işletmelerdir. Aile işletmesi denildiğinde genel olarak, akrabalık 
bağı olan bireylerin mal ya da hizmet üretmek gayesiyle bir araya gelerek kurdukları kar 
amaçlı sosyal örgütler anlaşılmaktadır (Büte, 2010).  Alayoğlu (2003) ise aynı aileden 
iki veya daha fazla kişinin aynı işletmede çalıştığı, bunlardan birinin veya birkaçının 
çoğunluk hisselere sahip olduğu, aynı ailenin ikinci kuşağına geçebilen işletmelerin aile 
işletmesi olduğunu belirtmektedir (Birincioğlu ve Acuner, 2015). Chua, Chrisman ve 
Sharma’nın (1999), 300’e yakın makaleyi incelediği literatür taraması sonucunda aile 
işletmelerini “nesiller boyunca potansiyel olarak sürdürülebilirliğin sağlanması 
anlayışına sahip ve aynı ailenin üyeleri veya az sayıda aile tarafından kontrol edilen 
hâkim bir koalisyon tarafından, işletmenin vizyonunu şekillendirme ve sürdürme niyeti 
güdülerek yönetilen ve/veya idare edilen işletmeler” olarak tanımlamıştır.  

Aile işletmeleri diğer işletmelerden ayrılır çünkü aile ve işletme gibi iki farklı 
varlığı dikkate alır. Aile işletmelerinde aile bağları ile işletme arasında benzersiz bir 
etkileşim bulunmaktadır. Bu nedenle bu tip işletmelerde aile etkinlikleri ve iş 
etkinlikleri birbiriyle bağlantılıdır (Ghazzaoui, Tout ve Nemar, 2014). Aile ve iş 
etkinliklerinin birbiri ile bağlantılı olması da birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır. 
Ankara Sanayi Odası'nın 2005 yılında yayınladığı bir raporda aile şirketlerinin yaşadığı 
temel sorunların başında devir işleminin doğru zamanda yapılmaması, devir planlarının 
olmaması, aile anayasasının hazırlanmaması, başarılı çalışanların şirkette tutulmaması 
ve kurumsallaşmanın olmaması gelmektedir. Büte (2010) göre işletmelerin 
kurumsallaşamamasından kaynaklanan bu sorunlar aile işletmelerinde geleceğe yönelik 
planlama eksikliği, kuşak çatışması, yüksek işgücü devir oranı, eski yönetim 
alışkanlıkların devam etmesi, aile bireyleri-yönetici çatışması, aile içi dedikodu, roller 
çatışması şeklinde sıralanabilir. Ayrıca, aile ilişkileri, işlevsiz yönetim, operasyonel 
etkinlik, sermaye yapısı, işletme sahibinin yaşı ve eğitimi gibi birçok faktör aile 
işletmelerinin ömrünü etkiler. Makro çevrede ise azalan pazar payı, siyasi istikrar, genel 
ekonomik durum gibi birçok dış faktörle birlikte (Williams ve Jones, 2010) ekonomik 
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belirsizlikler, düşük tüketim harcamaları ve yasal yükümlülükler de aile işletmelerinin 
karşılaştığı dış sorunlar olarak görülmektedir (Rivera, 2017).  

2.1. Devir Planlaması 
Aile işletmelerinin ortalama ömrü 25 yıldır (Scott, 2000) ve bu işletmelerin 

sadece %30’u ikinci nesile geçiş yapabilirken, üçüncü nesile aile işletmelerinin %13’ü 
geçiş yapabilmeyi başarabilmektedir. Aile işletmelerinin %96’sı ise dördüncü nesli 
görememektedir (Schnaubelt, 2018; Zellweger, Nason ve Nordqvist, 2012). Nesiller 
arası geçişin önündeki en büyük engellerin başında devir planlama süreci ilgili konular 
gelmektedir (Cabrera‐Suárez, Saá‐Pérez ve Garcia-Almeida, 2004; Shafieyoon ve 
Mansouri, 2014). Özellikle girişimcinin yaşı ve sağlığı devir planlaması ihtiyacını 
ortaya çıkaran en önemli faktörlerin başında gelmektedir (Ghazzaoui, Tout ve Nemar, 
2014). Devir planlaması, kaynakların ya da bu sürecin yürütülmesine yönelik becerilerin 
eksikliğinden dolayı genellikle göz ardı edilen fakat her organizasyonun yüzleşeceği bir 
konudur. Devir planlama süreci, insanların eskisine göre daha geç yaşta çocuk sahibi 
olması sebebiyle mevcut şirket sahiplerinin emekli olduğu zamanda bir sonraki neslin 
şirketi devralmaya hazır olmadığı günümüz koşullarında daha da önemli bir hal 
almaktadır (PwC, 2016). 

Planlama, seçim, çatışma, aile ve bir varisi hazırlamayı içeren bu süreç, aile 
işletmelerinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Bu, birlikte işleyen ve aile 
işletmesinin iş transferi sürecini etkileyen bir grup faktör ve olaydır. Bu süreç ancak, 
zamanında öngörülerek hazırlanıldığında başarılı olabilir ve bu başarı aile işletmesine 
diğer şirketler karşısında rekabet avantajı sağlayabilir (Ghazzaoui, Tout ve Nemar, 
2014) Leibman, Bruer ve Maki (1996), devir planlamasını, mevcut ve gelecekteki 
örgütsel hedefleri uygulayabilecek bir dizi liderlik yetkinliğine sahip bireyleri işe 
almaya, geliştirmeye ve elde tutmaya yönelik, örgüt liderliği tarafından yapılan planlı ve 
sistematik çabalar olarak tanımlar. Schoonover (2011), devir planlamasının yetenekli 
bireylerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uzun süreli tutulmasını sağlamak için tutarlı bir 
dizi özel prosedür olduğunu öne sürer. Rothwell (2001), devir planlamasını bir 
kuruluşun kilit pozisyonlarında liderlik sürekliliğini sağlamak, geleceğe yönelik 
entelektüel ve bilgi sermayesini korumak ve geliştirmekle birlikte bireysel ilerlemeyi 
teşvik etmek için kurum tarafından yürütülen planlı ve sistematik çabalar olduğunu 
ifade eder. Aile işletmeleri açısından ele aldığımızda ise Business Dictionary, devir 
planlamasını, sistematik bir değerlendirme süreci ve eğitimler vasıtasıyla örgütteki kilit 
pozisyonlar için potansiyel varislerin belirlenmesi ve geliştirilmesi olarak 
tanımlamaktadır.   

Mouris ve arkadaşlarına göre aile işletmelerinin nesilden nesile geçişlerini 
etkileyen faktörler üç başlık altında toplanmaktadır. İlk faktör olan devir işleminin hızı, 
varisin eğitim seviyesine, iş tecrübesine, ticaret becerilerine, aile işletmesine katılma 
önceliğine ve motivasyonuna bağlıdır. İkinci faktör aile üyeleri arasındaki değerlere, 
inançlara, aldatmalara, çatışmalara, rekabete, güven derecesine ve itimat seviyesine 
dayanan işletme ile aile üyeleri arasındaki ilişkilerdir. Üçüncü ve son faktör ise işletme 
faaliyetlerinin planlanması ve kontrolüdür. Gelecekteki varisin seçiminin planlanmasını, 
yönetim kurulu ile birlikte danışmanların katılımının sağlanmasını ve aile konseyi 
kurulmasını içerir. Bu faktörler arasında bilgi ve farkındalık, iş ve iletişim ağlarının 
kurulması, sosyal sermaye, varisin hevesi ve hazır oluşu ile birlikte yenilikçi ruhu da 
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aile işletmelerinin nesilden nesile iş transferleri açısından olağanüstü önemlidir 
(Shafieyoon ve Mansouri, 2014). 

Peksaygılı ve Tutan (2015) çalışmasında, devir sürecinin başlaması için önceki 
nesilde işi sonraki nesile devretme isteğinin olmasını ve bu devrin kime, nasıl 
yapılacağının belirlenmesini olmazsa olmaz koşullar olduğunu öne sürmektedir. 
Bununla birlikte aile işlerini rekabetçi bir pozisyonda yürütebilecek varisin erken 
dönemde aile üyeleri arasından belirlenmesi ve liderlik rolü için eğitilmesi oldukça 
önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Varisin çeşitli eğitimler yoluyla örgütsel 
bağlılığının artması ve tecrübe kazanması için bir an önce aile işletmesine katılması 
gerekirken diğer tarafta varisin aile işletmesi ile aynı veya ondan farklı alanlarda 
faaliyet gösteren başka işletmelerde tecrübe edinerek kapasitesini geliştirmesi, 
özgüvenini arttırması ve karşısına çıkan engeller karşısında akılcı çözümler üretmesi 
mümkün olabilmektedir (Ghazzaoui, Tout ve Nemar, 2014). Bu doğrultuda, devir 
planlama süreci ile ilgili olarak yapılması gerekenler aşağıdaki gibi listelenebilir 
(Rothwell, 2001):  
· Potansiyel varisler arasında iş transferinin kime yapılacağının belirlenmesi 
· Her bir varis ile kariyer yolları hakkında iletişime geçilmesi, 
· Gelişim ve eğitim planlarının oluşturulması,  
· Kariyer yollarının ve bireysel iş hareketlerinin oluşturulması,  
· Yönetim organizasyonu ile ilgili olarak dikey ve yatay iletişimin kurulması, 
· Daha kapsamlı bir insan kaynakları planlama sistemi oluşturulması. 

Devir planlama süreci, liderlik ve çalışan gelişimi programları için de önemli bir 
başlangıç noktası sağlamaktır. Bu süreç, ancak, bilinçli bir şekilde önceden planlanarak 
kuruluş çapında bir yazılı beyannameye ve bir politika tarafından yönlendirilen 
sistematik çabaya dönüştürüldüğünde etkili hale gelebilmektedir. Bununla birlikte, bu 
süreç örgütün stratejik planını ve vizyonunu desteklemeli ve tamamlamalıdır. 

3. Yöntem 
Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılında Aile Şirketleri ile ilgili çıkardığı 

“Overview of Family–Business–Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures 
and Existing Studies” isimli raporuna göre, KOBİ’lerin karşılaştığı sorunları üç başlık 
altında toplanmaktadır. İlk başlıkta politika yapıcıların aile işletmelerinin özelliklerinin, 
ekonomik ve sosyal katkılarının farkında olmaması ve finansal konular gibi işletmelerin 
faaliyet gösterdiği çevreden kaynaklanan sorunlar olarak ele alınmıştır. İkinci başlıkta 
mikro-KOBİ’lerin nesilden nesile iş transferlerini önceden planlamasının öneminin aile 
firmaları tarafından fark edilmemesi, işletme içinde aile, mülkiyet ve iş konuları 
arasındaki dengeyi sağlamak ve yetenekli işgücünü çekmek ve muhafaza etmekteki 
zorluklar da Mikro-KOBİ’lerin iç meseleleri sonucu ortaya çıkan sorunlar olarak 
belirtilmiştir. Son başlık ise hem iş çevresi hem de aile işletmelerinin iç meseleleri 
üzerinde etkisi olan eğitim ile ilgili durumlarla bağlantılı sorunlardır. Eğitim ile ilgili 
sorunlar girişimcilik eğitimi eksikliği, aile işletmeleri için özel işletme yönetimi eğitimi 
ve aile işletmelerine yönelik özel konular üzerine araştırma yapma eksikliği olarak 
sıralanmaktadır (European Commission, 2009).  
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Intogeneration projesi özellikle ikinci başlığa, mikro-KOBİ’lerde devir 
planlamasına odaklanmıştır. Bu proje eğitim sağlayarak mikro-KOBİ varislerine var 
olan işlerini ailelerinden devralmaları için yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Araştırma 
tanımlayıcı bir araştırma olarak tasarlanmış ve KOBİ’lerin karşılaştıkları iç ve dış 
sorunları belirlemek, aile şirketlerinin bir sonraki kuşağa geçişlerde devir planlaması 
hakkındaki mevcut durumlarını ve görüşlerini ortaya koymak amacıyla Intogeneration 
Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada veriler anket yöntemi uygulanarak toplanmıştır. Anket formunda 3 
soru katılımcıların kişisel özelliklerine, 12 soru işletmelerin yapısal özelliklerine, alınan 
eğitimlere ve karşılaşılan sorunlara, 7 soru da devir planlamasına yönelik olmak üzere 
toplam 22 soru bulunmaktadır. Anket soruları Hisrich ve Peters (1992) çalışması ve 
proje ortağı kuruluşların temsilcileri tarafından gerçekleştirilen odak grup çalışmaları 
sonucunda oluşturulmuştur. Anket formu ilk etapta İngilizce olarak hazırlanmış ve daha 
sonra proje ortağı kuruluşların ana diline (Türkçe, Bulgarca, Almanca, Yunanca ve 
İspanyolca) çevrilmiştir. Türkiye'de gerçekleştirilecek anket uygulamasına geçilmeden 
önce 20 kişilik bir grup ile pilot çalışma gerçekleştirilmiş olup, anlaşılmayan sorular 
revize edilmiş ve anket formuna son hali verilmiştir.  

Anket uygulaması yüz yüze ve çevrimiçi olarak 2015 yılı Şubat ve Mayıs ayları 
arasında Ankara ilinde Ankara Ticaret Odası ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada veriler basit tesadüfi örnekleme yolu ile toplanmıştır. Bu kapsamda toplam 
387 kişi anket formunu doldurmuştur fakat 110 form eksik doldurulmasından dolayı 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu doğrultuda analize uygun toplam 277 anket formu 
değerlendirmeye alınmıştır. Toplanan veriler araştırmacılar tarafından kodlanarak 
analize hazır hale getirilmiştir. Analiz sonucunda frekans ve yüzde dağılımları 
hesaplanmıştır. Kategorik verilerin kıyaslanmasında ise Pearson Chi-Square testi 
uygulanmıştır. P<,05 değeri istatistiki olarak anlamlı kabul edilmiştir.   

4. Bulgular 
Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 f % 
Cinsiyet   
Erkek 226 81,6 
Kadın 51 18,4 
Yaş   
18-30 48 17,3 
31-45 134 48,4 
46-65 92 33,2 
66+ 3 1,1 
Eğitim   
Orta 8 2,9 
Lise 57 20,6 
Lisans 198 71,5 
Lisansüstü 14 5,1 
Toplam 277 100,0 

Katılımcıların %81,6’sı (n:226) erkektir. Bu durum Türkiye’nin nüfus yapısına 
çok paralellik göstermese de kadın girişimcilerin iş hayatında ne kadar az yer elde 
ettiklerini göstermektedir. 30 yaş altı girişimci oranı ise bu araştırmada %17,3 (n: 48) 
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olarak tespit edilmiştir. Genç girişimciliğin teşvik edilmesi gereken öncelikli alanların 
başına alınabilmesi için bu önemli bir bulgudur. Bununla birlikte girişimcilerin eğitim 
seviyesinin yüksek olduğu ve her dört girişimciden üçünün lisans veya lisansüstü eğitim 
derecesine sahip olduğu görülmüştür  

Tablo 3. KOBİ'lerin Özellikleri 
 f %   f % 

İşletmenin 
bulunduğu yer 

Kentsel alan 213 76,9  
Yıllık cironuz? 
(TL/milyon) 

<1 97 35,0 
Kent çevresi 49 17,7  1-8 89 32,1 
Kırsal alan 15 5,4  8-40 56 20,2 

Şirketinizde 
çalışan personel 
sayısı 

Kendisi 29 10,5  40-150 35 12,6 
1-4 76 27,4  Şirketiniz aile 

şirketi mi? 
Evet 191 68,9 

5-9 56 20,2  Hayır 86 31,1 
10-49 116 41,9  Şirketinizde 

çalışan aile 
üyesi/akraba 
sayısı 

Yok 126 45,5 

Şirketiniz kaç 
senedir 
faaliyette? 

<1 16 5,8  1-3 110 39,7 

1-4 55 19,9  4+ 41 14,8 

4-10 51 18,4  

Şirketiniz nasıl 
faaliyete 
başladı? 

Ben kurdum 152 54,9 

10-20 58 20,9  
Ailem kurdu ve 
bana tahsis 
edildi/edilecek 

87 31,4 

20+ 97 35,0  

Başka bir 
kişi(ler)den 
devralındı 

20 7,2 

Ortaklık 18 6,5 
Toplam 277 100,0  Toplam 277 100,0 

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin özelliklerini incelediğimizde ise %76,9’unun 
(n:213) kentsel alan, %17,7’sinin (n:49)  kent çevresinde ve %5,4’ünün (n:15) ise kırsal 
alanda faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Anket sonuçları TÜİK’in 2014 nüfus sayımı 
verileriyle de uyum göstermektedir. TÜİK’in verilerine göre Türkiye nüfusunun 
%91,8’i kentlerde ve banliyölerde yaşamaktadır. 

İşletmede istihdam edilen personel sayısına baktığımızda ise %41,9’unda 
(n:116) 10-49 personel istihdam edilirken %58,1'inde (n:161) ise 1-9 personel istihdam 
edildiği görülmüştür. Buradan hareketle araştırmaya katılan KOBİ'lerin %58,1'i mikro-
KOBİ özelliğine sahiptir diyebiliriz. Bununla birlikte işletmelerin yarıdan fazlasının 10 
yıl ve üzeri süredir faaliyette olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin %35,0’inin (n:97) 
yıllık cirosunun bir milyon Türk Lirasından az olduğu görülürken %32,1’inin (n:89) 1-8 
milyon arası, %20,2’sinin (n:56) 8-40 milyon arası yıllık ciroya ulaştığı belirlenmiştir. 
Kırk ile yüz elli milyon TL arası ciro yapan işletmelerin oranının ise %12,6 (n:35) 
olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan işletmelerin %68,9’u (n:191) aile şirketi olmasına rağmen 
bu işletmelerin %45,5’inde (n:126) aile üyesi veya akraba çalıştırılmadığı tespit 
edilmiştir. 1-3 arası aile üyesi/ akraba çalıştıran işletmelerin %39,7 (n:110) ve dörtten 
fazla aile üyesi çalıştıran işletmelerin oranının ise %14,8 (n:41) olduğu belirlenmiştir. 
İşletmelerin faaliyete başlaması ile ilgili olarak ise katılımcılardan yarısından fazlası 
%54,9 (n:152) işletmeyi kendisinin kurduğunu belirtmiştir. Aile tarafından kurulan ve 
katılımcıya tahsis edilen veya gelecekte tahsis edilecek olan işletmelerin oranı ise %31,4 
(n:87) olarak tespit edilmiştir. İşletmeyi başka bir kişi ya da kişilerden devir alanların 
oranının %7,2 (n:20), ortaklık ile faaliyete başlayanların oranının ise %6,5 (n:18) 
olduğu görülmüştür.  
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Tablo 4. KOBİ'lerin Faaliyet Gösterdiği Sektörler 
 f %   f % 
Birincil sektör 29 10,5  Üçüncül sektör 120 43,3 
Tarım/Hayvancılık/Balıkçılık 16 5,8  Turizm 9 3,2 

Ocaklar/Günlük/Madencilik 13 4,7  Teknik/Danışmanlık 
Hizmetleri 25 9,1 

Hayır 248 89,5  Bilişim/Web Hizmetleri 8 2,9 
Toplam 277 100,0  Perakende Satış 34 12,4 
İkincil sektör 128 46,2  Restoranlar/Kafe/Bar 10 3,6 
Yapı/İnşaat 60 21,7  Ulaştırma 4 1,4 
Meslekler 43 15,5  Sağlık sektörü, medikal 8 2,9 
Yiyecek & İçecek 25 9,0  Sigorta 12 4,4 
Hayır 149 53,8  Eğitim 8 2,9 

Toplam 277 100,0 
 Diğer 2 0,5 
 Hayır 157 56,7 
 Toplam 277 100,0 

 
İşletmelerin faaliyet gösterdiği sektörleri incelediğimizde ise KOBİ’lerin 

%10,5’inin tarım, hayvancılık, madencilik gibi sektörlerin yer aldığı (n: 29) birincil 
sektörde, %46,2’sinin (n: 128) yapı, imalat, inşaat, yiyecek ve içecek sektörlerinin 
bulunduğu ikincil sektörde ve %43,3’ünün de (n: 120) turizm, eğitim, sağlık, sigorta, 
danışmanlık, ulaştırma gibi hizmetlerin bulunduğu üçüncül sektörde faaliyet gösterdiği 
görülmüştür. Araştırmaya katılımın en yüksek olduğu sektör %21,7 (n:60) ile 
yapı/inşaat sektörü olarak tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Katılımcıların Almış Oldukları Eğitimlerde Yer Verilen Konular 

Teknik 
Beceriler f %  İş Yönetim 

Becerileri f %  
Kişisel 
Girişimcilik 
Becerileri 

f % 

Yazılı ve sözlü 
iletişim 139 50,2  Planlama ve hedef 

belirleme 140 50,5  İç kontrol / 
disiplin 129 46,6 

İzleme ortamı 47 17,0  Karar alma 135 48,7  Risk alma 103 37,2 
Teknik işletme 
yönetimi 75 27,1  İnsan İlişkileri 124 44,8  Yenilikçi 131 47,3 

Teknoloji 89 32,1  Pazarlama 116 41,9  Değişim 
yönelimli 84 30,3 

Kişilerarası 
ilişkiler 130 46,9  Finans 90 32,5  Israrcı 54 19,5 

Etkin Dinleme 83 30,0  Muhasebe 76 27,4  Vizyoner lider 84 30,3 
Organize etme 
yeteneği 123 44,4  Yönetim 136 49,1  Değişimi yönetme 

kabiliyeti 93 33,6 

Network kurma 40 14,4  Kontrol 95 34,3     
Yönetim stili 67 24,2  Müzakere 73 26,4     
Koçluk 59 21,3  Yeni iş kurmak 72 26,0     
Takım 
oyuncusu 
olmak 

65 23,5  Büyüme 
Yönetimi 80 28,9     

 
“Daha önce yönetim, idari ve teknik seviyelerde bilgi ve becerilerinizi arttırmaya 

yönelik herhangi bir eğitim programına katıldınız mı?” sorusuna katılımcıların %58,8’i 
(n: 163) evet katıldım cevabını vermiştir. Bu çerçevede, herhangi bir eğitim programına 
katılanların %50,3’ü (n: 82) bu eğitime üniversitede katıldığını belirtirken, %28,2’si (n: 
46) Mesleki Eğitim Merkezinde, %21,5’i de (n: 35) Teknik/Profesyonel/Ticaret 
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Okul(u)nda katıldığını ifade etmiştir. Bu bulgular üniversitelerin Türkiye’deki KOBİ’ler 
için büyük önem teşkil ettiğini göstermektedir Katılımcıların katıldıkları eğitimlerde yer 
verilen konulara ilişkin cevapları Tablo 5’de görülmektedir.  

Eğitimde yer verilen konular Teknik Beceriler, İş Yönetim Becerileri, Kişisel 
Girişimcilik Becerileri olarak üç grupta sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede teknik beceriler 
kapsamında katılımcıların %50,2’sinin yazılı ve sözlü iletişim, %46,9’unun kişilerarası 
ilişkiler ve %44,4’ünün de organize etme yeteneği konularına eğitimlerde yer verildiğini 
belirtmiştir. Bununla birlikte katılımcıların %67,9’u teknoloji ve %85,6’sı da network 
kurma konularında eğitim almadıklarını ifade etmiştir. İş yönetim becerileri kapsamında 
ise katılımcıların yarısının yönetim ile ilgili temel becerileri sağlayan eğitimleri aldığı 
görülmektedir. Katılımcıların %50,5’i planlama ve hedef belirleme, %49,1’i yönetim, 
%48,7’si de karar alma konularına almış oldukları eğitimde yer verildiğini belirtmiştir.  
Kişisel Girişimcilik Becerileri ile ilgili konularda ise katılımcıların %47,3’ü yenilikçilik 
alanında eğitim aldığını belirtirken %69,7’si ise aldıkları eğitimlerde vizyoner liderlik 
ve %66,4’ü de değişimi yönetme kabiliyeti ile ilgili konulara yer verilmediğini ifade 
etmiştir.  

Tablo 6. KOBİ'lerin Sürekli Karşılaştığı İç ve Dış Sorunlar 

 Genel Aile 
İşletmesi 

Diğer 
İşletmeler Toplam  

İÇ SORUNLAR f % f % f % f % P 
Vasıflı eleman gereksinimi 136 49,1 94 69,1 42 30,9 136 100,0 ,954 
Finansman gereksinimi 104 37,5 71 68,3 33 31,7 104 100,0 ,849 
İşletmeyi profesyonelleştirme gereksinimi 95 34,3 68 71,5 27 28,5 95 100,0 ,495 
Pazarlama 77 27,8 47 61,1 30 38,9 77 100,0 ,077 
Nakit akışı ve likiditeyi yönetme 64 23,1 45 70,3 19 29,7 64 100,0 ,789 
Satış 63 22,7 43 68,2 20 31,8 63 100,0 ,891 
Büyüme fırsatlarını tespit ederek 
işletmenin geleceğiyle ilgili planlama 
yapma 

60 21,7 43 71,6 17 28,4 60 100,0 ,608 

Yönetimsel becerileri geliştirme 54 19,5 43 79,6 11 20,4 54 100,0 ,059 
İnsanları yönetme (çevresiyle uyum 
becerisi) 52 18,8 40 76,9 12 23,1 52 100,0 ,168 

Yenilik ve teknoloji gereksinimi 49 17,7 36 73,5 13 26,5 49 100,0 ,451 
Negatif piyasa koşullarını erken tespit 
ederek işletmenin geleceğiyle ilgili 
planlama yapma 

46 16,6 35 76,1 11 23,9 46 100,0 ,252 

Yeni teknolojiler için eğitim gereksinimi 34 12,3 23 67,6 11 32,4 34 100,0 ,861 
Network ve sosyal medya kullanımı 32 11,6 23 71,9 9 28,1 32 100,0 ,704 
Web sitesi 28 10,1 19 67,8 9 32,2 28 100,0 ,895 
Yazılı basında reklam 28 10,1 17 60,7 11 39,3 28 100,0 ,320 
Devir planlaması gereksinimi 25 9,0 20 80,0 5 20,0 25 100,0 ,211 
Diğer 3 1,1 3 100,0 0 0,0 3 100,0 ,243 
DIŞ SORUNLAR f % f % f % f % P 
Fiyat Rekabeti 139 50,2 103 74,1 36 25,9 139 100,0 ,063 
Genel ekonomik ortam 117 42,2 84 71,8 33 28,2 117 100,0 ,382 
Yasal Düzenlemeler (bürokrasi/ vergileme 
sistemi) 115 41,5 80 69,5 35 30,5 115 100,0 ,853 

Birkaç büyük firma tarafından domine 
edilen piyasa oluşumu 
tehlikesi (oligopolcü piyasa)   

63 22,7 43 68,3 20 31,7 63 100,0 ,891 

Diğer 2 ,7 2 100,0 0 0,0 2 100,0 ,341 
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Katılımcıların vermiş oldukları cevaplara göre şirketlerinin sürekli karşılaştığı 
dış sorunların başında fiyat rekabeti (%50,2; n:139) ve iç sorunların başında da vasıflı 
eleman gereksinimi (%49,1; n:136) gelmektedir. Makro çevre kaynaklı genel ekonomik 
ortam ve yasal düzenlemeler (bürokrasi/ vergileme sistemi) de şirketlerin sürekli 
karşılaştığı dış sorunlar olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte finansman 
gereksinimi, işletmeyi profesyonelleştirme gereksinimi, nakit akışı ve likiditeyi 
yönetme ile satış konularında da sıklıkla sorunlarla karşılaşıldığı görülmektedir. 
Katılımcıların %81’inin (n:252) ise devir planlamasını bir sorun olarak görmediği 
görülürken devir planlamasını bir iç sorun olarak gören işletmelerin ise %80’i (n:20) 
aile işletmelerinden oluşmaktadır. Yapılan ki kare testi sonucunda karşılaşılan iç ve dış 
sorunlar açısından aile işletmeleri ile diğer işletmeler arasında istatistiki olarak anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır (P>,05). 

Tablo 7. Devir Planlaması ve Gelecek Kuşağın Hazırlanması 

 Genel Aile 
İşletmesi 

Diğer 
İşletmeler Toplam P 

Devir planlaması yaptınız mı? f % f % f % f %  
Evet 71 25,6 51 71,9 20 28,1 71 100,0 ,543 Hayır 206 74,4 140 67,9 66 32,1 206 100,0 
Toplam 277 100,0        
          
Bir sonraki nesil kendisini aile 
şirketi için nasıl hazırlamaktadır? f % f % f % f % P 

Aile şirketinde her gün birkaç saat 
çalışarak 25 35,2 19 76,0 6 24,0 25 100,0 

,875 

Bilgilerini/becerilerini/tekniklerini 
eğitici kurslarla geliştirerek (Teknik 
okullar, Mesleki eğitim programları, 
üniversite çalışmaları) 

30 42,3 21 70,0 9 30,0 30 100,0 

Sektörde aktif olan ve aile şirketiyle 
benzer işleri olan başka bir şirket için 
çalışarak 

16 22,5 11 68,8 5 31,2 16 100,0 

Toplam 71 100,0        
 

Tablo 7'de de görüleceği üzere her dört katılımcıdan birisinin şirketi için devir 
planlaması yaptığı görülmektedir (%25,6; n:71). Devir planlaması yapanların 
%71,9’unu (n:51) aile şirketleri oluştururken %28,1’ini de (n:20) aile şirketi olmayan 
işletmelerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle araştırmaya katılan aile 
şirketlerinin sadece %26,7’sinin devir planlaması yaptığı görülmüştür. Bu sonuçlar aynı 
zamanda her dört aile şirketinden üçünün devir planlaması ile ilgili bir hazırlığının veya 
fikrinin olmadığını da göstermektedir. PwC (2016) raporunda Türkiye’de aile 
işletmelerinin %46’sının devir planlaması yaptığını, bu oranın küresel seviyede %57 
civarında olduğunu belirtmiştir (PwC, 2016). Yapılan ki kare testi sonucunda devir 
planlaması yapma durumu açısından aile işletmeleri ile diğer işletmeler arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>,05). 

Devir planlaması yaptığını belirten katılımcılara bir sonraki nesili aile şirketi için 
nasıl hazırladıklarını sorduğumuzda %42,3’ü (n:30) bilgilerini/becerilerini/tekniklerini 
teknik okullar, mesleki eğitim programları, üniversiteler aracılığıyla katıldıkları eğitici 
kurslarla geliştirerek, %35,2’si (n:25) aile şirketinde her gün birkaç saat çalışarak 
cevabını verirken %22,5’i de (n:16) sektörde aktif olan ve aile şirketiyle benzer işleri 
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olan başka bir şirket için çalışarak gelecek nesili aile şirketi için hazırladıklarını 
belirtmiştir. Sonuç olarak ankete katılanların büyük çoğunluğu bir sonraki neslin aile 
şirketlerinde çalışmaya başlamadan önce bilgilerini, becerilerini eğitici kurslar yoluyla 
geliştirmelerini istemektedir. Yapılan ki kare testi sonucunda bir sonraki nesilin 
kendisini aile şirketi için nasıl hazırladığı açısından aile işletmeleri ile diğer işletmeler 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (P>,05). 

Tablo 8. Aile Şirketini Devir Alacak Gelecek Kuşağın Hazırlanmasına Yönelik 
Görüşler 

 f % 

Kendimden eminim ve bir sonraki nesile güveniyorum 38 13,7 

Bir sonraki neslin işletme için yaratacağı katma değeri çok önemli buluyorum. 48 17,3 

Bir sonraki neslin aile şirketinin işlerini devralmada ve sürdürmekte güçlük çekeceğini 
düşünüyorum. 46 16,6 

Diğer 2 ,7 

Fikrim yok 143 51,6 

Toplam 277 100,0 
 

“Devir planlaması yapıldığında, aile şirketinizi devralacak bir sonraki neslin 
hazırlığıyla ilgili nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %17,3’ü (n:48) bir 
sonraki neslin işletme için yaratacağı katma değeri çok önemli bulurken %16,6’sı da 
(n:46) bir sonraki neslin aile şirketinin işlerini devralmada ve sürdürmekte güçlük 
çekeceğini düşündüğünü belirtmiştir. Kendimden emin olup bir sonraki nesile 
güveniyorum cevabını veren katılımcıların oranının ise %13,7 (n:38) olduğu 
görülmüştür. 
 

Tablo 9. Devir Planlaması Yapıldığında, Varisin Aile Şirketini Devralmada 
Kendinden Emin Olma Durumu 

 f % 

Kendimden eminim ve başaracağıma inanıyorum 59 21,3 

Daha çok öğrenmeye ihtiyacım olduğunu hissediyorum ama kararlıyım ve kendi 
hatalarımdan bile öğrenerek çalışmaya devam edeceğim 

47 17,0 

İşle ilgili sorumlulukların ve taleplerin benim için çok fazla olduğunu düşünüyorum. 
Kesinlikle daha çok yönlendirme ve desteğe ihtiyacım var. 

21 7,6 

Fikrim yok 150 54,2 

Toplam 277 100,0 
 

“Devir planlaması yaptığınızda, aile şirketini devralmada kendinizden ne kadar 
emin olursunuz/olurdunuz?” sorusuna katılımcıların %21,3’ü (n:59) “kendimden 
eminim ve başaracağıma inanıyorum” cevabını vermiştir. Katılımcıların %17’si (n:47) 
ise daha çok öğrenmeye ihtiyacı olduğunu hissettiğini fakat kararlı olduğunu ve kendi 
hatalarından bile öğrenerek çalışmaya devam edeceğini belirtmiştir. “İşle ilgili 
sorumlulukların ve taleplerin benim için çok fazla olduğunu düşünüyorum, kesinlikle 
daha çok yönlendirme ve desteğe ihtiyacım var.” cevabını verenlerin ise %7,6 (n:21) 
oranında olduğu görülmüştür. 
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Tablo 10. Aile Şirketinde Devir Planlamasının Organizasyonu 

 f % 

Sadece yönetimi bir sonraki nesile devretmek 31 11,2 

Dışarıdan yönetim danışmanlığı hizmeti alarak sadece mülkiyeti bir sonraki 
nesile devretmek 27 9,7 

Hem yönetimi hem de mülkiyeti bir sonraki nesile devretmek 74 26,7 

Fikrim yok 145 52,3 

Toplam 277 100,0 
 

“Aile şirketinizin devir planlamasını nasıl organize edersiniz /ettiniz?” sorusuna 
katılımcıların %26,7’si (n:74) hem yönetimi hem de mülkiyeti bir sonraki nesile 
devretmeyi planlarken, %11,2’si (n:31) ise sadece yönetimi bir sonraki nesile 
devretmeyi planladığını belirtmiştir. Dışarıdan yönetim danışmanlığı hizmeti alarak 
sadece mülkiyeti bir sonraki nesile devretmeyi planlayan katılımcıların ise %9,7 (n:27) 
oranında olduğu görülmektedir. PwC'nin raporuna göre Türkiye’de faaliyet gösteren 
aile şirketlerinin sahiplerinin yarısından fazlası bir sonraki kuşağa şirket mülkiyetini 
aktarmayı planlarken %35’i ise şirket yönetimini bir sonraki kuşağa aktarmayı 
planlamaktadır (PwC, 2016). 
 

Tablo 11. Yeni Nesille Birlikte, Geçmişte Kullanılan Üretim/Yönetim 
Uygulamalarını ve Metotlarını Geliştirme Durumu 

 f % 

Evet, yeni fikirlerin işin gelişmesine yardımcı olacağına inanıyorum ve onları 
destekliyorum 

124 44,8 

Sadece çok fazla aşina olmadığım bir alanla ilgili olursa (yeni teknolojiler vb.) 
desteklerim 

13 4,7 

Hayır, fikirleri olabilir ama yeteri kadar tecrübeli değiller ve ( ya da) bu fikirleri 
uygulamak çok maliyete ve zaman kaybına yol açar 

16 5,8 

Fikrim yok 124 44,8 

Toplam 277 100,0 
 

“Çocuklarınız/akrabalarınızla birlikte, geçmişte kullandığınız üretim/yönetim 
uygulamalarını ve metotlarını geliştirmeye istekli misiniz?” sorusuna katılımcıların 
%44,8’inin (n:124) evet, yeni fikirlerin işin gelişmesine yardımcı olacağına inanıyorum 
ve onları destekliyorum cevabını verirken %5,8’i de (n:16) hayır, fikirleri olabilir ama 
yeteri kadar tecrübeli değiller ve ( ya da) bu fikirleri uygulamak çok maliyete ve zaman 
kaybına yol açar cevabını vermiştir. Sadece çok fazla aşina olmadığım bir alanla ilgili 
olursa (yeni teknolojiler vb.) desteklerim cevabını veren katılımcıların oranının ise %4,7 
(n:13) olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların çoğunluğu yeni yöntemleri ve 
uygulamaları destekleyeceklerini ve yeni metotlara açık olduklarını belirtmiştir. 
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Tablo 12. Emeklilik Durumunda Şirketle İlgili Planlar 

 f % 

Şirketimi satacağım 24 8,7 

Şirketimin faaliyetlerini durduracağım 136 49,1 

Şirketimi çocuklarıma/akrabalarıma devredeceğim 10 3,6 

Fikrim yok 107 38,6 

Toplam 277 100,0 
 

Katılımcılara emekli olduklarında şirketleri ile ilgili olarak ne yapmayı 
planladıkları sorulduğunda katılımcıların yarısına yakını (%49,1; n:136) şirketinin 
faaliyetlerini durduracağını belirtmiştir. Şirketini çocuklarına/akrabalarına devretmeyi 
planlayanların %3,6 (n:10) olduğu görülürken %8,7 de (n:24) şirketini satacağını ifade 
etmiştir. PwC araştırmasında ise katılımcıların %10’u şirketi satmayı veya hisseleri 
satışa çıkarmayı planladığı görülmüştür (PwC, 2016). 

Sonuç ve Öneriler 
Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre her on katılımcıdan sekizinin erkek 

olduğu ve yaklaşık her iki katılımcıdan birisinin 31-45 yaş aralığında olduğu tespit 
edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu lisans ve ya lisansüstü eğitim derecesine 
sahiptir.  Katılımcıların sahibi veya ortağı oldukları KOBİ'lerin özelliklerini 
incelediğimizde ise her dört KOBİ'den üçünün kentsel alanda faaliyet gösterdiği ve 
KOBİ’lerin büyük çoğunluğu imalat ve hizmet sektöründe yer aldığı tespit edilmiştir. 
Araştırmada yer alan KOBİ'lerin %68,9'u aile şirketidir ve bu işletmelerin yarısından 
fazlası işletme sahibi/katılımcı tarafından kurularak iş hayatında faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Her üç işletmeden birisinin yirmi seneden uzun bir süredir faaliyette olduğu 
ve bir milyon TL'den az yıllık ciro yaptığı tespit edilmiştir. Çalışan durumunu 
incelediğimizde ise her on işletmeden dördünde 10-49 arası çalışan istihdam edildiği 
tespit edilirken yaklaşık her iki KOBİ'den birisinde ise herhangi bir aile üyesinin veya 
bir akrabanın çalışmadığı görülmüştür.   

Katılımcıların yarısından fazlası yönetim, idari ve teknik seviyelerde bilgi ve 
becerilerini arttırmaya yönelik eğitim programlarına katıldığını belirtirken bu 
eğitimlerin genellikle üniversite bünyesinde verildiğini ifade etmiştir. Alınan bu 
eğitimlerde yazılı ve sözlü iletişim, kişiler arası ilişkiler,  organize etme yeteneği gibi 
konular teknik beceriler alanında yer alırken planlama ve hedef belirleme, yönetim, 
karar alma, insan ilişkileri ve pazarlama gibi konulara da iş yönetim becerileri alanında 
yer verilmiştir.  Ayrıca katılımcılar yenilikçilik, iç kontrol ve disiplin, değişimi yönetme 
kabiliyeti gibi konularda da eğitim alarak kişisel girişimcilik becerilerini geliştirdiklerini 
belirtmiştir.  

KOBİ'ler iş dünyasında farklı boyutlarda birçok sorunla yüz yüze gelmektedir. 
Fiyat rekabeti, genel ekonomik ortam ve yasal düzenlemeler KOBİ'lerin karşılaştığı dış 
sorunlar olarak belirtilmiştir. Kalifiye personel gereksinimi, finansman ve 
profesyonelleşememe KOBİ'lerin sıklıkta karşılaştığı iç sorunların başında gelmektedir. 
Katılımcılar, devir planlamasını ise bir iç sorun olarak görmemektedir. Her dört 
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katılımcıdan üçünün devir planlaması yapmamış olması da bu görüşü desteklemektedir. 
Devir planlaması yapılan KOBİ'lerde çeşitli eğitimlerle ve aile şirketinde her gün 
çalıştırarak bir sonraki nesli aile şirketini devralmak için hazırlamaktadır. Katılımcıların 
bir sonraki neslin işletme için yaratacağı katma değeri çok önemli bulduğu ve bir 
sonraki nesile güvendiği görülürken bir sonraki neslin de kendisinden emin olduğu ve 
başarılı olacaklarına dair inançlarının tam olduğu tespit edilmiştir. Her dört katılımcıdan 
birisi hem yönetimi hem de mülkiyeti bir sonraki nesile devretmek niyetinde olduğunu 
belirtmiştir.  

Katılımcıların yarısına yakını bir sonraki nesil ile birlikte geçmişte kullandıkları 
üretim ve yönetim uygulamalarını geliştirmeye istekli olduklarını ve gelecek nesil 
tarafından gündeme getirilen yeni fikirlerin işin gelişmesine katkı sağlayacağına 
inandıklarını, bu sebeple de bu tür yenilikçi yaklaşımları desteklediğini belirtmiştir. 
Diğer tarafta ise katılımcıların büyük çoğunluğunun bu tür yenilikçi yaklaşımları 
desteklerken emeklilik vakti geldiğinde şirketini yeni nesile devretmek yerine şirket 
faaliyetlerini durdurmayı planladığı görülmüştür. 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için KOBİ'ler oldukça önemli bir yere 
sahiptir. KOBİ'lerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve büyüyebilmeleri için 
karşılaştıkları sorunlara akılcı çözümler üretmeleri ve çeşitli stratejiler geliştirmeleri 
gerekir. Özellikle KOBİ yönetiminde söz sahibi olan yöneticilerin veya aile üyelerinin 
sektörel ya da mesleki anlamda bilgi ve beceri eksikliklerinin belirlenmesi ve bu 
eksikliklerin giderilmesine yönelik eğitim programlarına katılımı desteklenebilir. 
Bununla birlikte çalışan personelin de bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli 
kurum içi eğitimleri düzenlenebilir. Bu bağlamda alınan eğitimlerin, KOBİ 
yöneticilerinin ve çalışanlarının gelişimini destekleyerek hem bireysel hem de kurumsal 
performansın artışına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Devir planlaması sürdürülebilirlik anlamında oldukça büyük bir öneme sahiptir. 
Bu çerçevede, nesilden nesile geçişlerin planlanması ve eylemlerin hayata geçirilmesi 
oldukça kritik bir aşamadır. Araştırma sonuçları da göstermiştir ki, katılımcıların devir 
planlaması ile ilgili farkındalığı oldukça düşüktür ve her dört kişiden üçü devir 
planlaması yapmamıştır. Türkiye’deki aile şirketlerinin sadece %4’ü yazılı, güvenilir ve 
ilgili kişiler ile paylaşılmış bir devir planına sahipken bu konuda küresel ortalamanın 
%15 olduğu görülmektedir (PwC, 2016). Bu doğrultuda farkındalığın arttırılması için 
TOBB, KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kuruluşlar tarafından çeşitli 
kampanyaların düzenlenmesi, bilgilendirmelerin yapılması, farkındalığın arttırılması ve 
gerçekleştirilen eğitim programları içinde devir planlama süreci konusuna yer verilmesi 
önerilebilir.  

Her ne kadar Türkiye'de aile büyüğü hayattayken miras paylaşımı veya iş devri 
bir tabu olarak görülse de devir planlama sürecine başlamak ve gerekli hazırlıkları 
zamanında yapmak bir sonraki nesli de işin başına geçmeye hazırlayacaktır. Bir sonraki 
nesil de işin başına geçmek için kendisini geliştirmeye başlayacak ve daha donanımlı 
bir hale gelerek işletmenin başına geçebilecektir. Bu ortamın sağlanabilmesi için 
KOBİ'lere yönelik eğitimlerde yönetim, iletişim, büyüme, liderlik, dijital yetkinlik, 
güvenlik mevzuatı, yaratıcılık ve yenilik gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.  
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Extensive Summary 

 
Introduction 
Small and medium sized enterprises (SMEs) and entrepreneurs have significance 

importance in economies as they are the key dynamics of income and employment. 
Also, SMEs support economic development as they are the accelerators of innovation 
and growth. While the %99,8 of all enterprises are SMEs in Turkey and EU-28, this 
ratio is %99,7 in USA. In addition, SMEs create %74,2 of employment in Turkey, 
%66,3 in EU-28 and %55 in USA. 

The growth and development of SMEs are not only the interest of government 
policies but also the interest of many international organizations such as EU, OECD, 
etc. These organizations call for grants in order to support and ensure the development 
and growth of SMEs. In this context, under European Union Erasmus+ Program, Key 
Action 2-Strategic Partnerships, an Adult Education Project called “Training 
Entrepreneurs in Connecting Generations and Supporting Successful Business 
Succession Planning for micro-SMEs (Intogeneration)” with the Project number 2014-
1-TR01-KA204-013399 was supported by Turkish national Agency between 2014-
2016. Gazi University was the coordinator of Intogeneration Project and the partners 
were Ankara Chamber of Commerce from Turkey, Berlink from Germany, StepV from 
Spain, Interprojects from Bulgaria and Ecompass from Greece. Intogeneration project 
aims to provide useful information about the functions of SMEs, knowledge in day-to-
day procedures and assistance by a consulting role to the owners of family businesses 
(SMEs and micro SMEs) using the tools of modern technology. Moreover, the Project 
focuses on to provide training by employing mobile application and web platform in 
order to assist the successors in taking over an existing business from their parents. For 
the preparation of the training program and designing the curriculum, a field research 

https://orcid.org/0000-0003-0492-7500
mailto:guzel@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-3649-0999
mailto:sfirat@gazi.edu.tr
https://orcid.org/0000-0001-8714-0214
mailto:bulentelbasan@gmail.com


 
 
 
 

A. Güzel – S. Fırat – B. Elbasan 10/4 (2018) 1298-1320 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 
 

1318 

was conducted by using survey method in partner countries which are Turkey, 
Germany, Spain, Greece and Bulgaria. In accordance with the findings of this field 
research, and the focus group studies carried out by the project partners, the training 
program and curriculum were designed. This paper aims to share the Turkey results of 
this field research which guided to the development of the curriculum and the training 
program. 

Methodology 
According to the European Commission report "Overview of Family –Business 

and Relevant Issues, research, networks, Policy   Measures for the Promotion of SMEs’ 
competitiveness" in 2009, European family businesses face 3 types of challenges. These 
challenges are the challenges that arise from the environment in which companies 
operate; the challenges that develop as a consequence of the family firm’s internal 
matters; and the challenges related to educational aspects, which have an impact on both 
the business environment and on family firms’ internal matters. Intogeneration Project 
has focused especially on the second challenge, which is business succession in micro-
SMEs. The project will do this by providing training to assist the successors in taking 
over an existing business from their parents. In this context, this study was designed as a 
descriptive study and aims to identify the internal and external challenges that SMEs 
face, and to evaluate the current situation and views about succession planning.  

The data was collected by using survey method where the survey includes 22 
questions. The survey questions were developed on the basis of Hisrich and Peters’s 
(1992) study and results of the focus group study of partner organizations. First, the 
questions of the survey were developed in English and then translated to Turkish, 
German, Spanish, Bulgarian and Greek languages which are the mother languages of 
partner organizations. The questionnaire was pilot-tested with 20 people for content, 
language clarity, ease of use, and time required filling out the questionnaire. Thus the 
omissions, errors and expressions that were difficult to be understood by the 
respondents were eliminated and the final shape was given to the questionnaire.   

The survey implementation was conducted at Ankara province between 
February and May, 2015by using face to face reviews and online surveys. Simple 
random sampling method was used to identify the sample of the research. Totally, 387 
participants completed the survey forms, but 110 of them were excluded as they were 
not correctly completed or incomplete filled, and 277 surveys were found to be 
appropriate for the analysis. The collected data was classified and coded by the 
researcher. Frequency and percentage distribution were calculated. Pearson Chi-Square 
test was employed in order to compare the categorical data and value of P<,05 was 
accepted statistically significance. 

Results and Conclusions 
According to the research findings, it can be seen that eight of ten participants 

are male, half of the participants are in the 31-45 age group, and most of them have a 
graduate or post graduate degree.  For the SMEs, three of each four SMEs operate in the 
urban area and it has been identified that the majority of SMEs operate in manufacturing 
and service sector. Also, %68,9 of SMEs are family business and more than half of 
these family business were founded by the owner. In addition one third of the SMEs 
operate more than twenty years and have less than 1.000.000TRY yearly turnover. For 
the employment, it can be seen that four of ten SMEs provide employment between 10-
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49 employees and almost half of the SMEs do not employ a family member or a relative 
in the SME. 

More than half of the participants stated that they have attended training 
programs mostly at universities to increase their knowledge and skills at technical, 
managerial and administrative levels. While the trainings about technical skills that 
participants attended include topics such as written and oral communication, 
interpersonal relationships and organization skills, the trainings about business 
management skills include topics such as planning and targeting, management, decision 
making, human relations and marketing. In addition, participants also stated that they 
have developed their personal entrepreneurial skills by attending courses at universities 
such as innovation, internal control and discipline, change management.  

SMEs face many problems and challenges in the business world. According to 
findings, while price competition, general economic environment and legal regulations 
are stated as external problems facing SMEs, qualified personnel requirements, 
financing and non-professionalization are among the most common internal problems 
faced by SMEs. But succession planning has not been considered by participants as a 
challenge for SMEs. The finding also supports this view as three of four participants did 
not make a succession plan for the business transfer to next generation. The SMEs 
which made succession planning let the successor to work in family business and 
supports him/her to join trainings for the preparation of the next generation to take over 
the family business. Also, it is identified that the participants trust the next generation 
for the business transfer and find the added value created by the successors for the SME 
very important. In addition, the successors are confident to handle the business, and 
they believe in themselves that they would succeed. Parallel to these findings, one of 
four stated that they intend to delegate both management and ownership to the next 
generation 

Almost half of the participants stated that they are willing to develop the 
production and management practices that they used in the past with the next 
generation, and that new ideas raised by the next generation will contribute to the 
development of the business and therefore support such innovative approaches. On the 
other hand, while the majority of the participants supported such innovative approaches, 
it was seen that when the retirement time came, they are planning to halt company 
activities instead of transferring company to the new generation. 

SMEs have an important place to ensure sustainable development. SMEs need to 
develop rational solutions and develop various strategies for the problems they face in 
order to sustain and grow their business. In particular, by identifying the sectoral or 
professional knowledge and skills deficiencies and levels, the participation of managers 
or family members who have the right to comment on SME management in training 
programs can be supported to eliminate these deficiencies and increase their knowledge. 
In addition, various in-company trainings can be organized in order to improve the 
knowledge and skills of the working staff. In this context, it is thought that the trainings 
will contribute to the increase of both individual and corporate performance by 
supporting the development of SME executives and employees.   

Succession planning has a great importance in terms of sustainability and 
continuity of SMEs. In this context, to make a succession plan in early periods, and 
realization of the planned activities is a critical stage. The research findings shows that 
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the awareness of the participants about succession planning is very low and three of 
every four participants did not make any succession planning.  In order to increase the 
awareness, organizations such as chambers of commerce and industry, TOBB, 
KOSGEB should organize some activities and campaigns focusing on succession 
planning, inform the SMEs about business transfer and succession planning, and give 
business transfer and succession planning a broader place in training programs.  

  Although to begin the succession planning process or portion of the inheritance 
can be seen as a taboo in Turkey while senior member of the family is alive, beginning 
succession process and making necessary preparations for the business transfer in a 
timely manner will also prepare the next generation to lead the business. As a 
consequence of that, the next generation will also begin to improve themselves in order 
to become more equipped in terms of knowledge and skills, and they can be able to take 
over the business. In order to provide this environment for the next generation, subjects 
such as management, communication, growth, leadership, digital competences safety 
legislation, creativity and innovation should be discussed in detail at training programs. 
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Özet 
Yaşamın her alanında yer bulan teknoloji günümüzde kalabalıkların buluştuğu 

birçok sanal platforma aracılık etmektedir. Rekabetin her alanda yoğun olarak yaşandığı 
çevre koşullarında, sosyal medya araçları olarak ifade edilen bu platformlar işletmelerin 
yeni fırsatlar yaratmalarında aktif rol oynamaktadır. Büyük kitlelere ulaşabilme ve 
interaktif iletişim kurabilme olanağı yaratan sosyal medya araçları tüm işletme 
paydaşlarını bir araya getirmektedir. Bu araştırmanın amacı; Türkiye’nin önde gelen 
lojistik işletmelerinin sosyal medya kullanım düzeylerini belirlemektir. Bu doğrultuda, 
işletmelerin kullanıcılarla interaktif olarak karşılaşabilecekleri sosyal medya 
platformları olan Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube ile işletmelerin resmi web 
sayfaları alt kriterler bazında incelenmiş ve bu lojistik işletmelerinin sosyal medya 
performans değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bağlamda çalışmada melez bir Çok Kriterli 
Karar Verme yöntemi önerisinde bulunulmuştur. Kriterlerin önem dereceleri belirlemek 
üzere Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yönteminden, alternatiflerin sosyal medya 
performansını değerlendirmek üzere Gri İlişkisel Analiz yönteminden faydalanılmıştır. 
Bulanık AHP yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre; işletmelerin sosyal medya 
performansına en çok etki eden kriterlerin Twitter ve Resmi Web sayfaları olduğu 
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saptanmıştır. Performans değerlemesinde en az etki Instagram ve YouTube sosyal 
ağlarında yürütülen faaliyetlerden oluşmaktadır. hibrit modeli kullanılarak yapılan 
hesaplamalar sonucunda sosyal medya performans skoru en yüksek işletme Türk 
Havayolları olmuştur. Sıralamada ilk 3 sırada yer alan işletmelerin havacılık sektöründe 
yer aldığı görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık AHP, Gri 
İlişkisel Analiz 
Gönderme Tarihi 30 Ekim 2018; Revizyon Tarihi 20 Aralık 2018; Kabul Tarihi 25 
Aralık 2018 

Abstract 
Technology, which takes place in every area of life, now mediates many virtual 

platforms where crowds met. By using social media platforms, which provide the 
opportunity to reach large audiences and create interactive communication, bring 
together all business stakeholders. In this study, it is proposed to determine the social 
media usage level of Turkey's leading logistics companies. In this direction, the official 
web sites of the companies and their specific social media platforms are examined. For 
evaluating the social media usage of the companies, we take in to account the Twitter, 
Facebook, Instagram and YouTube platforms. In this context, a hybrid Multi-Criteria 
Decision Making method has been proposed in this study. Fuzzy Analytical Hierarchy 
Process method is used to identify criteria weights and the Grey Relational Analysis 
method was used to evaluate the social media performance of the alternatives.  
According to the results obtained by using fuzzy AHP method; Twitter and Official Web 
pages were found to be the most important criteria affecting the social media 
performance of enterprises. The least impact in performance appraisal is the activities 
carried out on Instagram and YouTube social networks. As a result of the calculations 
made using the hybrid model, Turkish Airlines has the highest social media 
performance score. It is seen that the enterprises, which are in the top 3 in the ranking, 
are in the aviation sector. 
Keywords: Social Media, Multi Criteria Decision, Fuzzy AHP, Grey Relational 
Analysis 
Received 30 October 2018; Received in revised from 20 December 2018; Accepted 25 
December 2018 

1. Giriş 
Bilgi teknolojilerinin her alanda öne çıktığı günümüz koşullarında, sosyal 

medyanın iş ve iletişimin dönüştürülmesi sürecinde hayati bir rol oynadığı 
bilinmektedir. Teknolojideki gelişmeler ışığında hızla yayılan internet kullanım 
olanakları ile bireylerin ve firmaların sosyal medya kullanımında hızlı bir artış 
yaşandığı dikkat çekmektedir. Sosyal medya kullanımı ile kitleler ve kişiler arasındaki 
sınırlar ortadan kaldırılarak daha kolay ve hızlı iletişim kurulabilmektedir. Sosyal 
medya araçları ile müşterilere ulaşma konusunda işletmeler geleneksel pazarlama 
kanalları ile ulaşılabilecek müşterisi sayısından çok daha fazla sayıda müşteriye 
ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda sosyal medya kullanımı ile müşterilere ulaşma 
becerileri ile işletmeler önemli bir maliyet avantajı sağlayabilmektedir (Neti, 2011:3). 
Buna ek olarak, işletmelerin hedef kitlesinin takibi ile rakiplerinin izlenmesinde de 
önemli avantajlar sağlamaktadır (Kayaköy Taş, 2014:69).   
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2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nde pay ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimi, finansal ve hukuki 
durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacından 
bahsedilmektedir (SPK, 2003: 20). Bu doğrultuda, halka açık şirketlerde sosyal 
medyanın etkin kullanımı ile pay ve menfaat sahipleri ile iletişim ve etkileşime 
geçilmesi yoluyla söz konusu hedeflere ulaşmak kolaylaşabilir. Kurumsal yönetim 
açısından sosyal medya kullanımının işletmeler açısından önem taşımaktadır. Özellikle 
halka açık şirketlerin bu anlamda paydaşlara ulaşmanın bir yolu olarak sosyal medya 
araçlarını etkin şekilde kullandıkları gözlenmektedir. 

Günümüzde işletmelerin marka imajını güçlendirmek, görünürlüğünü arttırmak, 
işletmeyi sektör lideri olarak konumlandırmak, yeni müşteri ve satış miktarını arttırmak 
gibi amaçlar için kullanılan sosyal medyanın lojistik sektörü açısından da büyük önem 
taşıdığı bilinmektedir. Sektörde faaliyet gösteren büyük ve marka imajı güçlü olan 
lojistik işletmelerinin çoğunun sosyal medya kullanımına ilişkin stratejilere giderek 
daha fazla yer vermeye başladıkları gözlenmektedir. Uygulama alanındaki bu gelişime 
rağmen, lojistik sektöründe sosyal medya kullanımına yönelik gerçekleştirilmiş 
akademik araştırmaların özellikle Türk literatüründe çok fazla ele alınmadığı 
gözlenmiştir. Bu bağlamda, tüm dünyada iş, finans ve teknoloji alanında referans olarak 
kabul edilen ve 2007 yılı itibariyle Türkiye’de de yayınlanmaya başlayan Fortune 
Dergisi’nin internet sitesinde yayınlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketi sıralamasında 
yer alan lojistik firmaların sosyal medya kullanımları incelenmektedir. Sosyal medya 
kullanımına ilişkin analizlerin; işletmelerin Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube 
kullanımları ile resmi web sayfalarının ele alınarak gerçekleştirildiği bu çalışmanın 
literatüre katkı sağlayacağı beklenmektedir.  

2. Kavramsal Çerçeve ve Literatür Taraması 
Sosyal medya uygulamaları 1997 yılında SixDegrees sitesi ile ortaya çıkmıştır. 

SixDegrees, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmalarına ve mesaj 
gönderebilmelerine yardımcı olacak bir araç olarak ortaya çıkmıştır. SixDegrees 
milyonlarca kullanıcıyı cezbederken, sürdürülebilir bir nitelik taşımakta başarısız oldu 
ve 2000 yılında kapatıldı. 2002-2003 yılları itibari ile Web 2.0 uygulamaları ile 
internette etkileşimli içerikler yer almaya başlaması ile bu uygulamalara artan bir 
şekilde kullanımı gerçekleştirilmiştir. Sırası Friendster ve Myspace, sonrasında 2004-
2005 yıllarında Flickr ve Youtube, onu takiben 2006-2007 yıllarında Facebook ve 
Twitter ile birlikte hızlı bir şekilde kendini göstermeye başlamıştır (Boyd ve Ellison, 
2008). 

Sosyal medya; teknoloji, telekomünikasyon ve görüntüler (durağan ve hareketli) 
ile seslerin yapımına, ortak inşasına, yayılmasına olanak sağlayan sosyal etkileşimi 
birleştiren internet ve mobil tabanlı araçlar olarak tanımlanabilir (Dabner, 2012: 69). Bir 
başka tanıma göre sosyal medya; internet üzerinde bireylerin sosyal çevreleri ile 
iletişime geçtikleri, eğlendikleri ve paylaşım sağladıkları yer olarak ifade edilmektedir 
(Bercovici:2010). 

Sosyal medyanın, iletişim sürecinde "uzun kuyruk" konseptinden yararlanarak 
daha geniş bir kitleye ulaşmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu da farklı kesimlere 
daha hızlı ve kolay ulaşmak anlamına gelmektedir. Organizasyonlarda; toplantılar, 
telefon çağrıları ve e-postaları içeren farklı iletişim kanalları mevcuttur. Bu iletişim 
kanallarının, bir mesajı silme, toplantı sırasında not almama (gözden kaçırma) ve 
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zorlayıcı olabilecek çok sayıda e-posta listesi içerisinde bilgi arama gibi bazı 
sınırlılıkları söz konusu olabilmektedir. Sosyal medya kullanımı, bu kısıtlamalar 
açısından iletişim kanallarını ve organizasyondaki etkinliği de arttıran bir etki 
yaratmaktadır (Edosomwan vd., 2011). 

İnternet iş dünyasında ve tüketici davranışlarında Sanayi Devrimi'ninkine benzer 
temel bir değişim yaratmıştır. İnternetin ortaya çıkışı, matbaanın bulunması ya da 
demiryolu ulaşımının ticareti geliştirmesi gibi parasal işlemlerin ortaya çıkışıyla benzer 
şekilde iletişim ve mübadele süreçlerinde değişim yaratmıştır (Sharma ve Sheth, 
2004:696). 

Literatürde özellikle Twitter ve Facebook ile ilgili gerek kişilik özellikleri gerekse 
işletmeler açısından değerlendirmelerin yapıldığı çeşitli araştırmalar yaralamaktadır. 
Örneğin Hughes vd. (2012) çalışmalarında sosyal medya kullanımı ile kişilik özellikleri 
arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Michaelidou vd. (2011) işletmelerin sosyal medya 
pazarlamasını kullanımı ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarında, KOBI’lerin sosyal 
medya uygulamalarının amaçlarını ortaya koymuşlardır. Parveen vd. (2015), 
çalışmalarında sosyal medya kullanımı ile organizasyonel performans arasındaki ilişkiyi 
araştırmış ve işletmelerde sosyal medya kullanım amaçlarını belirlemişlerdir. Trainor vd 
(2014), keza işletmelerin sosyal medya kullanımı ile müşteri ilişkileri performansları 
arasındaki ilişkileri araştırmışlardır.         

Yerel literatürü incelediğinde, sosyal medya kullanımına yönelik çalışmalarından 
Toğay vd. (2013) Gazi Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulu’nda, 60 öğrenci 
üzerinde bir donem süresince sosyal medya ortamlı bir süreç izlemişlerdir. Öğrenimin 
sosyal medya ile desteklenmesi konusunda öğrencilerin görüşlerine yönelik 
değerlendirme yapmışlardır.  Araştırma sonucunda eğitim süreçlerinin sosyal medya 
araçları ile desteklenmesinin öğrenci öğrenmelerinde olumlu yönde etkili olduğu, 
öğrenme süreçlerini kolaylaştırdığı ve eğitim süreçlerini geliştirdiği tespit edilmiştir. 
Bulunmaz (2011) otomotiv sektöründe sosyal medyanın kullanımı üzerine incelemeler 
yapmış, otomotiv şirketi Fiat’ın sosyal medyayı kullanım biçimleri üzerinde analizler 
gerçekleştirmiştir. Solmaz ve Görkemli (2012), sosyal paylaşım ağlarının kullanılma 
oranlarının tespiti amacı ile 16 büyükşehir belediyesinde yaptıkları çalışmalarında, en 
yaygın sosyal medya aracı olarak kabul edilen Facebook ve Twitter hesaplarını 
incelenmişlerdir. Örneklem dahilindeki 16 büyükşehir belediyesinin neredeyse 
tamamının sosyal paylaşım ağlarında yer aldığını ve katılımcı kültüre katkıda 
bulunduğunu ifade etmişlerdir. Büyükşehir Belediyelerinin kamunun eylemlerinden ve 
düşüncelerinden haberdar olmak, kamuyu etkilemek ve etkilenmek adına sosyal 
paylaşım ağlarına katılmalarının bir gereklilik olarak ortaya çıktığına vurgu 
yapmışlardır. Eryılmaz ve Zengin (2014); butik otellerin Facebook sayfalarını 
inceleyerek değerlendirmiş ve eksiklikleri belirlemişlerdir.  

Yerel literatürde yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde; günümüzde sosyal 
medya kullanımının işletmeler açısından öneminin giderek daha fazla anlaşıldığı 
sonucuna varılabilmektedir. Uygulama açısından gözleme dayalı bir değerlendirme 
yapıldığında,  lojistik sektöründe de işletmelerin pek çoğunun sosyal medya 
kullanımına ilişkin stratejilere giderek daha fazla önem vermeye başladıkları 
söylenebilmektedir. Özellikle kurumsal niteliğe sahip büyük ve marka imajı güçlü olan 
lojistik işletmelerinin sosyal medya araçları vasıtasıyla paydaşlara etkin şekilde ulaşma 
yolunu tercih ettikleri dikkat çekmektedir. Ülkemizde bu alanda yapılmış çalışmalar 
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değerlendirildiğinde; sosyal medya kullanımının belediyeler, eğitim, otomotiv ve turizm 
sektörü gibi alanlarda gerçekleştirildiği görülmektedir. Özellikle Lojistik sektörü 
açısından konuyu ele alan çalışmaların çok az sayıda olduğu gözlenmiştir.  

3. Veri ve Yöntem 
Şubat 2018 itibarı ile Fortune 500 Türkiye’ de yer alan lojistik işletmelerinin 

Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube kullanımları ile resmi web sayfalarından 
ilgili veri alınmıştır. Bunun için, öncelikle arama motorunda (Google) “uygulama adı” + 
“firma adı” yazılarak sadece çalışmaya herkese açık uygulamalar alınmıştır. Daha sonra 
firma web sayfası belirlenerek giriş sayfasından sosyal medya uygulamalarının 
güncelliği ve linklerin (tek yönlü iki yönlü hızlı bakılarak) olup olmaması durumuna 
göre değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında kriter ağırlıklarının belirlenmesinde 
Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yaklaşımından, kriter ağırlıkların dahil edildiği karar 
probleminin analizi için Gri İlişkisel Analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bölümün 
izleyen alt başlıklarında Bulanık AHP ve Gri İlişkisel Analiz yöntemleri incelenmiştir. 

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) bir karar probleminde yer alan kriter ve 

alternatiflerin ikili olarak bir ölçek üzerinden karşılaştırılmasına olanak sağlayan ve 
değerlendirmelerin sayısallaştırılmasında kullanılan bir Çok Kriterli Karar Verme 
yöntemidir. AHP yaklaşımı her türden karar problemine rahatlıkla uyarlanabilmesi, 
diğer ÇKKV yöntemleri ile bütünleşik ve diğer sistem teorileri ile entegre kullanılması 
bakımından literatürde kabul görmüş bir yöntemdir (Yıldırım ve Yeşilyurt, 2014). 

Gerçek hayat problemlerinde sayısal bir ölçek kullanmak yerine dilsel 
değerlendirmelerden faydalanmak, değerlendirmelerin daha kolay ve elde edilen 
sonuçların daha etkin olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple klasik AHP yöntemi bulanık 
sayı karşılıkları bulunan bir dilsel ölçek ile kullanılarak literatürde Bulanık AHP 
yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bulanık AHP yöntemi için farklı araştırmacılar 
tarafından farklı yaklaşımlar sunulmuştur. Bu çalışmada bu yaklaşımlardan Chang 
(1996) tarafından önerilen Genişletilmiş Analiz (Mertebe Analizi) Yöntemi 
kullanılmıştır. 

Chang tarafından önerilen Genişletilmiş Analiz Yöntemi uygulanırken izlenecek 
adımlar 4 başlıkta özetlenebilir (Chang, 1996: s.650-651; Yıldırım ve Önay, 2014; 
Yıldırım ve Yeşilyurt, 2014): 
1. Adım: i. kritere  göre bulanık sentetik mertebe değeri Si, 
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eşitlikleri elde edilir. 

2. Adım: 1M  , ( )1 1 1, ,l m u   parametreleri ile; 2M  , ( )2 2 2, ,l m u  parametreleri ile gösterilsin. 

1 1 1 1 2 2 2 2( , , ) ( , , )M l m u M l m u= ≤ =  eşitsizliğinin olasılık derecesi, 

 ( )
1 22 1( ) sup min ( ), ( )M M

y x
V M M x yµ µ

≥

≥ =                      (5) 

şeklinde tanımlanır. Üçgensel konveks bulanık 1M  ve 2M  sayılarının kesişim 

kümesinin ordinatını gösteren ( )2 1V M M≥  ifadesinin üyelik fonksiyonu, 

 ( ) ( ) ( )

( ) ( )

2

2 1

2 1 1 2 1 2

1 2

2 2 1 1

1 ,
0 ,

,  

M

m m
V M M hgt M M d l u

l u
diğer durumlar

m u m l

µ

≥

≥ = ∩ = = ≥

−

− − −









     (6) 

eşitliği ile elde edilir.  

1M  ve 2M   üçgensel bulanık sayılarını kıyaslamak üzere ( )2 1V M M≥  ve ( )1 2V M M≥  
değerlerinin ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. 

3. Adım: Konveks bir bulanık sayının k adet konveks bulanık sayıdan { } 1, 2,...,iM i k=  
büyük olmasının olabilirlik derecesi, 

 
( )
( ) ( ) ( )[ ]

( )

1 2

1 2

, , ...,

, , ...,

min   ,  1, 2,...,

k

k

i

V M M M M

V M M M M M M

V M M i k

= ≥

= ≥ ≥ ≥

= ≥ =

                  (7) 

şeklinde tanımlanabilir. Burada { }1, 2,...,i k=  için ( ) ( )min  i i kd A V S S′ = ≥  
{ }1, 2,...,i k=  ise k i≠  için ağırlık vektörü, 

 ( ) ( ) ( )( ) { }1 2, , ...,  1, 2,...,T

nW d A d A d A i n′ ′ ′ ′= =                   (8) 

Eşitlik (8)’deki gibi elde edilir. 
4. Adım: Eşitlik (16) ile elde edilen ağırlık vektörü normalize edilerek, 
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 ( ) ( ) ( )( ) { }1 2, , ...,  1, 2,...,T

nW d A d A d A i n= =                  (9) 

bulanık sayılardan oluşmayan W vektörü elde edilir (Toksarı ve D. Toksarı, 2011: 
57). 

Bulanık AHP yaklaşımlarında tercih edilen ölçek, uygulanan yönteme göre 
değişiklik arz etmektedir. Literatürde üçgensel bulanık sayılardan oluşan ölçeklerin 
yaygın kullanıldığı görülmektedir (Göksu ve Güngör, 2008:11). Bu çalışmada Chang 
(1996) çalışmasında Genişletilmiş Analiz Yöntemi için önerdiği ölçek kullanılmış olup, 
Tablo.1’de Bulanık Önem Dereceleri ve karşıklık ölçeği gösterilmiştir (Kaptanoğlu ve 
Özok, 2006: 201). 

Tablo 1. Bulanık Önem Dereceleri 
Sözel Önem Derecesi Bulanık Ölçek Karşılık Ölçek 

Eşit önemli ( )1,1,1  ( )1 1 1
, ,

1 1 1  

Bir daha fazla önemli ( )1,3,5  ( )1 1 1
, ,

5 3 1  

Kuvvetli derecede önemli ( )3,5,7  ( )1 1 1
, ,

7 5 3  

Çok kuvvetli derecede önemli ( )5,7,9  ( )1 1 1
, ,

9 7 5  

Tamamıyla önemli ( )7,9,9  ( )1 1 1
, ,

9 9 7  

Gri İlişkisel Analiz 
Gri İlişkisel Analiz, Ju Long Deng  tarafından literatüre kazandırılan Gri Sistem 

Teorisinin temel elemanlarından birisidir (Deng, 1989). Gri sistem, hiç bilginin 
olmadığı (siyah) veya bilginin belirsiz olduğu (beyaz ile siyah arası=gri) durumlarda 
karar verilmesini kolaylaştırmada bir araç işlevi görmektedir (Ayrıçay vd., 2013). Gri 
Sistem Teorisinde olgu hakkındaki tam bilgi beyaz, hiç bilgi olmaması siyah, yetersiz 
veya eksik bilgi olması, gri bilgi olarak tanımlanmakta, bilginin belirsizlik düzeyi gri 
skala üzerinden tanımlanmaktadır. Belirli bir sistem içerisinde iki eleman veya iki alt 
sistem arasında değişen ilişkinin ölçümünde kullanılan “Gri İlişki”, analiz edilen 
elemanlar arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları gösteren bir ölçüttür (Li vd., 2007). 

Gri sistem teorisi altında incelenen konulardan biri olan Gri İlişki Analizi, birçok 
karar problemine uygulanan pratik bir yöntem olarak literatürde kabul görmüştür. Gri 
İlişki Analizinin diğer istatistiksel yöntemlere göre üstünlükleri: az sayıda veri ile 
analize imkan tanıması, belirsiz veriler ile efektif sonuçlar üretebilmesi, gri ilişki 
katsayılarının matematik hesaplamasının görece kolay olması, veri setini herhangi bir 
dağılıma tabi tutmaması olarak sıralanabilir (Kung vd., 2006; Chang, 2006). Gri 
İlişkisel Analiz, herhangi bir olasılık dağılımından bağımsız olarak, küçük örnek 
sayıları ile yapılan çalışmalarda alternatifi istatistiksel analiz yöntemlere göre daha etkin 
sonuçlar ortaya koyan bir yöntemdir (Tong ve Lin, 2008). 

Gri ilişkisel analiz yönteminde ilk adım olarak, gri ilişkisel oluşum olarak 
adlandırılan ve tüm alternatiflerin performansının, karşılaştırılabilir bir seriye çevrilmesi 
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işlemi tesis edilir. Elde edilen serilere uygunluk arz eden referans seri oluşturulduktan 
sonra tüm karşılaştırılabilir seriler ve referans seri arasındaki gri ilişkisel katsayı 
hesaplaması yapılır. Analizin son adımında, gri ilişkisel katsayılar baz alınarak, referans 
seri ile karşılaştırılabilir her seri arasındaki gri ilişki dereceler, hesaplanır ve büyükten 
küçüğe sıralanır (Kuo vd., 2008). Gri ilişki derecesi en yüksek olan alternatif en ideal 
(en iyi) alternatif olarak belirlenir (Lin ve Lin, 2005). 

Gri İlişkisel Analiz, sürecinde izlenen matematik işlemler 6 adımda özetlenebilir 
(Wu, 2002; Zhai vd., 2009; Meydan vd., 2016): 

1. Karar matrisinin oluşturulması: n kriter ve m alternatiften oluşan mxn’lik X 
karar matrisi Eşitlik (10)’da gösterildiği gibi oluşturulur. 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 1 1

2 2 2

1 2
1 2

1 2m m m

x x x n
x x x n

X

x x x n

=

 
 
 
 
 
 

L
L

M M O M
L                             (10) 

Eşitlikte yer alan matriste ( )ix k  değeri; i. alternatifin k. kriterine ait performans 
skorunu ifade etmektedir. 

2. Referans serisinin oluşturulması: Karar probleminde faktörlerin 
kıyaslanmasında referans olacak seri, 

 ( ) ( )( )0 0 0, , 1, 2, ,x x j x n j n= =K K    
şeklinde gösterilir. Burada ( )0x j , j. kriterin normalize değerler içindeki en büyük 

değerini göstermektedir. 
3. Karşılaştırma serisinin oluşturulması: Farklı boyutlardaki kriterlerin 

karşılaştırılmasına olanak sağlamak üzere verilerin standardize edilmesi gerekmektedir. 
Bu işlem kriterin fayda, maliyet ya da ortalama tip özelliği göstermesine göre (11), (12) 
ve (13) nolu eşitliklerden uygun olanının kullanılmasıyla gerçekleştirilir. 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]     /     i i i i iX k x k min x k max x k min x k= − −                 (11) 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]       /      i i i i iX k max x k min x k max x k min x k= − −     (12) 

 ( ) ( ) ( )  1  –  /   –  i i i i iX k x k u max x k u= −                 (13) 
Eşitlik (11) fayda, Eşitlik (12) maliyet ve Eşitlik (13) ortalama tip kriter 

değerlerini standart değerlere dönüştürmek için kullanılır. 
4. Mutlak değer tablosunun oluşturulması: Bu adımda kriterlerin 

karakteristikleri baz alınarak sıra sayısı ile referans değeri arasındaki farkı gösteren 
katsayı farklılıkları hesaplanır. iX∆  katsayı farkı Eşitlik (14) yardımıyla hesaplanır 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 1 0 1  1  –  1 ,  2  –  2 , ,  –  iX k Y X Y X Y n X n∆ = K     (14) 
5. Farklı veri dizilerine ait gri ilişkisel katsayı matrisinin hesaplanması: Bu 

adımda öncelikle fark veri dizisi içerisinde yeralan Δenb ve Δenk değerleri hesaplanır 
ve Eşitlik (15) kullanılarak hesaplama yapılır. 
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 ( ) ( ) ( )( )   /     enk enb i enbj jγ δ δ= ∆ + ∆ ∆ + ∆                             (15) 
Burada; 
Δenb, her dizi içerisindeki en yüksek, Δenk ise her dizi içerisindeki en düşük 

değişim değerini temsil etmektedir. Eşitlik (15)’de yeralan Δi(j); Δi fark veri dizisindeki 
j. değeri ifade etmektedir. δ katsayısı, Δenb veri dizisindeki en uç değer olma ihtimalini 
ortadan kaldırmak üzere kullanılmaktadır ve genelde 0,5 olarak eşitliğe dahil 
edilmektedir. 

6. İlişki matrisini oluşturmak için fark veri setleri için gri ilişki derecesinin 
hesaplanması: 

 
( )i

1

Ѓ 1 /
n

i

m

n mγ
=

= ∑
                                        (16) 

Eşitlik (16)’da iЃ  değeri i. elemanın gri ilişki derecesini temsil etmektedir, şayet 
veri noktaları için farklı ağırlıklar (önem dereceleri) söz konusu ise bu durumda gri 
ilişkisel derecesi Eşitlik (17)’de gösterildiği şekilde hesaplanır. 

 
( ) ( )i

1

Ѓ . 
n

i
m

m w mγ
=

= ∑
                                        (17) 

Burada w(m); n. veri noktasının ağırlığını göstermektedir. 

4. Uygulama ve Bulgular 
Çalışmada işletmelerin sosyal medya performanslarını değerlendirmek üzere 

kullanılan kriter seti Bulanık AHP yöntemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır. Çalışmada 
öncelikle karar problemine etki eden kriter seti oluşturulmuştur. Firmaların Sosyal 
Medya Performans Değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler belirlenerek hazırlanan 
Karar Problemi Hiyerarsik Modeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre 
işletmeler Twitter hesaplarındaki takipçi ve tweet sayıları ile bu ortamda güncel olma 
durumlarına, Instagram hesapları Takipçi ve paylaşım sayıları ile bu ortamda güncel 
olma durumlarına, Facebook hesapları beğeni ve paylaşım sayısı ile güncel olma 
durumları, Youtube kanalları abone ve paylaşım sayıları ile güncel olma durumlarına, 
Web sayfaları ise ara yüz, kullanışlılık, Mobil uyumluluk, etkileşimli içerik ve sosyal 
medya bağlantılarının paylaşılması durumlarına göre incelenmiştir.  
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Şekil 1. Hiyerarşik Model 

İzleyen adımda sosyal medya uzmanlarından oluşturulan bir karar verici grubuna 
değerlendirmeler yaptırılmıştır. Grup kararını elde etmek üzere uzmanların tekil 
değerlendirmeleri Geometrik Ortalama yöntemi ile tek bir karara indirgenerek işlem 
yapılmıştır. Elde edilen karar matrisinden, Bulanık AHP yaklaşımlarından olan Toplam 
Entegral Değer yöntemi kullanılarak, kriterlerin önem dereceleri hesaplanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosyal Medya Performans 
Değerlendirme

Twitter

Takipçi Sayısı

Tweet Sayısı

Güncellik

Facebook

Beğeni Sayısı

Paylaşım Sayısı

Güncellik

Instagram

Takipçi Sayısı

Paylaşım Sayısı

Güncellik

Youtube

Abone Sayısı

Paylaşım Sayısı

Güncellik

Web 
Sayfası

Arayüz

Kullanışlılık

Mobil Uyumluluk

Etkileşimli İçerik

Sosyal Medya 
Bağlantı Paylaşımı
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Tablo 2. Bulanık AHP Sonuçları: Hesaplanan Kriter Ağırlıkları 
Kriter Alt Kriterler Yerel Ağırlık (%) Global Ağırlık (%) 
Twitter  46  
 Paylaşım Sayısı 29 13,3 
 Takipçi Sayısı 5 2,4 
 Güncellik 66 30,7 
Facebook  17  
 Paylaşım Sayısı 29 4,7 
 Takipçi Sayısı 5 0,9 
 Güncellik 66 10,9 
Instagram  7  
 Paylaşım Sayısı 29 2,1 
 Takipçi Sayısı 5 0,4 
 Güncellik 66 4,9 
Youtube  4  
 Paylaşım Sayısı 29 1,2 

 Takipçi Sayısı 5 0,2 
 Güncellik 66 2,7 
Web Sayfası  26  
 Arayüz 3 0,8 
 Kullanışlılık 17 4,3 
 Mobil Uyumluluk 44 11,2 
 Etkileşimli İçerik 32 8,3 
 Sosyal Medya Bağlantı 

Paylaşımı 
4 1,0 

Elde edilen kriter ağırlıkları incelendiğinde işletmelerin sosyal medya 
performansına en çok etki eden kriterlerin Twitter ve Resmi Web sayfaları olduğu 
saptanmıştır. Performans değerlemesinde en az etki Instagram ve YouTube sosyal 
ağlarında yürütülen faaliyetlerden oluşmaktadır. 2 düzeyde oluşturulan kriter hiyerarşisi 
Gri İlişkisel Analiz yöntemine entegre edilmek üzere tek düzeye indirilmiştir. Bu 
sebeple her bir ana kriterin ağırlık derecesi alt kriterlerin ağırlık derecesi ile çarpılarak 
yerel ağırlıklar global ağırlıklara dönüştürülmüştür. 

Gri İliskisel Analiz (GİA) yöntemi Fortune 500 listesinde yer alan lojistik 
işletmelerinin sosyal medya performanslarının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan kriter setlerine ait skorlar her bir işletme için derlenerek, Bulanık 
AHP yöntemi ile hesaplanan ağırlıklarla entegre edilmiştir. Çalışmada metrik olarak 
ölçülebilen takipçi/abone sayısı, paylaşım sayısı, güncellik kriterleri, ilgili sosyal medya 
hesaplarından derlenmiştir. Web sayfasına ait alt kriterler ise işletmelerin web 
sayfalarından temin edilmiştir. İşletme web sayfalarının alt kriter setinde yer alan ve 
öznel değerlendirmelerle skorlanan arayüz, kullanışlılık, mobil uyumlululuk kriterleri 
için 5’li Likert tipi bir değerlendirme ölçeği kullanılmış, Sosyal Medya hesaplarına 
bağlantı ve etkileşimli içerik kriterleri ise Var|Yok ikili değerlendirmesinin 1|0 olarak 
kodlanması ile sayısallaştırılmıştır. İşletme web sayfalarının alt kriter setinde yer alan 
ve öznel değerlendirmelerle skorlanan arayüz, kullanışlılık, mobil uyumlululuk 
kriterleri için 5’li Likert tipi bir değerlendirme ölçeği kullanılmış, Sosyal Medya 
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hesaplarına bağlantı ve etkileşimli içerik kriterleri ise Var|Yok ikili değerlendirmesinin 
1|0 olarak kodlanması ile sayısallaştırılmıştır. 

Tablo 3. Gri İlişkisel Analiz Yöntemine Göre Alternatif Değerlemeleri 
İşletme (Alternatif) GİD Sıralama 
Türk Hava Yolları 0,8172888 1 
Corendon Turistik Hava Taşımacılık 0,7897310 2 
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 0,7098170 3 
İDO İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. 0,6041385 4 
Ekol Lojistik A.Ş. 0,5593533 5 
Taha Kargo Dış Tic. A.Ş. 0,5463149 6 
Mars Lojistik Grup A.Ş. 0,5180018 7 
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. 0,5099702 8 
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 0,4892060 9 
TCDD 0,4529700 10 
Borusan Loj. Dağ. Depolama Taşım. ve Tic. A.Ş. 0,4484615 11 
İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ 0,4459857 12 
Omsan Lojistik A.Ş. 0,4202966 13 
DSV Hava Ve Deniz Taşımacılığı A.Ş. 0,4183771 14 
Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. 0,4167162 15 
Alışan Lojistik A.Ş. 0,4079288 16 
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic. A.Ş. 0,4078567 17 
Altur Turizm Servis ve Ticaret Ltd. Şti. 0,4013410 18 
Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Tic. A.Ş. 0,3967127 19 
Duman Petrol Nakliyat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 0,3886667 20 

BAHP-GİA hibrit modeli kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda sosyal 
medya performans skoru en yüksek işletme Türk Havayolları olmuştur. Sıralamada ilk 3 
sırada yer alan işletmelerin havacılık sektöründe yer aldığı, ilk 4 sırada yer alan 
işletmenin yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterdiği görülmektedir. Yolcu 
taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bilinir markalardan TCDD, İstanbul Otobüs 
İşletmeleri A.Ş. İşletmeleri, aynı alanda faaliyet gösteren işletmelerden daha düşük bir 
performans göstermişlerdir. Sıralamada en son yer alan Altunkaya ve Duman işletmeleri 
sosyal medya hesaplarının etkin kullanımı noktasında düşük performans 
göstermişlerdir. 

5. Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada Fortune 500 sıralamasına giren lojistik işletmelerinin sosyal medya 

performanslarının değerlendirilmesinde Bulanık AHP ve Gri İlişkisel Analiz 
yöntemlerinin hibrit kullanıldığı bir karar yöntemi tercih edilmiş, oluşturulan karar 
matrisi üzerinden bir sıralama yapılmıştır. Kriterlerin önem dereceleri belirlemek üzere 
Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılmış olup, kriter setlerine ait skorlar 
her bir işletme için derlenerek, Bulanık AHP yöntemi ile hesaplanan ağırlıklarla entegre 
edilmiştir. Çalışmada alternatiflerin sosyal medya performansını değerlendirmek üzere 
ise; Gri İlişkisel Analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla öncelikle karar problemine 
etki eden kriter seti oluşturulmuş ve bunu takiben sosyal medya uzmanlarından oluşmuş 
bir karar verici grubuna değerlendirmeler yaptırılmıştır. Elde edilen karar matrisinden, 
Bulanık AHP yaklaşımlarından olan Toplam Entegral Değer yöntemi kullanılarak, 
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kriterlerin önem dereceleri hesaplanmıştır. Çalışmada işletmelerin sosyal medya 
performansına en çok etki eden kriterlerin Twitter ve Resmi Web sayfaları olduğu, elde 
edilmiş kriter ağırlıklarının incelenmesi sonucunda tespit edilmiştir. Performans 
değerlemesinde en az etkili olan sosyal medya aracının ise Instagram ve YouTube 
sosyal ağlarında yürütülen faaliyetler olduğu ortaya konmuştur. Bahsedilen yöntemlerin 
kullanılması sonucu yapılan hesaplamalar doğrultusunda, sosyal medya performans 
skoru en yüksek işletmenin bir havayolu işletmesi olarak faaliyet gösteren Türk 
Havayolları olduğu dikkat çekmektedir. Sosyal medya kullanım performansı açısından 
değerlendirilen ve en yüksek performansa sahip ilk üç işletmenin havacılık sektöründe 
faaliyet gösteriyor olması, bu sektörün 2003 yılından itibaren havacılık sektöründeki 
liberalizasyonlarla kaydedilen ciddi gelişmelere bağlanabilir. Bu dönem itibariyle 
havacılık sektöründe yönetsel süreçler, insan kaynakları  fonksiyonları, rekabetçi 
stratejiler, pazarlama stratejileri geliştirme gibi konulara da giderek daha fazla önem 
verilmeye başlandığı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda yaşanan gelişmelere bağlı 
olarak, internet teknolojisinden de en uygun şekilde yararlanmaya dair faaliyetlerin daha 
yenilikçi bir bakış açısıyla ele alınmaya başlandığı söylenebilir. 

Sosyal medya araçlarının kullanımının hedef kitleye ulaşma amaçlı kullanılan 
araçlar arasında etkinliği yüksek bir araç olduğu düşünüldüğünde, son yıllarda önemi 
geçmişe kıyasla çok daha fazla dikkat çeken lojistik sektörü açısından da sosyal medya 
araçlarının kullanımının ne denli önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Özellikle Türk 
literatürü açısından konu ele alındığında, lojistik işletmelerinde sosyal medya kullanım 
performansını ölçmeye dayalı çok fazla çalışmanın gerçekleştirilmediği dikkat 
çekmektedir. Bu açıdan çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmekle birlikte 
ileriki çalışmalarda araştırmacılara, kriter ağırlıklarının saptanmasında alt kriterler arası 
etkileşimi de göz önünde bulunduran ANP yöntemi ve bulanık sayıların entegre edildiği 
Bulanık ANP yönteminin kullanılması önerilebilir. İzleyen çalışmalarda daha geniş 
katılımlı bir uzman grubu ile çalışma tekrarlanalarak geliştirilebilir. Kriter seti içerisinde 
profesyonellere yönelik olduğu düşünülerek yer verilmeyen LinkedIn gibi farklı sosyal 
medya alternatifleri de kriter setine eklenebilir. Alternatiflerin değerlendirmesinde 
kullanılan alt kriter skorlamasında kesin (crisp) sayılar yerine bir aralık ifade eden 
bulanık ya da gri sayılar kullanılarak analiz genişletilebilir. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 

In the light of technological developments, there is a rapid increase in the use of 
social media platforms by individuals and firms. With the use of social media platforms, 
people can communicate each other by removing borders. By using social media 
platforms, companies can create new kind of opportunities and benefit effectively from 
them. The social media, which is used for the purposes of strengthening the brand 
image of the enterprises, is also important for the logistics sector. It is noteworthy that 
most of the large logistics companies operating in the sector and having strong brand 
image are increasingly giving more space to social media usage strategies. Twitter, 
Facebook, Instagram, and YouTube, are known as important social media platforms that 
businesses can interact with users interactively. In this study, the social media usage 
score for each company was calculated by using the indicators related to the use of 
social media. To evaluate the social media performances of the companies, we take 
information from their Twitter, Facebook, Instagram and Youtube platforms with their 
official websites. We investigate these platforms in sub criteria and then the alternatives 
are evaluated according to the results. 

FORTUNE magazine is accepted as a reference in the field of business, finance 
and technology in all over the world. It is being published since 2007 in Turkey. The 
alternatives are taken from the list of Fortune 500 Turkey in 2017. The selected 
companies are the logistics companies that are ranked in Turkey’s largest 500 
companies. For evaluating the social media usage of the selected companies, we take in 
to account the Twitter, Facebook, Instagram and YouTube platforms as well as their 
official web pages. In this context, a hybrid Multi-Criteria Decision Making method has 
been proposed in this study. Fuzzy Analytical Hierarchy Process method is used to 
identify criteria weights and the Grey Relational Analysis method was used to evaluate 
the social media performance of the alternatives. 

mailto:burcua@istanbul.edu.tr
mailto:burcua@istanbul.edu.tr
mailto:burcua@istanbul.edu.tr
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2. Data and the Methodology 

The data is obtained from the logistics companies that are in the list of FORTUNE 
500 Turkey by February 2018. We investigate their Twitter, Facebook, Instagram and 
YouTube platforms with their official web site. To do this, first, in the search engine 
(Google), "application name" + "company name" is written so only open applications 
have been taken to the study. Then the company web page was determined and 
evaluated according to whether the social media applications were updated and the links 
(one-sided, two-sided) were checked. The Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Fuzzy 
AHP) approach is used to identify the criteria weights and the Grey Relational Analysis 
method is used for the analysis of the decision problem including the criteria weights.  
Fuzzy AHP and Grey Relational Analysis methods are examined detailed in the sections 
of the paper. 

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) 
The Analytical Hierarchy Process (AHP) is a Multicriteria Decision Making 

method that allows comparison of the criteria and alternatives contained in a decision 
problem on a scale of two, and is used to digitize evaluations. The AHP approach can 
be easily adapted to any kind of decision problem. It is an accepted method in the 
literature in terms of integrating it with other system theories easily. In real life 
problems, it is usually easier and efficient to evaluate by using linguistic scale rather 
than using a numerical scale.  For this reason, the classical AHP method is used as a 
fuzzy AHP method in literature with a linguistic scale with fuzzy number 
correspondences. Different researchers have proposed different approaches for the 
fuzzy AHP method. In this study, Chang's Extended Analytical Method (Chang, 1996) 
was used for these approaches. 

Grey Relationship Analysis (GRA) 
Grey Relationship Analysis is an element of the Grey System Theory, which was 

brought to the literature by Deng Joung in 1982. The grey system serves as a tool to 
facilitate the decision-making when there is uncertain information or where there is no 
information. In Grey System Theory, information that is inadequate or incomplete about 
the phenomenon is defined as grey information. The measurement of the relationship 
between two elements or subsystems in a given system is called the "Grey Relation". 
This measurement shows the similarities or differences between the analysed elements. 
Grey Relation Analysis, one of the main parts of the grey system theory, is a practical 
method applied to many decision problems. Grey Relationship Analysis has some 
advantages over other statistical methods. Some of these advantages are; the need for a 
small number of data sources, the easy calculation of grey correlation coefficients, the 
fact that the data set does not require any distribution. The Grey Relation Analysis, 
which is independent of a probability distribution, provides better results than other 
statistical analysis techniques when working with small number of samples. Grey 
Relational Analysis is a set of processes that consist of specific stages. In grey relational 
analysis, first, the performance of all alternatives needs to be translated into a 
comparable series. This step names as grey relational formation. In accordance with this 
series, the reference series is determined. Then, the grey relational coefficient between 
all comparable series and the reference series is calculated. Finally, based on the grey 
relational coefficients, the grey relational degree between the reference series and each 
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comparable series is calculated. The alternative with the highest grey relational level 
will be the best option.  

3. Results 

The Analytical Hierarchy Process (AHP) is a Multicriteria Decision Making 
method that allows comparison of the criteria and alternatives on a scale of two. Making 
use of linguistic evaluations rather than using a numerical scale in real life problems 
makes assessments easier and results more effective. For this reason, the classical AHP 
method is often used in the literature as the Fuzzy AHP method by using a linguistic 
scale with fuzzy number correspondences. In this study, the criterion set that is used to 
evaluate the social media performances of the companies is weighted by using the 
Fuzzy AHP method. Firstly the criterion set that is affecting the decision problem was 
established. The Hierarchical model of the decision problem is shown in the Table.1. 
below. 
 

Table.1 The Hierarchical Model of The Decision Problem 

 
We investigate the companies Twitter accounts with the number of followers and 

tweets and their actuality by looking if they are being updated in this environment. We 
investigate the companies Instagram accounts with the follower and post numbers and 
their actuality. We investigate the companies Facebook accounts with the number of 
share and followers, and their actuality. We investigate the companies Youtube 
channels with number of subscribers and shares, and their actuality. Web pages are 
investigated according to specialties as interfacing, usability, mobile compatibility, 
interactive content and sharing of social media links. 

In the following step, a group of decision makers made up of social media experts 
evaluated the criteria. In order to obtain the group decision, the individual evaluations of 
the experts were carried out by reducing to a single decision with the Geometric Mean 
method. From the obtained decision matrix, the importance ratios of the criteria were 
calculated by using the Total Entire Value method from the Fuzzy AHP approaches. 

Evaluating Social Media 
Usage

Twitter

Nb of 
Followers

Nb of 
Tweets Actuality

Facebook

Nb of 
Like Nb of Post Actuality

Instagram

Nb of 
Followers

Nb of 
Post Actuality

Youtube

Nb of 
Subscriber

Nb of 
Share Actuality

Web Page

Interface Useability Mobil 
compability

Interactive 
content

Sharing Social 
Media Links
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Table.2. Fuzzy AHP Results: Weight of the Criteria 

Twitter 46% Local Weight Global Weight 
 Nb of Tweets 29% 13,3% 
 Nb of Followers 5% 2,4% 
 Actuality 66% 30,7% 
Facebook 17%   
 Nb of Share 29% 4,7% 
 Nb of Followers 5% 0,9% 
 Actuality 66% 10,9% 
Instagram 7%   
 Nb of Posts 29% 2,1% 
 Nb of Followers 5% 0,4% 
 Actuality 66% 4,9% 
Youtube 4%   
 Nb of Share 29% 1,2% 
 Nb of subscribers 5% 0,2% 
 Actuality 66% 2,7% 
Web Page 26%   
 Interface 3% 0,8% 
 Usability 17% 4,3% 
 Mobile 

Compatibility 
44% 11,2% 

 Interactive content 32% 8,3% 
 Social Media Links 4% 1,0% 

 
As we examine the weights were examined, it is determined that the criteria that 

have the most important impact on the social media performance of the companies are 
Twitter and Official Web pages. Instagram and the YouTube channels have the least 
impact on the social media performance of the companies. 
 

The criterion hierarchy that is created at 2 levels has been reduced to a single level 
to be integrated into the Grey Relational Analysis method. For this reason, the local 
weights are converted to global weights by multiplying the weight criteria of each of the 
main criteria by the weight grade of the sub-criteria. 

Grey Relation Analysis  

GRA method is used to evaluate the social media performance of the logistics 
companies that are listed in FORTUNE 500 Turkey in February 2018. The scores 
belonging to the criterion sets used in the study were compiled for each company and 
integrated with the weights calculated by the Fuzzy AHP method. The data of the 
number of followers / subscribers, the number of shares, actuality criteria were 
compiled from the relevant social media accounts of the companies. The data related 
with web page criteria were obtained from the official web pages of the companies. A 
5-point likert-type rating scale was used for the criteria of interfacing, usability, and 
mobile compatibility. Interactive content and sharing of social media links were 
digitized by 1 | 0.  
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Table.3. Results of GRA 

 

As a result of the calculations made by using the BAHP-GIA hybrid model, 
Turkish Airlines has the highest score of the social media performance. It can be seen 
from the Table. 3 that the first 3 ranking companies are in the aviation sector and also 
first 4 ranking companies are commonly in the area of passenger transportation. 
Although TCDD and Istanbul Otobus Isletmeleri A.Ş. are important companies in 
passenger transportation field, they have lower performance scores within the 

Company Name (Alternative) GİD Ranking 

TÜRK HAVA YOLLARI 0,8172888 1 

CORENDON TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK 0,789731 2 

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 0,709817 3 

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 0,6041385 4 

EKOL LOJİSTİK A.Ş. 0,5593533 5 

TAHA KARGO DIŞ TİC. A.Ş. 0,5463149 6 

MARS LOJİSTİK GRUP A.Ş. 0,5180018 7 

GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. 0,5099702 8 

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. 0,489206 9 

TCDD 0,45297 10 

BORUSAN LOJ. DAĞ. DEPOLAMA TAŞIM. VE TİC. A.Ş 0,4484615 11 

İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ AŞ 0,4459857 12 

OMSAN LOJİSTİK A.Ş. 0,4202966 13 

DSV HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. 0,4183771 14 

NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 0,4167162 15 

ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. 0,4079288 16 

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC. A.Ş. 0,4078567 17 

ALTUR TURİZM SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ. 0,401341 18 

ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİC. A.Ş. 0,3967127 19 

DUMAN PETROL NAKLİYAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 0,3886667 20 
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companies rustle in the same field of business. Altunkaya and Duman companies, which 
are the last in the ranking, have performed poorly at the point of effective use of social 
media platforms. 

4. Conclusions 
In this study, the criterion set that is used to evaluate the social media 

performances of the companies is weighted by using the Fuzzy AHP. Grey Relation 
Analysis method is used to evaluate the social media performance of the logistics 
companies. The results showed that the passenger transportation especially the aviation 
sector has the higher level of social media usage scores. 

For futher studies, the Analyic Network Process (ANP) method which considers 
the interaction between the sub-criteria and the Fuzzy ANP method in which fuzzy 
numbers are integrated, can be used to determine the criteria weights. Also the study 
can be repeated with larger number of expert opinions. Different social media 
alternatives such as LinkedIn, which are not included in the criterion set for professional 
purposes, can also be added to the set of criteria. The analysis can be extended by using 
fuzzy or grey numbers instead of definite (crisp) numbers in the sub criterion  score for 
evaluating the alternatives. 

 


