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Amaç – Bir ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin, o ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hâsılası’na oranı 
olarak ifade edilen dış ticarete açıklık ölçüsü aynı zamanda küreselleşme göstergesi olarak da 
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gelişmişlik seviyesi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada massetme kapasitesinin, 
dış ticarete açıklık göstergesi üzerindeki etkileri incelenmektedir.  

Yöntem – Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak, dış ticarete açıklık birçok ülkede artış 
gösterme eğilimindedir. Geçiş Ekonomileri olarak tanımlanan eski Sovyet Blok’u ülkeleri de bu 
konuda istisna değildirler. Güney-Doğu Avrupa’da bulunan Balkan Geçiş Ekonomileri, Rusya 
hinterlandından uzak olmaları ve henüz Avrupa Birliği üyeliği süreçlerini tamamlamamış 
olmaları bakımından diğer eski Sovyet ülkelerinden ayrışmakta ve bu yönleriyle bu çalışmaya 
konu olmaktadırlar. Çalışmaya konu olan model panel veri analizi ile ele alınmış olup, 
regresyon analizi uygulanmıştır. 

Bulgular –Analiz sonuçlarına göre massetme kapasitelerinin o ülkelerde dış ticarete açıklığı 
olumlu anlamda etkilediği ekonometrik olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca, uygulanan diğer 
çeşitli ekonometrik testler ile verilerin ve modelin güvenilirliği test edilerek onaylanmıştır.  

Tartışma – Böylelikle, henüz geçiş süreçlerini tamamlamamış Balkan Geçiş Ekonomileri için 
massetme kapasitelerinin önemi ortaya çıkmış ve massetme kapasitesi artırıcı politikalar 
izlemenin gereği vurgulanmıştır.  
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Discussion – In this way, the importance of absorptive capacities in Transition Economies in the 
Balkans who did not yet completed their transition, emerges and the necessity of pursuing 
absorptive capacity enhancing policies is emphasized.   

mailto:egorgulu@aku.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-3782-214X


M.E. Görgülü 11/1 (2019) 1-11 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                              Journal of Business Research-Türk 3 

1. Giriş 

Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak, dış ticarete açıklık birçok ülkede artış gösterme eğilimindedir (The 
World Bank, 2018). Geçiş Ekonomileri olarak tanımlanan (UN, 2014)eski Sovyet Blok’u ülkeleri de bu 
konuda istisna değildirler. Geçiş ekonomisi tanımında yer alan “geçiş” ifadesi ile onların kapalı ekonomiden 
açık ekonomiye geçiş süreçleri kast edilmektedir. Nedeni yöntem kısmında açıklanmak üzere, bu çalışmada 
Balkanlarda yer alan geçiş ekonomileri konu edilmiştir. 

Bir ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin, o ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hâsılası’na oranı olarak ifade edilen 
(The World Bank, 2018) dış ticarete açıklık ölçüsü aynı zamanda küreselleşme göstergesi olarak da kabul 
edilmektedir (Igberaese ve Diania, 2012). Massetme kapasitesi ise ülkelerin yabancı kaynaklı finansal 
akımlardan ne ölçüde faydalanabileceğini ifade eden, o ülkedeki kurumsal ve altyapısal kaliteyi de içeren bir 
gelişmişlik seviye göstergesi olarak kabul edilmektedir (Görgülü ve Akçay, 2015; Alfaro, Chanda, Kalemli-
Özcan ve Sayek, 2004; Alfaro, Chanda, Kalemli-Özcan ve Sayek, 2006). Bu açıdan bakıldığında 1991-1992 
dönemi öncesi kapalı ekonomi tecrübesi yaşamış olan geçiş ekonomilerinin, Sovyetlerin dağılmasını takiben 
küreselleşme bandında kendilerine yer bulmaları ile hem dış ticarete açıklıkları artmış hem de massetme 
kapasitelerini artırabilmişlerdir. Bu durum 2010 sonrası dönemde kendisini çok daha net bir biçimde ortaya 
koymaktadır (The World Bank, 2018). Bu sebeple, dış ticarete açıklık ile massetme kapasitesi arasında da bir 
ilişkinin var olup olmadığı sorusu ön plana çıkmıştır. Buradan hareketle, bu çalışmada massetme 
kapasitesinin, dış ticarete açıklık göstergesi üzerindeki etkileri panel veri seti kullanılarak yapılan regresyon 
analizinde incelenmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümde kavramsal altyapı başlığı altında önce dış ticarete açıklık kavramı üzerinde 
durulmakta, ardından dış ticarete açıklık ile ilgili literatüre değinilmekte, sonrasında ise massetme kapasitesi 
kavramının çerçevesi çizilerek ilgili literatür sunulmaktadır. Çalışmanın analiz bölümünün ilk kısmında veri 
seti ve yöntem üzerinde durulurken, bulgular kısmında analiz bulguları değerlendirilmiştir. Ayrıca yine bu 
bölümde analizdeki değişkenlerin tanımlayıcı istatistiklerine ve diğer birçok çeşitli ekonometrik ölçümlerine 
yer verilerek veri setinin sağlamlığı test edilmiştir. Modele uygulanan regresyon analizinin ardından, 
değerlendirilen bulgular, son bölümde sonuç ve tartışma kısmında tekrar ele alınarak çalışmanın politika 
çıkarımları kısmı tamamlanmıştır. 

2. Kavramsal Altyapı 

Dış ticarete açıklık bir ülke için belli bir dönemde o ülkenin ithalat ve ihracatının toplamının, yani dış ticaret 
hacminin, kendi Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası (GSYİH)’na oranını şeklinde ifade edilmektedir (The World 
Bank, 2018). Matematiksel olarak da anlaşılabileceği gibi aslında bu ölçü dış ticarete açıklıktan ziyade dış 
ticaretin GSYİH içindeki önemini vurgulamaktadır. Bundan dolayı söz konusu ölçü kalabalık nüfusa sahip 
büyük ülkelerde nispeten daha düşük çıkarken, küçük ülkelerde yüksek çıkmaktadır. Ayrıca örnekleme 
konu olan ülkeler Sovyet rejiminin dağılmasını takiben Balkanlar’da yaşanan savaş döneminin 
olumsuzluklarını da tecrübe ettiklerinden, bu dönemin hemen akabinde yavaş yavaş etkin bir serbest piyasa 
ekonomisine geçiş sürecinde özellikle 2000’lerin başında aşırı dışa bağımlılık yaşamışlardır. Bu durum 
ihtiyaç duydukları ürünleri o dönemin koşulları göz önüne bulundurulduğunda üretmek yerine ithal etmek 
zorunda kalmalarından ortaya çıkmaktadır. Dahası örnekleme konu olan söz konusu ülkelerde dış ticarete 
açıklık değeri 1’e yaklaştıkça görülmektedir ki dış ticaretin o ülkelerin GSYİH’sı içindeki payı artmakta yani 
o ülkelerin ekonomik büyümesi bir açıdan dış ticarete bağımlı hale gelmektedir.Bu durum sadece 
Balkanlar’daki geçiş ekonomilerini ilgilendiren bir durum olmamakla beraber yukarda değinildiği gibi 
GSYİH’sı nispeten küçük olan tüm ülkelerde yaşanmaktadır (The World Bank, 2018). Ancak bu çalışmada 
kullanılan örneklem dikkate alındığında yapısal olarak birbirine benzer durumdaki geçiş ekonomileri 
kullanıldığından, söz konusu ölçünün herhangi yanıltıcı bir sonuç vermemesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan massetme kapasitesi ise en basit haliyle her türlü bilgiyi ve yeniliği özümseyebilme ve 
bunlardan faydalanabilme kabiliyeti şeklinde tanımlanmıştır (Alfaro et al., 2004; Alfaro et al., 2006; Cohen ve 
Levinthal, 1989; Cohen ve Levinthal, 1990). Cohen ve Levinthal’ın ilk şeklini verdikleri haliyle (1989; 1990) 
massetme kapasiteleri mikro seviyede bir sistem olup şirketlerin çevrelerinden her türlü bilgiyi 
içselleştirebilmelerini ifade etmektedir. Ayrıca bu haliyle massetme kapasiteleri bir nevi adaptasyon ve 
yenilik yayılması süreci olarak ifade edilmektedir (Cohen ve Levinthal, 1989; Cohen ve Levinthal, 1990). 
2000’lerden sonra ise küreselleşmenin artan etkileri neticesinde serbestleşen sermaye hareketlerinin bir 
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sonucu olarak, massetme kapasiteleri ülkelerin yeni teknolojileri özümseme ve onlardan faydalanabilme 
kabiliyeti olarak şekillenmeye başlamış olup, ülkelerin finansal gelişmişlik düzeyleri arttıkça bu 
kabiliyetlerinin de arttığı ortaya atılmıştır (Alfaro et al., 2004; Alfaro et al., 2006).Böylelikle, massetme 
kapasitelerinin, üretimde teknolojik bilgi yayılma etkileri vasıtasıyla yeni bilgi edinme sürecinde çok önemli 
bir rolü olduğu bunun da yabancı yatırımların etkinliğini arttırdığı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 
massetme kapasiteleri bir ülkede yer alan uygun düzenlemelerin varlığı, idari yönetimin kalitesi ve 
ekonomik yapıya bağlı olarak oluşmaktadır (Görgülü ve Akçay, 2015). Güçlü idari yapıya sahip ülkeler ile 
sağlam piyasalara sahip ülkelerin yüksek massetme kapasiteleri olacak ve bu ülkeler yabancı yatırımlardan 
olabildiğince faydalanabileceklerdir. Ancak böylesine güçlü idari ve finansal yapılardan yoksun olan ülkeler 
ise düşük massetme kapasiteleri neticesinde yabancı yatırımlardan yeteri kadar faydalanamayacaklardır 
(Alfaro et al., 2004; Alfaro et al., 2006). 

Massetme kapasiteleri birbirinden farklı çeşitli yollarla ölçümlenmiştir. Blomstrom, Lipsey ve Zejan (1994) 
bir massetme kapasitesi belirteci olarak teknoloji açığına odaklanmıştır. Li ve Lui (2005) ise teknoloji açığını 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) GSYİH’sı ile ev sahibi ülke GSYİH’sı arasındaki farkın ev sahibi ülke 
GSYİH’na oranı şeklinde ölçerek massetme kapasitesini oluşturmuşlardır. Ayrıca Borensztein, Gregorio ve 
Lee (1998) eğitim görülen yıl sayısını bir massetme kapasitesi göstergesi olarak kabul etmiş böylelikle beşeri 
sermayenin massetme kapasitesi içindeki rolüne vurgu yapmışlardır. Durham (2004) ise finansal 
gelişmişliğin bir başka önemli ve güçlü massetme kapasitesi göstergesi olduğunu ileri sürerek, toplam hisse 
senedi piyasası sermaye oluşumunun GSYİH’na oranını massetme kapasitesinin finansal kalkınma ölçüsü 
olarak ele almıştır. Özel sektöre kredi piyasası borç verme kapasitesi ise bir başka finansal gelişmişlik 
göstergesi olarak massetme kapasitesi ölçümünde yer bulmuştur (Hermes ve Lensink, 2003). Durham (2004) 
ayrıca çeşitli mülkiyet hakkı düzenleme ve yozlaşma endeksleri de kullanarak kurumsal kalitenin de 
massetme kapasitesi içinde yer bulmasına olanak sağlamıştır (Krogstrup ve Matar, 2005). 

Literatürde massetme kapasitelerinin nasıl ölçüleceğine dair bir fikir birliğinin olmaması daha kapsamlı bir 
ölçüm ihtiyacını doğurmuştur. Var olan bu farklı ölçümleri ortak bir noktada bir araya getirerek kapsamlı 
bir şekilde yeni bir ölçüm yöntemi ortaya atan Görgülü’ye göre (2015a) massetme kapasitesi analiz 
bölümünde detaylıca açıklanacağı üzere; özel sektöre sağlanan yurtiçi kredilerin GSYİH’ya oranı (The World 
Bank, 2018), Gayri Safi Sermaye Oluşumu (GSSO)’nun GSYİH’ya oranı (The World Bank, 2018) ve UNDP 
tarafından geliştirilen beşeri sermayenin gelişmişliğini gösteren HDI (UNDP, 2018) değerlerinin ağırlıklı 
ortalamasının 1 ile farkının alınıp, ABD ile olan kişi başı GSYİH farkının, aynı ülke kişi başı GSYİH’na oranı 
(The World Bank, 2018) ile elde edilen teknoloji açığı (Li ve Lui, 2005) değeri ile negatif olarak çarpımı ile 
elde edilir. Böylelikle massetme kapasitesi değeri eksi uzayda arttıkça ülkeye olumsuz etkisi artacağından 
massetme kapasitesi düşecek, sıfıra yaklaştıkça ise massetme kapasitesi artacaktır (Görgülü, 2015b). Bu 
yöntem ile massetme kapasiteleri ülkelerin teknolojik gelişmişliklerinin yanında, finansal ve beşeri kalitesini 
de ortaya koyacağından kapsamlı bir ölçüm haline gelmektedir. 

Ayrıca, literatürde massetme kapasitelerinin ülkelerin çeşitli kaynaklardan faydalanabilme kabiliyetini 
ortaya koyduğu çeşitli çalışmalar da mevcuttur. Bunlardan Alfaro et al. (2004) yerel finansal piyasaların 
kalitesinin artıp daha iyi performans verdikçe, yabancı yatırımların ekonomik büyümeye katkısının arttığını, 
böylesine kaliteli finansal piyasalardan yoksun ülkelerde ise yabancı yatırımların büyümeyi artırıcı etkileri 
olmadığını ortaya koymuşlardır. Nguyen, Duysters, Patterson ve Sandler (2009) ise gelişmekte olan ülkelerin 
sadece yeterli seviyede massetme kapasitesine sahip olduklarında yabancı yatırımlardan fayda 
sağlayabileceklerini belirtmişlerdir. Adams (2009) ise, Afrika’ya yapılan yabancı yatırımların etkilerinin bu 
ülkelerdeki massetme kapasitelerine bağlı olduğunu böylece yabancı yatırımların kalkınma için gerekli 
ancak yeterli olmadığını bunun yanında massetme kapasitelerinin de artan bir önemi olduğunu 
vurgulamıştır (Görgülü ve Akçay, 2015). Bu çalışmada kullanılan örneklemdeki aynı ülkelerin kullanıldığı 
bir başka çalışmada ise, söz konusu Balkan ülkelerinin doğrudan yabancı yatırımlardan faydalanmalarına 
yarayacak yeterli oranda massetme kapasitelerine sahip olmadıkları, ancak bu kapasitelerini artırdıkları 
takdirde doğrudan yabancı yatırımlardan daha etkili faydalanabilecekleri ortaya konulmuştur (Görgülü, 
2015a). Böylelikle massetme kapasiteleri arttıkça doğrudan yabancı yatırımların olumlu etkileri de artacaktır 
(Görgülü, 2015a: s.33-34). 
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3. Analiz 

Daha önce de ifade edildiği gibi geçiş ekonomileri başlıca eski Sovyet Blok’u ülkelerinden oluşmaktadır 
(UN, 2014). Ancak, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olan Kafkaslar ve Orta Asya’daki Türk Devletleri ile 
eski Sovyet coğrafyasında halen Rusya ile ciddi ticari ilişkileri bulunan ülkeler veya Rusya’nın zorla etki 
altına aldığı ihtilaflı ülkeler1 ve Avrupa Birliği üyelik süreçlerini tamamlamış eski Sovyet ülkeleri2 dış ticaret 
anlamında sırasıyla Rusya ve Avrupa Birliği’nin geniş etkisi altında kalmaktadırlar. Bu nedenle değinilen 
ülkeler dış ticarete açıklık konusunda yanıltıcı sonuçlar doğurabilirler. Ayrıca, yukarıda bahsi geçen Avrupa 
Birliği üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler tanımlamasına göre; Avrupa Birliği üyeliğini takiben artık geçiş 
ekonomisi sıfatını taşımamaktadır (UN, 2014). İşte bu nedenle bahsi geçen ülkeler ile bazı kaynaklarda geçiş 
ekonomisi olarak tanımlanan (The World Bank, 2010) ancak halen çatışmalara konu olarak, tam anlamıyla 
egemenlik bütünlüğünü sağlayamamış ve tam olarak tanınmamış olan Kosova (Rettman, 2013) bu ortak 
paydadan çıkarılmıştır. Böylelikle, Güney-Doğu Avrupa’da Rusya hinterlandından uzak ve Avrupa Birliği 
üyeliğini tamamlamamış Balkan Geçiş Ekonomileri bu çalışmaya konu olmaktadır. Söz konusu ülkeler 
Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve Makedonya olarak sıralanmakta olup çalışmada 
uygulanan analiz 2003-2017 yılları arasını kapsayan 15 yıllık veri setini kullanmaktadır. Böylelikle her bir 
değişken için 75’er gözlemden oluşan panel veri elde edilmiş olup, panel veri analizi ile çalışmanın hem 
çapraz kesit (cross-sectional) hem de zaman serisi (time-series) boyutlarını yakalaması hedeflenmektedir. 

3.1. Yöntem 

Balkanlardaki geçiş ekonomilerinde massetme kapasitesinin, dış ticarete açıklık üzerindeki etkilerini ortaya 
koymak için kullanılan model aşağıdaki (1) numaralı denklemde gösterildiği gibi olup; panel veri setinin 
kullanıldığı modele (1) en küçük kareler (OLS) regresyon analizi uygulanmıştır.  

OFTit = β0+ β1 ACit+ + Ԑit (1) 

Modelde (1) Openness to Foreign Trade – Dış Ticare Açıklık (OFTit) bağımlı değişkeni, dış ticarete açıklığı 
ifade etmekte olup; yukarıda açıklandığı üzere bir ülke için belli bir dönemde o ülkenin ithalat (IMit) ve 
ihracatının (Xit) toplamının, yine aynı ülkenin GSYİH’na oranını ifade etmektedir (The World Bank, 2018) ve 
şöyle gösterilir: 

OFTit = (Xit + IMit) / GSYİHit (2) 

Modeldeki (1) bağımsız değişken Absorptive Capacity – Massetme Kapasitesi(ACit) ise bir ülkenin belli bir 
dönemdeki massetme kapasitesini ifade eder.Bu çalışmada, massetme kapasitesi hesaplanırken yukarıda 
özetlendiği biçimde (Görgülü, 2015a)ilk olarak aşağıda gösterildiği gibi (3) özel sektöre sağlanan yurtiçi 
kredilerin GSYİH’ya oranı (DCPSit) (The World Bank, 2018), GSSO’nun GSYİH’ya oranı (GCFit) (The World 
Bank, 2018) ve UNDP tarafından geliştirilen beşeri sermayenin gelişmişliğini gösteren HDI index (HDIit) 
değerlerinin (UNDP, 2018) yüzde cinsinden toplamlarının ağırlıklı ortalamaları (WAit) alınır. Burada özel 
sektöre sağlanan yurtiçi krediler ile GSSO’nun ölçüme dâhil edilmesi massetme kapasitesinin finansal kalite 
boyutunu ele alması, HDI indeksine yer verilmesi ise ölçümün beşeri sermaye kalitesi boyutunu 
yansıtmasını ifade etmektedir. 

WAit = (DCPSit + GCFit + HDIit) / 3 (3) 

Ardından, aşağıda gösterildiği gibi (4) örneklemde yer alan ülkelerin kişi başı GSYİH’nın (GDPPCit) ABD 
kişi başı GSYİH (USGDPPCt) ile olan farklarının o ülke kişi başı GSYİH’na (GDPPCit)(The World Bank, 2018) 
bölünmesi ile elde edilen teknoloji açığı (TGit) (Li ve Lui, 2005) ölçüme dâhil edilir ve böylece ülkelerin 
gelişmişlik düzeyleri ABD ile kıyaslanabilir bir duruma gelir. 

TGit = (GDPPCit + USGDPPCt) / GDPPCit (4) 

Teknoloji açığı (TGit) söz konusu ülke için gerçekten de bir açık olması durumunda, o ülkeyi ve gelişmesini 
olumsuz yönde etkileyeceğinden “-“ ile çarpılır ve ardından ağırlıklı ortalama (WAit) değerinin 1’den 
eksiltilmiş hali ile çarpılarak aşağıdaki massetme kapasitesi ölçüsüne ulaşılır (5).  

                                                 
1 Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna (UN, 2014). 
2 Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya (UN, 2014). 
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ACit = (-TGit).(1-WAit) (5) 

Böylelikle teknoloji açığının olası olumsuz etkilerinin yüksek bir ağırlıklı ortalama değerinin 1’den 
çıkartılmış hali ile geçersiz kılınması hedeflenmektedir. Yani teorik olarak, ağırlıklı ortalamada elde edilecek 
tam skor olan 1, 1’den çıkarıldığında massetme kapasitesi 0 değerine ulaşmış olacak, böylelikle teknoloji 
açığının etkilerini eleyebilecektir. Yani massetme kapasitesi değeri eksi düzlemden 0’a yaklaştıkça ülkedeki 
massetme kapasitesi seviyesi iyileşecek ve pozitif bir massetme kapasitesi değeri ile bu durumda ülke teorik 
olarak bir teknoloji açığına değil fazlasına sahip olacağından, ABD’den daha iyi bir massetme kapasitesine 
sahip olabilecektir. Bu da demektir ki; bir ülkede söz konusu ölçüm değeri arttıkça, o ülkenin massetme 
kapasitesi artacaktır (Görgülü, 2015a). Bu ölçüm yolu ile massetme kapasiteleri ülkelerin teknolojik 
gelişmişlik seviyelerini, finansal gelişmişlik düzeyini ve beşeri sermayesinin kalitesini hep birlikte 
barındırmaktadır. 

Analizde kullanılan dış ticarete açıklık bağımlı ve massetme kapasitesi bağımsız değişkenlerine ilişkin 
tanımlayıcı istatistikler aşağıdaki Tablo-1’de yer almaktadır. 

Tablo-1: Tanımlayıcı İstatistikler 
 OFT (Dış Ticarete Açıklık) AC (Massetme Kapasitesi) 

Ortalama  0.920611 -5.554126 
Orta Nokta  0.878764 -5.094236 
Maksimum  1.323403 -1.739512 
Minimum  0.615131 -12.19656 
Std. Sapma  0.164247  2.047984 
Skewness  0.321147 -0.835756 
Kurtosis  2.232105  3.610612 
Jarque-Bera  3.131886  9.896242 
Anlamlılık  0.208891  0.007097 
Gözlem Sayısı  75  75 

Buna göre, OFT serisi için ortalama değerin 0.920611 iken orta noktanın 0.878764, maksimumun 1.323403 ve 
minimumun 0.615131 olduğu bu serideki standart sapmanın ise 0.164247 olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Yukarıda değinildiği üzere OFT değişkeninin hesaplanma yöntemi nedeniyle nispeten küçük ülkelerde daha 
yüksek (1’e yakın) değerlere ulaşması ve 0.920611’lik bir ortalamasının olması, çalışmaya konu olan 
örneklemdeki tüm ülkelerin nispeten GSYİH yönü ile gelişmiş ülkelere göre daha küçük ülkeler olmasından 
dolayı normal bir sonuçtur. Aynı değerlere AC serisi için bakıldığında, AC serisinin ortalamasının -5.554126, 
orta noktasının -5.094236, maksimum değerinin -1.739512 ve minimum değerinin -12.19656 olduğu bu 
serinin standart sapmasının da 2.047984 olduğu anlaşılmaktadır. Serilerin çarpıklık katsayısı (skewness) OFT 
serisinde 0.321147 ile sıfırdan büyük pozitif bir değer aldığından serinin sağa çarpık olduğu, AC serisinde 
ise -0.835756 değeri ile sıfırdan küçük negatif bir değer alarak sola çarpık olduğu ortaya çıkmıştır. Tam 
anlamıyla normal dağılan bir değişkende ise bu değer 0 çıkacağından simetrik bir dağılım olacaktır. Bu 
yönüyle çarpıklık katsayısı değerlendirildiğinde OFT serisinin sıfıra daha yakın olması boyutu ile AC 
serisine göre daha normal bir dağılım sergilediği söylenebilir. Ayrıca, serilerin basıklık katsayısı (kurtosis) 
incelendiğinde OFT serisinde 2.232105 ile basıklık katsayısı sınır değeri kabul edilen 3’ten küçük olarak 
normale göre daha basık bir seri olduğu, bununla birlikte AC serisinin aynı katsayı değerinin 3.610612 
değeri ile 3’ten büyük olarak normalden daha dik ve sivri bir seri olduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle 
normale göre daha dik ve sivri olan AC serisinin normal dağılımdan daha uzak olduğu, normale göre dik ve 
sivri olmayan OFT serisinin ise dik ve sivri olmaması yönü ile daha normal bir seri olduğu söylenebilir 
(Gujurati ve Porter, 2012). Son olarak uygulanan Jarque-Bera testi ile de serilerin normal dağılımları 
hakkında yorum yapabilmek mümkün olmaktadır. Buna göre; OFT serisi için söz konusu Jarque-Bera değeri 
sınır değer olan 5.99’un altında 3.131886 seviyesinde gerçekleştiğinden OFT serisinin normal bir dağılıma 
sahip olduğu, bununla beraber 9.896242’lik değeri ile AC serisinin sınır değer olan 5.99’un üzerinde olması 
yönü ile normal bir dağılım sergilemediği söylenebilir. 

Ayrıca, panel veri analizinde kullanılan seriler için ayrı ayrı uygulanan tanımlayıcı istatistik testleri sonuçları 
aşağıdaki Tablo-2’de OFTiçin ve Tablo-3’te ACiçin histogram ile de ifade edilmiş, yukarıda değinilen 
sonuçlar görsel olarak histogram grafiğinde de teyit edilmiştir. 
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Tablo-2: OFT Tanımlayıcı İstatistikler Tablo-3: AC Tanımlayıcı İstatistikler 
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Böylece, tanımlayıcı istatistikler ele alındığında, %5 anlamlılık düzeyinde OFT değişkeninin normal dağılım 
sergilediği, AC değişkeninin ise normal dağılım göstermediği ortaya çıkmaktadır. 

Değişkenler arasındaki çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) sorununun olup olmadığına ilişkin olarak 
Spearman Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları aşağıdaki Tablo-4’te verilmiştir. 

Tablo-4: Spearman Korelasyon Analizi 
 OFT AC 

OFT 1 0.4599146514935988 
AC 0.4599146514935988 1 

Spearman Korelasyon analizine göre değişkenler arasında [+1,-1] aralığında değer alan korelasyon 
katsayısının 0’a yaklaştıkça söz konusu değişkenlerin arasındaki ilişkinin azaldığı ve böylece uygulanan 
model ile analizin güvenilirliğini arttırdığı bilinmektedir. Her iki yönde de 1’e yaklaştıkça ise değişkenler 
arası ilişki artacak ve bu durum değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunu doğuracaktır. 
Spearman Korelasyon analizi sonucuna göre değişkenler arasındaki korelasyonun 0.459914 olduğu ortaya 
çıkmış, böylelikle değişkenler arasında güçlü bir ilişki tespit edilememiş ve değişkenler arasında çoklu 
doğrusal bağlantı sorunu olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Analize konu olan modelin anlamlı sonuçlar verebilmesi için, analizde kullanılan serilerin durağan olması 
yani birim köke sahip olmamaları gerekmektedir (Gujarati, 2003). Bu doğrultuda, analizde kullanılan 
serilerin birim köke sahip olmadığını teyit etmek amacıyla LLC birim kök testinin yanı sıra Fisher ADF ve 
Fisher PP panel birim kök testleri de uygulanmıştır. Aşağıdaki Tablo-5’te verilen birim kök analizi 
sonuçlarına göre hem sabit hem de hem de trend+sabit etki de serilerin %5 anlamlılık düzeyinde birim köke 
sahip olmadığı teyit edilmiştir. 

Tablo-5: Birim Kök Analizi 
Teknik  Değişken İst. p  Değişken İst. p 

LLC Sabit 
OFT -6,911 0,000 Sabit    

+   
Trend 

OFT -13,379 0,000 

AC -6,870 0,000 AC -8,076 0,000 

Fisher ADF Sabit 
OFT 55,440 0,020 Sabit    

+   
Trend 

OFT 56,549 0,015 

AC 61,144 0,010 AC 67,914 0,001 

Fisher PP Sabit 
OFT 63,798 0,002 Sabit    

+   
Trend 

OFT 100,939 0,000 

AC 105,216 0,000 AC 111,650 0,000 

Tablo 5’teki sonuçlar incelendiğinde, OFT ve AC değişkenlerine ilişkin serilerin sabit ve sabit+trend 
düzeylerinde birim köke sahip olmadıkları, durağan oldukları yani I(0) oldukları ortaya çıkmıştır. Böylelikle 
sahte bir regresyon sorununun önüne geçilmiş bulunulmaktadır. 

Serilerin doğrusallığının tespitine ilişkin olarak yapılan BDS testi sonucu ise aşağıdaki Tablo-6’da verilmiştir. 
Tablo 6’ya göre %5 anlamlılık düzeyi esas alındığında 6. Boyuta kadar yapılan hesaplamalar serilerin 
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doğrusal dağılım göstermediğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum seriler arasındaki ilişkinin tespiti için 
regresyon modeli kurulabileceğine işaret etmektedir. 

Tablo-6: BDS Doğrusallık Testi 
Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

 2  0.113991  0.009212  12.37391  0.0000 
 3  0.171819  0.014772  11.63151  0.0000 
 4  0.192176  0.017748  10.82771  0.0000 
 5  0.195807  0.018666  10.48998  0.0000 
 6  0.183071  0.018165  10.07826  0.0000 

Uygulanan tüm testlerden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, panelde dirençli tahminciler kullanılarak 
nihai tahminleme yapılmıştır. Buna göre, dengeli panel veri kullanılarak sabit etkiler modeli esas alınan 
Modele (1) uygulanan tahminleme sonuçları aşağıdaki Tablo-7’de verilmiştir. 

Tablo-7: Tahminleme Sonuçları 
Değişken Katsayı Std. Hata t-Statistic Prob. 

C 1.123965 0.049398 22.75322 0.0000 
AC 0.036613 0.008351 4.384073 0.0000 

EffectsSpecification 
Cross-sectionfixed (dummyvariables) 
Periodfixed (dummyvariables) 
R-squared 0.208415     Meandependent var 0.920611 
Adjusted R-squared 0.197572     S.D. dependent var 0.164247 
S.E. of regression 0.147130     Akaikeinfocriterion -0.968695 
Sumsquaredresid 1.580249     Schwarzcriterion -0.906896 
Loglikelihood 38.32608     Hannan-Quinncriter. -0.944019 
F-statistic 19.22010     Durbin-Watson stat 0.538738 
Prob(F-statistic) 0.000038  

Regresyon modelinin sonuçlarına göre; AC OFT üzerine %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak pozitif 
ve anlamlı şekilde etki etmektedir. AC değişkenindeki 1 birimlik artış OFT değişkenini yaklaşık %3 oranında 
artırmaktadır. Modelden elde edilen doğrulayıcı testlere bakıldığında modelin anlamlılık düzeyinin yüksek 
olduğu ve modeli açıklamada yeterli olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre OFT bağımsız değişkenini 
açıklamak için, AC kullanılabilecek bir bağımsız değişkendir. 

Bunun yanında, uygulanan analizin doğru ve tutarlı sonuç verebilmesi için analizde kullanılan serilerin 
değişen varyans ve otokorelasyon testlerine de tabi tutulmaları araştırmanın güvenilirliğini artıracaktır. 
Çünkü bir tahminleme modelinde otokorelasyona rastlanması sonuçların tutarsız ve sapmış olduğuna işaret 
ederken, değişen varyansın eksikliği ise sabit varyans varsayımına ve hata terimlerinin varyanslarının tüm 
kesitler için aynı olması ile kovaryansların sıfıra eşit olması anlamına gelmektedir. Buna göre değişen 
varyans için uygulanan Breusch-Pagan-Godfrey LM testi ve otokorelasyon için uygulanan Baltagi ve 
Li(1991) testlerinin sonuçları aşağıdaki Tablo-8’de verilmiştir. 

Tablo-8: Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testleri 
Değişen Varyans 

 Test İstatistiği Anlamlılık düzeyi 
Breusch-Pagan-GodfreyLMh_fixed  65,81002  0,000000 
H0: Değişen Varyans yoktur 
H1: Değişen Varyans vardır 

Otokorelasyon 
 Test İstatistiği Anlamlılık düzeyi 
Baltagi ve Li (1991) LMp-stat  0,130783  0,707320 
H0: Otokorelasyon yoktur 
H1: Otokorelasyon vardır 
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Yukarıdaki Tablo-8’de verilen değişen varyans ve otokorelasyon testleri sonuçlarına göre; Breusch-Pagan-
Godfrey LM testi sonucu istatistiksel olarak anlamlı çıkmış böylelikle değişen varyans teyit edilmişken, öte 
yandan Baltagi ve Li (1991) testi ise istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığından modelde otokorelasyon 
sorunu bulunmadığına işaret etmektedir. 

3.2. Bulgular 

Uygulanan analiz sonuçlarına göre, massetme kapasitelerinin o ülkelerde dış ticarete açıklığı anlamlı ve 
olumlu olarak etkilediği ekonometrik analiz marifetiyle ortaya konulmuştur. Ayrıca, uygulanan diğer çeşitli 
ekonometrik testler ile verilerin ve modelin güvenilirliği de test edilerek onaylanmıştır. Buna göre, dış 
ticarete açıklık değişkeni normal dağılım sergileyen bir seri oluşturmuşken, massetme kapasitesi değişkeni 
ile elde edilen seri normal dağılıma sahip değildir. Ayrıca söz konusu iki değişken arasında çoklu doğrusal 
bağlantı sorunu olmadığı anlaşılmıştır. Sonuçların anlamlılığı noktasında değişkenlerin ikisinin de birim 
köke sahip olmadığı ve böylece anlamlı sonuçlar ortaya koyabilecekleri belirlenmiştir. Bunun yanında, 
değişkenlerin değişken varyansa sahip oldukları ve herhangi bir otokorelasyon sorunu barındırmadıkları da 
ortaya çıkmıştır. Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde massetme kapasitelerinin örnekleme konu olan 
ülkelerde analiz dönemi için dış ticarete açıklık değişkeni üzerinde ekonometrik olarak anlamlı ve olumlu 
bir etkisinin olduğu, massetme kapasitesinin örnekleme konu olan bir ülkede 1 birim artırılmasının söz 
konusu ülkede dış ticarete açıklığı %3 oranında arttırdığı sonucu teyit edilmiştir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, Balkanlar’da yer alan geçiş ekonomileri olan Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve 
Makedonya’ya 2003-2017 yılları arası uygulanan panel veri analizi sonucunda söz konusu ülkelerde var olan 
massetme kapasitelerinin bu ülkelerin dış ticarete açıklıklarını ekonometrik olarak anlamlı ve olumlu olarak 
etkiledikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, uygulanan diğer ekonometrik testler ile de verilerin tutarlılığı ve 
güvenilirliği de teyit edilmiştir. 

Böylelikle, ekonometrik olarak ulaşılan anlamlı sonuçlar dikkate alındığında, henüz geçiş süreçlerini 
tamamlamamış Balkan Geçiş Ekonomileri için massetme kapasitelerinin önemi ortaya çıkmış ve massetme 
kapasitesi artırıcı politikalar izlemenin gereği ve önemi vurgulanmıştır. Bu doğrultuda massetme 
kapasitelerinin geliştirilebilmesi için izlenebilecek politikalar kurumsal kalitenin artırılmasından, iş yapma 
ortamının kolaylaştırılması ve bürokrasinin yükünün azaltılmasına, finansal piyasaların daha şeffaf ve katı 
olmasından, mülkiyet haklarının sağlamlaştırılmasına ve beşeri sermayeyi geliştirecek eğitim ve sağlık 
yatırımlarından yozlaşmayı önleyici önlemlerin kamuya yerleştirilmesine kadar çok çeşitli alanlarda 
sıralanabilir. Böylece gerçekleştirilecek yapısal reformlar ile ülkelerin daha yüksek bir massetme kapasitesi 
seviyesine ulaşması mümkün olabilecektir. Genel olarak bu durum da, ülkelerin yabancı yatırımlar gibi 
çeşitli kaynaklardan daha fazla faydalanabilmelerine olanak sağlayabilecektir (Alfaro et al., 2004; Alfaro et 
al., 2006). Bu çalışma özelinde ise daha yüksek massetme kapasitelerinin ülkelerin dış ticarete açıklıklarını 
arttırdığı ortaya çıkmaktadır. Dahası, massetme kapasitelerinin az olduğu durumlarda yabancı yatırımlar 
gibi dışarıdan gelen kaynakların ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri olabileceği de anlaşılmaktadır 
(Görgülü ve Akçay, 2015). Bundan ötürü, özellikle bu çalışmanın örnekleminde olduğu gibi dış ticaretin 
GSYİH içindeki payı yüksek olan ülkelerde massetme kapasitelerinin artırılmasının önemi bir kez daha 
ortaya çıkmaktadır. Örnekleme konu olmuş Balkanlardaki geçiş ekonomilerinin çalkantı ve takip eden geçiş 
dönemlerinde önceliklerini massetme kapasitesi artırıcı yapısal reformlardan kaydırmış olmaları gerçeği 
(The World Bank, 2018) bu ülkelerdeki massetme kapasitelerinin dış ticarete açıklıklarını ancak %3 oranında 
açıklayabilmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu ülkelerde yukarda bahsi geçen yapısal 
reformların yapılması neticesinde massetme kapasitelerinin artırılabilmesi durumunda dış ticarete 
açıklıklarının da daha fazla artması öngörülebilir bir beklentidir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı ağızdan ağıza iletişimi etkileyen faktörleri perakende sektöründe 
süpermarket örneği üzerinden incelemektir. Süpermarkete olan sadakat, süpermarketin 
algılanan kalitesi, süpermarket alışverişine olan ilgilenim gibi değişkenlerin yanı sıra fiyat 
odaklılık, marka bilinci, alışkanlık odaklılık gibi faktörlerin ağızdan ağıza iletişimi ne ölçüde 
etkilediği araştırılmıştır.  

Yöntem –Araştırma betimsel olarak tasarlanan uygulamalı bir araştırmadır. 226 katılımcıya bir 
anket uygulanmış ve elde edilen veri regresyon analizine tabi tutulmuştur. 

Bulgular –Araştırmada elde edilen bulgulara göre tüketicilerin süpermarketlere olan sadakati, 
algılanan hizmet kalitesi, marka bilinci ve alışkanlık odaklılık temelli karar verme stilleri ile 
ağızdan ağıza iletişimi arasında pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Fiyat odaklılık ile ağızdan ağıza 
iletişim arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunlara ilaveten tüketicilerin artan yaş ve 
ilgilenim seviyesi ile ağızdan ağıza iletişimlerinde de artış olduğu saptanmıştır. 

Tartışma – Süpermarketler sadakat programları aracılığıyla sadık, ilgilenim düzeyi yüksek ve 
alışkanlık odaklı müşterilerini tespit edebilir ve onlara çeşitli mecralar üzerinden görüşlerini 
açıklamaya teşvik edecek bir takım uygulamalar geliştirebilir. Algılanan hizmet kalitesini 
arttırmaya yönelik çalışmalar, müşterilerin ağızdan ağıza iletişim faaliyetlerini de olumlu yönde 
etkileyecektir. Süpermarketlerin marka değerini arttırması ve marka bilinci yüksek müşterileri 
kendine çekmesi, satışları olduğu kadar müşterilerinin olumlu AAİ faaliyetlerinde bulunma 
olasılığını da arttıracak ve uzun vadede müşteri kazanımı açısından da fayda sağlayacaktır. 
Ayrıca süpermarketlerin AAİ’yi arttırıcı stratejiler geliştirirken, genç müşterilere kıyasla yaş 
ortalaması daha yüksek müşterileri hedef alması bu stratejilerin etkisini arttıracaktır. 
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Purpose – The study investigates the effects of loyalty, perceived quality, involvement, price 
consciousness, brand consciousness and habit driven shopping on word of mouth 
communication (WOM).  The factors that influence WOM are analyzed in retail industry using 
the example of supermarkets.  

Design/methodology/approach – This study is a descriptive one; linear regression analysis is 
performed on the survey data collected from 226 Turkish participants.  

Findings –WOM communication is positively associated with loyalty, perceived service quality, 
brand conscientiousness, and habitual based decision style. In addition, the study shows that as 
consumers get older and their level of involvement increase, the extent of their WOM 
communication aslo increases. No significant relationship between price consciousness and 
WOM is found.  

Discussion – Supermarkets can identify their loyal, highly involved, habit driven customers, 
and encourage them to explain their opinions through a variety of channels. Efforts to improve 
the perceived quality of the supermarket will affect customers' WOM activities positively. 
Increasing the brand value of the supermarket and attracting brand conscious customers will 
increase the likelihood of positive WOM activities and not only increase the sales but also help 
the supermarket to acquire new customers in the long term. In addition, supermarkets may get 
better results if they aim their WOM enhancing activities to a relatively older customer group.  
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Giriş  

Tüketicilerin reklamlara ne kadar güvendiği ve reklamlardan ne ölçüde etkilendiği pazarlamada en çok 
tartışılan konulardan biridir (Gelb ve Johnson, 1995; Grayson ve Ambler, 1999; Hall 2002; Soh, Reid ve King, 
Ketelaar vd., 2015). Özellikle internetin ve sosyal medyanın hayatımızdaki yerinin giderek artmasıyla; 
tüketicilerin edilgen rol üstlendiği reklam ve benzeri tutundurma faaliyetlerinin önemi azalırken, 
tüketicilerin daha aktif rol aldıkları iletişim süreçlerinin önemi artmaktadır. Tüketicilerin bu sürece en sık 
görülen katkı biçimi ise, gerek yüz yüze, gerekse internet ortamında gerçekleştirdikleri ağızdan ağıza 
iletişimdir (AAİ). Bazı kaynaklarda kulaktan kulağa iletişim olarak da adlandırılan AAİ (Özer ve 
Anteplioğlu, 2005; Arlı, 2012), tüketicinin bilgi kaynağının bir başka tüketici olması sebebi ile reklam ve 
benzeri tutundurma faaliyetlerine göre daha inandırıcı ve yönlendirici olmaktadır (Kaya, 2010). 

Ağızdan ağıza iletişim araştırmacılar tarafından uzun süredir incelenen bir konudur. Arndt (1967), AAİ’yi 
ticari olmadığı düşünülen mesaj verici ve alıcı arasında bir marka, ürün ya da hizmet hakkında yapılan 
sözlü kişiler arası iletişim olarak tanımlamakta ve yeni ürün benimseme üzerindeki olumlu etkilerinden 
bahsetmektedir.  Day (1971) AAİ’nin, tüketici nezdindeki olumsuz veya nötr eğilimleri olumluya çevirme 
konusunda reklama göre dokuz kat daha etkili olduğunu belirtmiştir. Kotler’e (1972) göre diğer tüketicilerin 
gözlem ve değerlendirmeleri, firmaların yapmış oldukları reklam ve benzeri tutundurma faaliyetlerine göre 
daha etkili olmaktadır. Solomon (2013) AAİ’nin tüketicinin tutum ve davranışlarını değiştirmede firmanın 
kontrolündeki iletişim araçlarından çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmiştir.  

AAİ ürünü satın almayı destekleyecek şekilde olumlu ya da desteklemeyecek şekilde olumsuz olabilir. AAİ 
faaliyetleri tüketicinin yakın çevresi ve tanıdıkları arasında gelişebileceği gibi, bağımsız uzmanlar ve 
tanınmış kişiler tarafından da başlatılabilmektedir. Özellikle belirsizliğin yüksek olduğu hizmet 
sektörlerinde, tüketicilerin algılanan riski düşüren bir kaynak olarak AAİ’yi tercih ettikleri görülmüştür 
(Murray, 1991).   

Literatürde AAİ’yi etkileyen faktörler üzerine (Harrison-Walker, 2001; Clemons, Gao ve Hitt, 2006; De Matos 
ve Rossi, 2008; Heyne, 2009) ve AAİ’nin sonuçlarına (Chevalier ve Mayzlin, 2006; Liu, 2006) odaklanan 
çalışmalar mevcuttur. AAİ’nin tüketici üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalara bakıldığında karar verme 
süreci (Richins, 1983; Price ve Feick, 1984; Leonard-Barton, 1985) ürün değerlendirme ve satın alma kararı 
(Price ve Feick, 1984; Brown ve Reingen, 1987) ile ilgili çalışmalar görmek mümkündür. Bu çalışmada ise 
AAİ’nin tüketiciler üzerinde etkisi değil, tüketicileri olumlu AAİ sağlamaya etki eden unsurlar 
araştırılmıştır.  

Kişileri AAİ sağlamaya iten etkenlere bakıldığında belirli faktörlerin öne çıktığı görülmektedir. Bu 
faktörlerden bazıları, sadakat, algılanan kalite ve ilgilenim durumu olarak sıralanabilir. Sadakatin AAİ 
üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar, müşteri sadakatinin AAİ sağlamada önemini ortaya koyarken (Dick 
ve Basu, 1994; Price ve Arnould, 1999; Yıldız ve Tehci, 2014), algılanan kalite ve AAİ arasındaki pozitif 
ilişkiyi gösteren çalışmalar da mevcuttur (Harrison-Walker, 2001; Zeithaml vd., 1996; Öz ve Uyar, 2014). 
Ayrıca ilgilenim düzeyi ile AAİ arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar, yüksek ilgilenime sahip kişilerin 
sadece ürünü kullanmakla kalmayıp AAİ faaliyetlerinde bulunduğunu (Norman ve Russell, 2006) ve yüksek 
ilgilenim düzeyinin olumlu AAİ’yi arttırdığını göstermektedir (Clemons, Gao ve Hitt, 2006).  

İnsanları AAİ faaliyetlerine iten faktörler arasında sadakat, algılanan kalite, ilgi düzeyi, gibi temelde ürün ile 
ilgili özelliklerin yanı sıra, kişinin karakterinden kaynaklanan özellikler de olabilir. Kimi insanlar doğaları 
gereği AAİ faaliyetinde bulunmaya diğerlerinden daha istekli ve yatkın olabilirler. AAİ faaliyetinde 
bulunma konusundaki bireysel farklılıkları oluşturan etkenler arasında fiyat odaklılık, marka bilinci ve 
alışkanlık odaklılık sayılabilir. Mevcut literatürde AAİ ile olan ilişkisi incelenmeyen bu faktörler, AAİ 
faaliyetlerine ne derecek etki ettiklerini anlamak amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir.  

Fiyat tüketici kararlarında önemli bir faktördür. Fiyat duyarlılığı araştırmalarda bağımlı değişken olarak ele 
alınmış ve algılanan kalite, memnuniyet, sadakat gibi faktörler tarafından nasıl etkilendiği incelenmiştir 
(Alexandris, Dimitriadis ve Markata, 2002; Ranaweera, 2007). Ancak fiyat duyarlılığı, bağımsız değişken 
olarak ele alınabilir ve tüketicilerin fiyat hassasiyeti ölçüsünde AAİ faaliyetlerini etkileyebilir. Hennig-
Thurau, Gwinner ve Walsh (2004) parasal değeri olan ödüller vermenin çevrim içi AAİ’yi arttırdığını 
gözlemlemiştir. Odabaşı ve Barış (2003) tüketicilerin birbiriyle görüş alışverişinde bulunarak kazanç elde 
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ettikleri durumlarda AAİ faaliyetlerinin arttığını söylemektedir. Mowen ve Minor (1998) tüketicilerin 
yüksek fiyatlı satın alımlarda oluşan riskleri azaltmak amacıyla AAİ faaliyetlerinde bulunduklarını 
belirtmiştir. Fiyat hassasiyeti farklı derecelerde olan tüketicilerin AAİ sağlama konusunda farklı davranıp 
davranmadığını görmek amacıyla fiyat odaklılık çalışmaya alınmıştır.  

Satın alımlarda diğer bir önemli faktör de markadır. Marka ve AAİ ilişkisini inceleyen çalışmalar marka 
değerinin AAİ için önemini göstermektedir (Yazgan, Kethüda ve Çatı, 2014). Olumlu AAİ, markaya olan 
ilgiyi (Xue ve Zhou, 2010) ve marka imajını arttırmaktadır (Jalilvand ve Samiei, 2014). Olumlu AAİ ile marka 
değeri arasındaki ilişki göz önüne alındığında bu ilişkinin farklı bir yönü olup olmadığı yani marka bilinci 
yüksek bireylerin AAİ sağlamaya ne derece istekli olduklarını incelemek amacıyla marka bilinci çalışmaya 
dâhil edilmiştir.  

Tüketiciler satın alımlarında alışkanlıklarına ne ölçüde bağlı oldukları açısından da bireysel farklılıklar 
göstermektedir. Araştırmalar satın alma aşamalarında başka görüşler arandığında ve tutum değiştirme için 
daha fazla yer olduğunda AAİ’nin daha etkili olduğunu göstermektedir (East, Hammond ve Lomax, 2008).   
Geçmiş tecrübelerine dayanarak ve araştırma yapmadan satın alımlarda bulunan alışkanlık odaklı 
tüketiciler üzerinde ise AAİ etkisi farklı olabilir. Alışkanlık odaklı tüketicilerin AAİ sağlamada ne derece 
istekli olduğunu anlamak amacıyla bu değişken araştırmaya alınmıştır. Kısaca bu çalışmanın amaçlarından 
biri, literatürde AAİ ile ilişkisi daha önce incelenmemiş ama AAİ faaliyetlerini etkileyebilecek fiyat odaklılık, 
marka bilinci ve alışkanlık odaklılık gibi faktörlerin, AAİ sağlama konusundaki önemini anlamaktır.  

Diğer sektörlerde olduğu gibi hizmet sektöründe de AAİ’nin önemi gittikçe artmaktadır. Hizmet sektöründe 
AAİ’nin önemi ve etkileri ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Uygun, Taner ve Özbay 2011).  
Araştırmalar sektör bazında incelendiğinde turizm sektöründe (Ateşoğlu ve Bayraktar 2012; Kutluk ve 
Avcıkurt, 2014; Güzel 2014) yemek sektöründe (Öndoğan 2010),  sağlık sektöründe (Öz ve Uyar 2014) ve 
perakende sektöründe (Yeniçeri, Yaraş ve Zengin, 2010)  yapılmış çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın diğer 
bir hedefi de tüketicileri AAİ faaliyetinde bulunmaya iten faktörleri, süpermarket sektörü özelinde 
incelemektir.  

Kavramsal Çerçeve ve Hipotezler 

Sadakat - Sadakat, Sirdeshmukh, Singh ve Sabol (2002) tarafından belirli bir marka-firma için tekrar satın 
alma, hakkında ağızdan ağıza olumlu iletişimde bulunma ve cüzdanda bu markaya -firmaya yüksek pay 
ayırma gibi davranışları gerçekleştirme konusundaki eğilim olarak tanımlanmaktadır. Literatürde AAİ ile 
müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok araştırma bulunmaktadır (Dick ve Basu, 1994; Price ve 
Arnould, 1999; Reynolds ve Arnold, 2000; Arnett, German ve Hunt, 2003; Carpenter ve Fairhurst, 2005). Dick 
ve Basu (1994) AAİ’yi sadakatin sonucu olarak kavramsallaştırırken, Heyne (2009) ise ağızdan ağıza 
pazarlamanın sadakati etkilediğini belirtmektedir. Yıldız ve Tehci (2014) perakende sektörü üzerinden 
yaptıkları araştırmada müşteri sadakatinin AAİ üzerinde etkili olduğunu bulmuşlardır.  Ayrıca bu iki 
kavramın karşılıklı ilişki içinde ve müşteri memnuniyetinin davranışsal bir sonucu olarak ele alındığı 
çalışmalara da rastlanmaktadır (Price ve Arnould, 1999; Arnett vd., 2003). Dolayısı ile ilk hipotez şu şekilde 
belirlenmiştir:  

H1: Süpermarkete olan sadakat arttıkça, olumlu AAİ faaliyetleri de artmaktadır.  

Algılanan kalite - Hizmet sektöründe algılanan hizmet kalitesi ve AAİ arasındaki ilişkiyi değerlendiren 
çalışmalar mevcuttur. Algılanan hizmet kalitesinin, AAİ üzerinde pozitif etkiye neden olduğu ortaya 
koyulmuştur (Boulding vd., 1993; Zeithaml vd., 1996; Hartline ve Jones, 1996; Bloemer, Ruyter ve Wetzels, 
1998; Bloemer vd., 1999; Harrison-Walker, 2001; Markovic vd., 2018). Sağlık sektöründe algılanan hizmet 
kalitesinin yüksek olmasının, tekrar tercih etme ve pozitif AAİ’yi arttırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur 
(Chaniotakis ve Lymperopoulos, 2009; Öz ve Uyar, 2014; Kitapci, Akdogan ve Dörtyol, 2014). Turizm 
sektöründe, hizmet kalitesinin müşterilerin tatil deneyimleri hakkındaki yaptıkları AAİ’yi etkilediği 
bulunmuştur (Litvin, Goldsmith ve Pan, 2008; Güzel, 2014). Kutluk ve Avcıkurt (2014) seyahat acentalarında 
satış personelinin müşteriye güleryüzlü davranması ve konforlu bir ortam sunulması gibi yöntemlerle 
algılanan hizmet kalitesini arttırmanın AAİ’yi olumlu olarak etkileyeceğini belirtmektedir. Önerilen ikinci 
hipotez şu şekildedir: 

H2: Süpermarketin algılanan kalitesi arttıkça, olumlu AAİ faaliyetleri de artmaktadır.  
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İlgilenim - Zaichkowsky (1985) ürün ilgilenim düzeyini kişinin içinden gelen ihtiyaç, istek - merakı temelli olan 
ve belirli bir nesneye karşı algılanan ilgi alakası olarak tanımlamaktadır. Bu bir ürün ile ilgili olarak yüksek 
ilgilenim düzeyine sahip olan kişilerin bu ürüne ilişkin ilgililik, ihtiyaç ve bilgi düzeylerinin de yüksek 
olması anlamına gelir (Higie ve Feick, 1989). Nitekim ürün ile ilgili ilgilenim düzeyi yüksek olan kişiler, 
ürün ile ilgili olarak aldıkları mesajları işleme konusunda daha hevesli, ürün ile ilgili konularda daha 
dikkatli ve ürüne ilişkin bir tavır değişikliği konusunda ise daha dayanıklı olmaktadırlar (Petty ve Cacioppo, 
1986). Öte yandan kişinin marka konusunda çok kesin bir inanca sahip olmaması durumunda, kişisel 
olmayan bir iletişim faaliyetine maruz kalındığında kişide hedeflenen fikir değişikliklerinin 
gerçekleşmesinin daha kolay olduğu tespit edilmiştir (Herr, Kardes ve Kim, 1991). 

Ürün kategorisine olan ilgilenim düzeyi ve AAİ arasındaki ilişki pazarlama araştırmacıları tarafından farklı 
şekillerde ele alınmıştır. İlgilenim düzeyi düşük olan bireyler hem olumlu hem olumsuz  AAİ yorumlarına 
benzer düzeyde bir güven duyduklarını ifade ederken, ilgilenim düzeyi yüksek olan bireylerde olumsuz 
AAİ mesajlarının daha etkili oluğu ortaya koyulmuştur (Xue ve Zhou, 2010). Bir marka ile ilgili olarak 
yapılan olumlu AAİ’nin, ürün kategorisinin tamamına olan ilgilenim düzeyini arttırdığı ve hakkında olumlu 
AAİ yapılan markanın yanı sıra rakip markaların satışlarında da yükselmeye sebep olduğu saptanmıştır 
(Giese, Spangenberg ve Crowley, 1996). Ayrıca düşük veya yüksek ilgilenim düzeyine sahip ürünler için 
gerçekleştirilen AAİ aktivitelerinin satışlar üzerindeki etkileri üzerine odaklanan çalışmalar da mevcuttur. 
(Senecal ve Nantel, 2004; Clemons vd., 2006; Gu, Park ve Konana, 2012). Bu çalışmalar ışığında üçüncü 
hipotez şu şekildedir: 

H3: Süpermarket alışverişine olan ilgilenim arttıkça, olumlu AAİ faaliyetleri de artmaktadır.  

Fiyat Odaklılık – Lichtenstein, Ridgway ve Netemeyer (1993) fiyat odaklılığı tüketicilerin düşük fiyat 
ödemeye odaklanma derecesi olarak tanımlamıştır. Fiyat odaklılığın tüketicinin şikâyet etme eğilimini 
etkilediğini gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Parker, Funkhouser, ve Chatterjee, 1993; Jones, Gursoy, 
McCleary ve Lepsito, 2002; McCleary ve Lepsito, 2007; Gökdeniz, Durukan ve Bozacı,  2012). Tüketicilerin 
şikâyetleri temelde iki boyutta incelenebilir: Doğrudan firmaya yaptıkları şikâyetler ve AAİ yoluyla 
gerçekleşen şikayetler. Fiyat odaklılığın olumsuz AAİ faaliyetlerin de bulunma ihtimalini arttırdığı 
düşünüldüğünde, olumlu AAİ faaliyetlerini de etkileyeceği varsayılabilir. Fiyat odaklılığı bu sebeple 
çalışmaya alınmış ve dördüncü hipotez şu şekilde oluşturulmuştur:  

H4: Süpermarket alışverişlerinde tüketicilerin fiyat odaklılığı arttıkça, olumlu AAİ faaliyetleri de artmaktadır.  

Marka Bilinci - Marka Bilinci tüketicilerin pahalı ve en tanınmış markaları tercih etmesi şeklinde açıklanabilir 
(Sproles ve Kendall, 1986). Marka bilinci ile hareket eden tüketiciler, pahalı markaları öz imgelerini 
geliştirmek ve toplumda daha çok kabul ve saygı görmek gibi sosyal güdülerle de tercih etmektedirler (Liao 
ve Wang, 2009). 

Dichter (1966) olumlu AAİ’nin öncülleri arasında dikkat çekme, bir konu hakkında kendini uzman gösterme 
ve başkaları tarafından onaylanma ihtiyacı olduğunu belirtmiştir.  Benzer bir şekilde ağızdan ağıza 
iletişimde bulunma motivasyonları arasında, kendi öz imgesini iyileştirmek (Sundaram vd., 1998), toplumda 
tanınma, kaynaşma, diğer üyelerle birlikte olma gibi sosyal güdüler bulunduğunu söyleyen çalışmalar 
mevcuttur (Aydın, 2014; Çelik, Gör ve Özkara, 2017).  Buradan hareketle beşinci hipotez şu şekilde 
belirlenmiştir: 

H5: Süpermarket alışverişinde, tüketicilerin marka bilinci arttıkça, olumlu AAİ faaliyetleri de artmaktadır.  

Alışkanlık Odaklılık - Tüketiciler kullanıp beğendikleri ürün ve markalar hakkındaki memnuniyetlerini 
başkalarıyla paylaşmaktan keyif almaktadırlar (Gülmez ve Türker, 2015).  Alışkanlık odaklı tüketicilerin 
favori marka ve mağazaları vardır ve alışverişlerini sürekli olarak beğendikleri bu 
markalardan/mağazalardan yaparlar (Sproles ve Kendall, 1986). Bilgi toplama ve karar verme süreçleri 
geçmiş tecrübelerine dayanan alışkanlık odaklı tüketiciler favori alışveriş kanallarını bırakmamaya 
eğilimlidirler (Bettman ve Sujan, 1987). Bu varsayımlar ışığında altıncı hipotez şu şekildedir: 

H6: Süpermarket alışverişinde, tüketicilerin alışkanlık odaklılığı arttıkça, olumlu AAİ faaliyetleri de artmaktadır.  

Yaş ve Cinsiyet - Yaş ve cinsiyet gibi demografik faktörlerin AAİ’yi ne kadar etkilediğini araştıran çalışmalar 
mevcuttur (Özkan ve Yıldız, 2015; Uslu Divanoğlu, 2016; Uyar ve Kılıçarslan, 2016) fakat bu çalışmalar yaş 
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ve cinsiyet farklılıklarının AAİ faaliyetleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.   Yaş 
ve cinsiyetin süpermarket sektörü özelinde AAİ’yi ne ölçüde etkilediğini görmek amacıyla bu değişkenler 
araştırmaya alınmıştır.  

Tasarım ve Yöntem 

Araştırma betimsel olarak tasarlanan uygulamalı bir araştırmadır. Çalışmanın ele alacağı temel problem 
tüketicilerin süpermarket alışverişlerine ilişkin ağızdan ağıza iletişimlerini etkileyen başlıca faktörlerin 
belirlenmesidir. Bu bağlamda hazırlanan anket katılımcılara kâğıt kalem tabanlı ve çevrimiçi olmak üzere iki 
farklı yöntemle uygulanmıştır. Kağıt kalem tabanlı olan anket sınıflarda ders sırasında uygulanmıştır. 
Elektronik anketin adresi katılımcılara e-posta ile gönderilmiştir. Veri toplama süreci iki haftada 
tamamlanmıştır. 

Bu araştırmanın evreni Türkiye’deki tüm tüketicilerdir. Ancak tüm araştırma evrenine ulaşmanın zaman ve 
finansal maliyetleri göz önüne alınarak İstanbul ve Ankara illerindeki üniversitelerden bir örneklem 
seçilmiştir. Çalışmada hipotez testlerini yaparken bu örneklem esas alınmıştır. Kolayda örnekleme metodu 
ile ulaşılan lisans ve lisansüstü öğrencilere ankete katılım karşılığında ekstra ders notu verilmiştir. 
Çalışmaya toplam 238 kişi katılmıştır. Anketlerden eksik ve hatalı olanlar çıkarıldığında kalan 226 kişinin 
sonuçları analiz edilmiştir. Örneklemin yüzde 49,8’i kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 
24, 6 yıldır.  

Araştırmada katılımcılardan belirli bir süpermarket markasını düşünerek soruları cevaplandırmaları 
istenmiştir. Araştırmanın amacına paralel olarak, müşterilerin ağızdan ağıza iletişimini etkileyecek faktörleri 
ve bu faktörlerin kuvvetini belirlemek için doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın 
bağımlı değişkeni olan ağızdan ağıza iletişimi ölçmek amacıyla Fedorikhin, Park ve Thomson (2008) 
tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmış ve toplam üç ifadeye ne ölçüde katıldıklarını belirtmeleri 
istenmiştir (1-Hiç katılmıyorum, 7-Tamamen katılıyorum). Ölçekte yer alan ifadeler şunlardır: “Bu markayı 
çevremdeki kişilere tavsiye ederim”, “Bu marka hakkında çevremdeki kişilere iyi şeyler söylerim”, 
“Çevremdekilerle bu marka ile ilgili bilgi paylaşırım”.  

Çalışmanın bağımsız değişkenlerinden fiyat odaklılık, marka bilinci ve alışkanlık odaklılığı ölçmek için 
Sproles ve Kendall’ın (1986) ölçeğinden yararlanılmıştır.  Fiyat odaklılık boyutunda “Ne kadar harcadığıma 
dikkat ederim”, “Genelde daha ucuz fiyatlı ürünler tercihimdir” gibi ifadeler kullanılırken marka odaklılık 
boyutunda: “En çok reklamı yapılan markalar genellikle iyi seçimlerdir” ve “En çok satan markaları almayı 
tercih ederim” gibi ifadelere yer verilmiştir. Alışkanlık odaklılık boyutunun ölçümünde ise: “Hoşuma giden 
bir ürün veya marka bulduğumda, devamlı olarak alırım” ve “Tekrar tekrar satın aldığım favori markalarım 
vardır” şeklinde ifadeler 7’li ölçekte değerlendirilmiştir (1-Hiç katılmıyorum, 7-Tamamen katılıyorum). 

Başka bir bağımsız değişken olan sadakati ölçmek için “Kendimi bu markaya sadık olarak tanımlarım” 
benzeri ifadeler içeren Zhou, Zhang, Su ve Zhou (2012) tarafından geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. 
Hizmet kalitesi ise: “Bu markanın sağladığı hizmet yüksek kalitededir” ifadesi ile ölçülmüştür 
(Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1988). Katılımcılar bu iki ölçeği de 7’li likert ölçekle değerlendirmişlerdir 
(1-Hiç katılmıyorum, 7-Tamamen katılıyorum).  

Tüketicilerin ilgilenimlerini ölçümlemek için Zaichkowsky, (1985) tarafından geliştirilmiş ölçekten 
yararlanılmıştır. Market alışverişine yönelik ilgilenimi ölçmek katılımcıların “Market alışverişi benim için 
…” cümlesini 7’li semantik farklılaştırma ölçeğini kullanarak tamamlamaları istenmiştir (1- önemsiz/ beni 
ilgilendirmez/ ilgisiz/ hiç bir şey ifade etmez/ yararsız/ anlamsız, 7- önemli/ beni ilgilendirir/ ilgili/ çok şey 
ifade eder/ yararlı/ anlamlı).  

Bulgular  

Tablo 1 ‘de değişkenler için ortalama, standart sapma ve Cronbach Alpha katsayı değerleri verilmiştir. 
Cronbach Alfa katsayıları, ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermiştir (Kalaycı, 2010). 
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Tablo 1. Değişkenlerin Cronbach Alpha, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Değişkenler Cronbach Alpha Ortalama Standart Sapma 

İlgilenim 0,763 5,121 1,165 

Alışkanlık odaklılık 0,799 4,938 0,759 

Fiyat odaklılık 0,688 4,912 1,067 

Marka bilinci 0,786 4,064 1,238 

Sadakat 0,645 3,128 1,416 

AAİ 0,898 5,004 1,450 

Algılanan kalite - 5,410 1,323 

Ayrıca değişkenler arası ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere AAİ 
değişkeni ile algılanan kalite (r = 0,564, p< 0,01), marka bilinci (r = 0,276, p< 0,01), alışkanlık odaklılık (r = 
0,255, p< 0,01),  ilgilenim (r = 0,281, p< 0,01) ve sadakat (r = 0,350, p< 0,01) değişkenleri arasında anlamlı ve 
pozitif yönlü bir ilişki vardır. Ağızdan ağıza iletişim ile fiyat bilinci arasında anlamlı bir ilişki 
belirlenmemiştir (r = 0,127, p> 0,1). 

Regresyon analizinin ön koşullarından olan çoklu doğrusallık probleminin varlığını test etmek için ilk olarak 
korelasyon değerlerine bakılmıştır. 0,90 ve üstü değerdeki korelasyonlar çoklu doğrusallık probleminin 
göstergesi olarak kabul edilmektedir (Hair vd,1998). Değişkenler arasındaki en büyük korelasyon olan 
Ağızdan ağıza iletişim ve Algılanan kalite arasındaki 0,564 değeri kabul edilebilir seviyelerdedir. Ayrıca 
çoklu doğrusallık probleminin diğer bir göstergesi olan varyans büyütme faktörleri (VIF) incelenmiştir. 
Değişkenlerin varyans büyütme faktörleri algılanan kalite için 1,183, marka bilinci için 1,117, alışkanlık 
odaklılık için 1,244, ilgilenim için 1,121, sadakat için 1,155, yaş için 1,065 ve cinsiyet için 1,044 olarak 
belirlenmiştir. Çoklu doğrusallık probleminin var olması için varyans büyütme faktörünün 3’ten büyük 
olması gerekmektedir (Hair vd., 1998). Mevcut değerlere bakıldığında çoklu doğrusallık probleminin 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  

Tablo 2. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi 

  
Algılanan 

kalite Marka bilinci Fiyat bilinci Alışkanlık 
odaklılık İlgilenim Sadakat  

AAİ 0,564** 0,276** 0,127 0,255** 0,281** 0,350** 

Algılanan 
kalite  0,196** 0,221** 0,136* 0,164* 0,157* 

Marka bilinci     0,068 0,223** 0,087 0,169* 

Fiyat bilinci       0,331** 0,111 -0,219** 

Alışkanlık 
odaklılık         0,195** -0,036 

İlgilenim           0,192** 

Sadakat              

**p< 0.01              

*p<  0.05 .             
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Bu ön koşulun karşılanmasından sonra bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelmek 
amacıyla doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon modelinin anlamlılığını kontrol etmek için 
yapılan ANOVA testinde F değeri 20,759 ile anlamlı çıkmıştır. Analiz sonuçlarına göre R2 değeri % 44 olarak 
belirlenmiştir. Regresyon denklemi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

AAİ = -1,674+ 0,117 İlgilenim + 0,290 AlışkanlıkOdaklılık+ 0,027 FiyatBilinci + 0,144 MarkaBilinci + 0,500 
AlgılananKalite + 0,254 Sadakat+ 0,022 Yaş - 0,096 Cinsiyet  

Doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Standardize edilmiş regresyon katsayıları (beta), 
%5 ve %10 anlamlılık düzeyine bakılarak incelenmiştir. Buna göre anlamlı çıkan sonuçlar aşağıda 
açıklanmıştır.  

Tüketicilerin süpermarket markasına olan sadakati ile ve algılanan hizmet kalitesi, ağızdan ağıza iletişimi en 
güçlü etkileyen faktörler olarak ortaya çıkmıştır (p<0,05). Bu bulgular doğrultusunda H1 ve H2 hipotezleri 
kabul edilmiştir.  Bu bağlamda süpermarkete olan sadakat arttıkça, olumlu AAİ faaliyetlerinin de arttığı 
söylenebilir. Aynı şekilde süpermarketin algılanan hizmet kalitesi arttıkça olumlu AAİ faaliyetleri de 
artmaktadır. Ayrıca tüketicilerin ilgilenim seviyesi ile ağızdan ağıza iletişimleri arasında sınırda anlamlılık 
düzeyinde bir ilişki saptanmış (p<0,10) ve H3 hipotezi kabul edilmiştir. Süpermarket alışverişine olan 
ilgilenim arttıkça, olumlu AAİ faaliyetleri de artmaktadır. Tüketicilerin fiyat bilinci ve ağızdan ağıza iletişim 
ile anlamlı ilişkisi bulunmamıştır (p>0,10). H4 hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuca göre süpermarket 
alışverişlerinde tüketicilerin fiyat odaklılığı, olumlu AAİ faaliyetlerini etkilememektedir.  Ayrıca 
tüketicilerin marka bilinci ve alışkanlık odaklılık temelli karar verme stilleri ile ağızdan ağıza iletişimi 
arasında pozitif bir ilişki belirlenmiş (p<0,05) ve H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmiştir. Bu sonuçlar 
süpermarket alışverişinde, tüketicilerin marka bilinci arttıkça, olumlu AAİ faaliyetlerinin de arttığını 
göstermektedir.  Aynı zamanda süpermarket alışverişinde, tüketicilerin alışkanlık odaklılığı arttıkça, olumlu 
AAİ faaliyetleri de artmaktadır.  

Yaş ile ağızdan ağıza iletişim arasında sınırda anlamlılık düzeyinde bir ilişki saptanırken (p<0,10) cinsiyetin 
ağızdan ağıza iletişim ile anlamlı ilişkisi bulunmamıştır (p>0,10). Yaş arttıkça AAİ faaliyetleri de artmakta 
fakat kadınlarla erkekler arasında AAİ sağlama konusunda bir farklılık bulunmamaktadır. 

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları 

  
Standartlaştırılmamış Standartlaştırılmış 

Katsayılar 
t Sig. 

Katsayılar 

  Beta 
Standart 

Hata Beta 

Sabit -1,674 0,639   -2,619 0,009 

İlgilenim 0,117 0,065 0,096 1,798 0,074 

Alışkanlık odaklılık 0,290 0,104 0,155 2,785 0,006 

Fiyat bilinci 0,027 0,076 0,020 0,358 0,721 

Marka bilinci 0,144 0,062 0,123 2,330 0,021 

Algılanan kalite 0,500 0,058 0,461 8,649 0,000 

Sadakat  0,254 0,055 0,251 4,619 0,000 

Yaş 0,022 0,012 0,101 1,830 0,069 

Cinsiyet -0,096 0,148 -0,034 -0,649 0,517 

Bağımsız değişken: AAİ 
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Tartışma ve Sonuç 

Literatürde yer alan önceki çalışmalara paralel olarak bu araştırmada da tüketicilerin markaya yönelik 
sadakatleri arttıkça AAİ faaliyetinde bulunma eğilimlerinin de arttığı saptanmıştır.  

Tüketicilerin aynı marketten tekrar alışveriş ettikleri zaman çevrelerindeki kişilerle bu bilgiyi paylaşmaya ve 
bu marketi çevrelerindeki kişilere önermeyi tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 
müşteri sadakatinin süpermarketlere olumlu AAİ olarak döndüğünü ve müşterilerin süpermarket 
alışverişleri hakkında başkalarına olumlu tavsiyede bulunmaya daha istekli olduklarını söylemek 
mümkündür.  Süpermarketlerin müşteri sadakat programları gibi sadakat sağlayıcı faaliyetlere gereken 
önemi vermeleri halinde, pazarlama iletişimi faaliyetlerini daha inandırıcı, etkili ve düşük maliyetli hale 
getirmeleri mümkündür.    

Araştırmanın diğer bir sonucu olarak AAİ’nin algılanan hizmet kalitesi düzeyine göre değişiklik gösterdiği 
saptanmıştır.  Aldıkları hizmet kalitesini yüksek bulan tüketicilerin bu deneyimlerini çevreleri ile daha çok 
paylaşma, dolayısıyla daha fazla AAİ yapma eğiliminde oldukları gözlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan 
ölçek olumlu AAİ’yi ölçmekte kullanıldığı için bulgular sadece algılanan hizmet kalitesi arttıkça olumlu 
yorum yapma, başka kişilere önerme eğilimlerinin artması olarak yorumlanabilir. Hizmet kalitesi 
düştüğünde ise bu olumlu yorum yapma, başka kişilere önerme eğilimlerinin azalması beklenmektedir. 
Süpermarketler algılanan hizmet kalitesini ne kadar yüksek tutarsa müşterilerin süpermarket hakkında 
olumlu deneyimlerini anlatma ihtimali artmaktadır.  Hizmet sektöründe algılanan kalite unsurları arasında; 
gözle görülür imkânlar, anında hizmet, doğru ve güvenilir hizmet, güven telkin etme ve müşteriyi anlama 
yer almaktadır (Parasuman, Zeithaml ve Berry, 1994). Dabholkar, Thorpe ve Rentz (1996), bu unsurları 
perakende sektörü için fiziksel görünüm, güvenilirlik, kişisel etkileşim, problem çözme şeklinde açıklamış 
ve Dabholkar vd., (1996) ve  Mehta, Lalwani ve Li Han (2000), tarafından belirtilen bu boyutların 
süpermarketlerin hizmet kalitesini ölçmede daha belirleyici olduğunu bulmuştur. Süpermarketlerin 
tüketicilerin kaliteli hizmet algısını oluşturan unsurları anlaması, algılan hizmet kalitesini düzenli olarak 
ölçmesi, varsa eksiklikleri tespit ederek gereken iyileştirmeleri yapması, tüketicilerin süpermarket hakkında 
olumlu deneyimlerini başkalarıyla paylaşmaları açısından önem kazanmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin AAİ yapma eğilimini arttıran diğer bir faktör de ilgilenim 
düzeyidir.  Önceki araştırmalarda belirtildiği gibi (Li-yin, 2007; Gu, Park ve Konana, 2012) bir hizmet 
kategorisinin tüketiciler için önemi arttıkça; bu konu ile ilgili AAİ’de bulunma eğilimleri de artmaktadır.  Bu 
çalışma kapsamında, süpermarket alışverişinin katılımcılar için ne ölçüde önemli, yararlı, anlamlı olduğuna 
bağlı olarak, yaptıkları AAİ’nin arttığı gözlemlenmiştir. Süpermarketlerde müşteri profilleri oluşturulması, 
yüksek ilgilenime sahip müşterilerin tespit edilmesi ve bu müşterilere web sitesi ya da mobil aplikasyon gibi 
çeşitli mecralar üzerinden görüşlerini açıklama imkânı sağlanması süpermarketlerin AAİ kazanımlarını 
arttıracaktır.  Süpermarketlerin ürün ve marka çeşitliliğini belirlerken hedef kitlenin kişisel ihtiyaç ve 
alakasının yüksek olduğu ve/veya pazarda yüksek ilgi ürünü olarak kabul gören ürünler bulundurması 
hedef kitlenin süpermarket alışverişine olan ilgilenim düzeyini olumlu etkileyecektir.  Ayrıca müşterilere 
kişisel bir alışveriş deneyimi yaşatmak da ilgi düzeyine (Solomon, 2013) ve dolayısıyla AAİ’ye olumlu etki 
edebilecek diğer bir faktördür.  

Tüketici özellikleri incelendiğinde, fiyat odaklılık dışındaki diğer iki değişkenin AAİ sağlama üzerinde 
olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Varsayıldığı gibi bireylerin marka bilinci arttıkça, AAİ sağlama ihtimali 
de artmaktadır. Marka bilinci yüksek bireylerin öz imgesini geliştirmek ve sosyal kabul görme amacıyla 
daha fazla AAİ faaliyetinde bulunduğu söylenebilir.   Daha çok satan, daha çok reklamı yapılan ve daha 
pahalı markaları tercih eden tüketiciler süpermarket alışverişleriyle ilgili olarak daha fazla AAİ 
gerçekleştirme eğilimindedirler. Bu sonuçtan yola çıkarak marka bilinci yüksek tüketicilerin, yüksek marka 
değerine sahip süpermarketler hakkında, marka değeri daha düşük süpermarketlere kıyasla daha fazla 
olumlu AAİ yaptığını söylemek mümkündür. Süpermarketlerin marka değerini arttırıcı faaliyetlere girmesi 
olumlu AAİ yaratma konusunda da faydalar sağlayacaktır.   

Araştırmanın diğer bulgularından biri olarak alışkanlık odaklı tüketicilerin sürekli kullandıkları markalar 
hakkında AAİ sağlamaya daha yatkın oldukları görülmüştür. Sürekli aynı süpermarketten alışveriş etmeyi 
alışkanlık haline getirmiş bir tüketicinin, bu alışkanlığı doğrulamak veya gerekçelendirmek için daha fazla 
olumlu AAİ faaliyetinde bulunması olasıdır.  
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Fiyat odaklılık ile olumlu AAİ sağlama arasında ise anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Literatürde fiyat 
odaklılık ile şikâyet etme, yani olumsuz AAİ yapma eğilimi arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koyan 
çalışmalar mevcuttur (Jones vd., 2002; Gursoy vd., 2007; Gökdeniz vd., 2012). Bu çalışmada ise fiyat odaklılık 
ile olumlu AAİ arasındaki ilişki incelenmiş fakat aralarında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Çalışma 
sonuçlarına göre kişinin fiyat odaklılığı arttıkça olumlu AAİ yapma eğiliminde bir artış görülmemektedir.  
Fiyat odaklı tüketiciler alışveriş yaptıkları süpermarket hakkındaki olumlu görüşlerini dile getirmemektedir. 
Bunun sebeplerinden biri, fiyat odaklı tüketicilerin düşük fiyatlı ürün ve/veya hizmet kullanımlarını çok sık 
dile getirmeme isteği olabilir.  

Demografik faktörlere bakıldığında erkeklerle kadınlar arasında AAİ sağlama açısından anlamlı bir fark 
bulunmamış fakat yaş arttıkça bireylerin daha fazla AAİ yaptığı görülmüştür. Tüketicilerin yaşı arttıkça aile 
alışverişinin sorumluluğunu üzerlerine almaları, alışverişi kendi gelirleriyle yapmaları gibi sebeplerle 
süpermarket alışverişine olan ilgi düzeylerinin arttığını buna bağlı olarak da daha fazla AAİ faaliyetinde 
bulunduklarını söylemek mümkündür.  

Sonuç olarak süpermarketler sadakat programları aracılığıyla sadık, ilgilenim düzeyi yüksek ve alışkanlılık 
odaklı müşterilerini tespit edebilir. Bu müşterilere internet sitesi veya mobil aplikasyon gibi çeşitli mecralar 
üzerinden görüşlerini açıklamaya teşvik edecek bir takım uygulamalar geliştirilebilir. Algılanan hizmet 
kalitesini düzenli olarak ölçerek, eksikleri gidermeye ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar, 
müşterilerin ağızdan ağıza iletişim faaliyetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Marka bilinci yüksek 
tüketicilerin olumlu AAİ yapmaya daha yatkın oldukları sonucuna göre süpermarketlerin marka değerini 
arttırması ve marka bilinci yüksek müşterileri kendine çekmesi, satışları olduğu kadar müşterilerinin olumlu 
AAİ faaliyetlerinde bulunma olasılığını da arttracak ve uzun vadede müşteri kazanımı açısından da fayda 
sağlayacaktır. Ayrıca süpermerketlerin AAİ’yi arttırıcı stratejiler geliştirirken, genç müşterilere kıyasla yaş 
ortalaması daha yüksek müşterileri hedef alması bu stratejilerin etkisini arttıracaktır. 

Bu çalışma perakende sektöründe ve süpermarketler için gerçekleştirilmiş olmakla beraber farklı sektörlerde 
de gerçekleştirilerek geçerliliği test edilebilir. Örneğin bu çalışma sonucunda marka bilinci yüksek olan 
kişilerin marka bilinci düşük olan kişilere göre alışveriş yaptıkları süpermarket hakkında daha fazla AAİ 
yapma eğiliminde bulundukları saptanmışken benzer bir eğilimin farklı ürün kategorilerinde AAİ eğilimini 
arttırıp arttırmadığı araştırılabilir. Ayrıca burada yer verilen fiyat odaklılık, marka bilinci ve alışkanlık 
odaklılığın yanı sıra başka tüketici özellikleri de AAİ üzerinde etkili olabilir.  Gelecekte, farklı kişisel 
özelliklerin AAİ üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar gerçekleştirilebilir.  Firmalar ise bu çalışmalardan 
daha fazla, daha etkili ve daha ucuz iletişim kurabilmek üzere faaliyetlerini planlama aşamasında 
faydalanabilirler.  
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Purpose –Supply Chain Management (SCM) has emerged in recent years and is now increasing 
in popularity. It aims to reduce production costs, maximize earnings, improve customer 
relations, improve inventory management and increase customer satisfaction. Reducing total 
cost of procurement is one of the most important parameters in aligning the objectives of 
partners in a supply network.  

Design/methodology/approach – This paper proposed Pythagorean Fuzzy Analytic Hierarchy 
Process (PFAHP) and Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
(FTOPSIS) integrated model for green supplier selection for plastic industry. In the first phase of 
the study, the parameters to be used in selecting suppliers are determined. Then, by making 
pairwise comparisons, the weights of these parameters are determined with PFAHP method. 
Finally, the supplier that is most suitable for 3 suppliers is determined using the FTOPSIS 
method.  

Findings – Among the criteria evaluated by 5 experts, the most important criteria, the 
parameters of the Inspection methods and management and organizations are determined as 
the most important parameters respectively. The supplier no. 3 has been identified as the most 
suitable supplier.  

Discussion –The case study is performed under a fuzzy environment to reduce uncertainty and 
vagueness, and linguistic variables parameterized by interval-valued Pythagorean and 
triangular fuzzy numbers are used. Through the case study, 8 main and 45 sub-criteria supplier 
selection evaluation criteria used to assess 3 suppliers by FTOPSIS. However, our study has 
some disadvantages and possible further work is recommended. Other possible different fuzzy 
sets can be used in the projected method. 

1. Introduction

Supply Chain Management (SCM) has emerged in recent years and is now increasing in popularity. 
Academic and industrial fields are interested in SCM. SCM's primary goal is to reduce supply chain (SC) 
risk. It is also a goal of the SCM to reduce production costs, maximize earnings, improve customer relations, 
improve inventory management and increase customer satisfaction (Chou and Chang, 2008; Ha and 
Krishnan, 2008). Supplier selection decisions can be made at different phases of the life sequence of a 
product, in the case of multiple suppliers. (Bai and Sarkis, 2010). Effective supplier selection plays a vital role 
in the success of businesses, especially in today's competitive environment. Careful consideration of 
suppliers by decision makers is one of the most challenging stages of the decision-making process, as there 
are a number of conflicting goals to consider (Liu and Hai, 2005). Manufacturing industries should work 
with different suppliers to ensure that their activities continue in a healthy manner (Ghodsypour and 
O’Brien, 1998).  

Reducing total cost of procurement is one of the most important parameters in aligning the objectives of 
partners in a supply network. Nowadays the social and environmental effects of business activities and 
employees' health have become as important as the profits of business owners. The environmental and social 
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impacts of commercial activities have become publicly monitored. The integration of ecological, economic 
and social concerns into business decisions that promote sustainable development has become a major 
strategic activity for many global industries (Moheb-Alizadeh and Handfield, 2017; Lee, 2009). Sustainable 
SCM deals with the coordination of companies throughout the supplier chain, as well as the management of 
materials, meeting the needs of customers and stakeholders (Seuring, and Müller 2008).  

Many supplier selection approach in the literature are concerned with the benefits that can be gained from 
the selection of supplier (Lee, 2009). In fact, the cost and risks involved in choosing suppliers should be 
addressed more extensively. There are many studies that include conventional criteria, but green suppliers 
and environmental criteria are very limited in the literature. For this reason, the primary objective of this 
approach is to offer a green supplier model selection including environmental and economic criteria. 

Many of the problems based on human evaluation are uncertain and it is hard to decide to determine exact 
numerical values. For this reason, evaluations of the suppliers based on the determined criteria are usually 
expressed linguistically by the decision-makers. Furthermore, it is also recognized that human judgment is 
always subjective and thus imprecise. The use of fuzzy logic is thought to give more favorable results in 
solving problems where decision makers have uncertain linguistic expressions. 

This study aims to determine the most suitable supplier for plastic injection production in case there are 
conflicting objectives. Environmental criteria for materials in plastics production should be evaluated 
together with other criteria such as quality and cost. In addition, environmental criteria such as employee 
rights and work safety must be included in the decision-making model. The selection process should be 
adopted as a multi-criteria approach since some criteria in the supplier selection conflict with each other. In 
this study, 8 main and 45 sub-criteria were identified which play an important role in supplier selection. 
Experts in the field were compared these criteria using linguistic expressions. PFAHP was used to determine 
the criterion weights. Pythagorean fuzzy sets are an expansion of intuitionistic fuzzy sets. Pythagoras fuzzy 
sets are allowed the decision makers to express opinion about uncertainty and ideas about real-world 
problems more freely in MCDM problems. Potential 3 suppliers were rated linguistically by the FTOPSIS 
method. In the FTOPSIS method, the weights obtained by the PFAHP method were used.  

2. Literature Review 

2.1. Supplier selection 

There are many studies in the literature related to supplier selection and evaluation. This current literature 
shows how the firm selection process affects firm operations. Some studies that do not include the Green and 
Environmental assessment parameters can be listed as follows. 

Akarte et al. (2001) developed a web AHP origin decision making model for the supplier selection of casting 
enterprises. In this model, 18 criteria were determined. Suppliers were required to record and enter the raw 
specifications. To evaluate the suppliers, decision makers had to determine the relative importance weights 
Muralidharan et al. (2002) have identified 9 evaluation criteria. Using these criteria, they proposed a 5-step 
AHP-based model. During the linguistic evaluation of the criteria, the purchasing, warehouse and quality 
control experts of the business were assigned. Chan (2003) proposed the AHP model to help decision makers 
in supplier selection. The AHP method was used using 6 main criteria and 20 sub-criteria criteria. These 
evaluations were based on customer requirements. A different supplier choosing system for selecting 
suppliers which has its roots on AHP is proposed by Hou and Su (2007). Internal and external influences are 
considered when criteria are set. It was targeted to meet the needs of the market. Kahraman et al. (2003) and 
Chan and Kumar (2007) have proposed fuzzy AHP (FAHP) model for supplier selection for white goods 
manufacturers. The decision makers evaluated the criteria using linguistic expressions. Jain et al. (2018) 
proposed a decision support system using a combination of FAHP and TOPSIS methods for use in the 
Indian automotive industry. The weights of the parameters were computed by the FAHP method. Suppliers 
were rated by the TOPSIS method. Then the consistency of the results was tested. Awasthi et. get. (2018) 
proposed a sustainable supplier system using a combination of FAHP and Viekriterijumsko kompromisno 
rangiranje (VIKOR) methods. The study was designed as two parts. In the first part, FAHP was used to 
determine the weights. In the second part, the best suppliers are determined by the weights obtained and 
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VIKOR method. Kumar and Dash (2018) uses fuzzy Delphi and AHP-DEMATEL methods to optimize the 
decision support systems of automobile manufacturing factories. 

Supply chain management, which takes environmental and green criteria into consideration, has become 
important in recent years. Some work has been listed in this area. Recently, many methods for green supplier 
selection have been developed.  

2.2. Green supplier selection  

Noci (1997) designed green supplier evaluation system with using 4 green and environmental criteria using 
AHP. Enarsson (1998) proposed a quality improvement approach that takes environmental criteria into 
consideration using the Ishikawa fishbone diagram Walton, et al. (1998) suggested using a flow chart to 
determine proper methods and criteria for green supplier evaluation and selection. Handfield et.al. (2002) 
proposed a supplier assessment system using the AHP method, considering the green and environmental 
criteria. Lee et al. (2009) proposed a decision support system using the AHP method which considers the 
environmental problem and green supplier criteria in order to be used in the high-tech sector. Tsai and 
Huang (2009) used goal programming to optimize costs and value chain structure and proposed a 
procurement management model with green criteria. Zhu et al. (2010) has proposed a portfolio-based 
analytical method to improve the performance of green supplier management. Bai and Sarkis (2010) 
proposed a green supplier selection model using a rough set. Kuo et. al. (2010) proposed a model of green 
supplier selection using artificial neural networks and MADA methods. Zhu and Geng (2001) examined 
supply selection models using green and environmental criteria in large and medium-sized public 
enterprises in China. Handfield et al. (2002) used the AHP method to assess the relative importance of 
various environmental criteria. Hsu and Hu (2009) used the Analytic Network Process (ANP) method to 
select green suppliers. Suggesting that ANP could give more realistic results when choosing suppliers. 
Zouggari and Benyoucef (2012) offer a new model for group multi-criteria supplier selection problems using 
FAHP and FTOPSIS methods together. The proposed model can be easily modified by decision makers 
when needed. Kannan et al. (2013) used the integrated approach of FAHP, FTOPSIS and fuzzy linear 
programming in green supplier selection problems. They suggested that the proposed model evaluates 
suppliers according to qualitative and quantitative criteria. Denizhan et. al. (2017) compared green supplier 
selection and classic supplier selection methodologies. Supplier selection activities of the companies in 
eastern Turkey are evaluated. Green supplier selection criteria are determined using Fuzzy AHP method. It 
has been suggested that the results obtained with the green criterion and the choice of classic supplier are 
different. Çalık (2018) proposed type-2 FAHP and fuzzy linear programming combined model for asses to 
appropriate green supplier. Tayali (2017) aims to determine green supplier by weighted aggregated sum 
product Assessment method (WASPAS) to support the decision-making process of the enterprises by 
considering the interaction between supplier alternatives and the criteria affecting supplier selection. 

The green supply chain did not provide consensus on all researchers (Ahi and Searcy, 2013). However, many 
researchers agree that businesses should be greener (Marcus and Fremeth, 2009). The green supply chain can 
be specify as the coordination of activities such as material management, information sharing, capital flow 
and cooperation, with the aim of minimizing the environmental impact of its operations by considering the 
financial interests of the company (Seuring and Müller, 2008). 

Supplier selection is one of the most impactful elements that ensures that supply chain is sustainable and 
that the other operations of the enterprise are maintained (Kumar et al., 2014). A sustainable supply chain 
should include green and environmental criteria as well as economic targets (Ageron et al., 2012). In 
addition, the success of the sustainability-focused supply chain depends directly on the selection and 
selection of appropriate suppliers (Hsu et al., 2013). In general, decision makers take into consideration 
criteria such as quality, flexibility and price. But, when included in the green and environmental criteria, the 
supplier determination process becomes more complex. However, these criteria must be taken into 
consideration in recent years (Brandenburg et al., 2014, Azadi et al. 2015) The primary objective of the green 
supplier selection is to minimize pollution and other environmental effect and to recognize suppliers' 
environmental concerns and to help suppliers to resolve these problems to encourage improvements (Tseng, 
2011; Lu et al., 2007). 
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3. Methodology 

3.1. Pythagorean fuzzy sets 

Intuitionistic fuzzy sets are developed by Atanasov (1986). It has been used to express ambiguity in many 
real applications. These sets can be expressed in terms of membership functions, non-membership function 
and hesitancy degree. However, if the degree of membership and non-membership is greater than 1, 
Intuitionistic fuzzy set fails to express uncertainty. To overcome this weakness Yager (2014) proposed 
Pythagorean fuzzy sets. This set is an improved version of the intuitionistic fuzzy set. In many cases it 
expresses the uncertainty of real world problems more clearly (Oz et. al., 2018; Ilbahar et al., 2018; Gul, 2018; 
Ak and Gul, 2018; Yucesan and Kahraman, 2019). 

Differently from the intuitionistic fuzzy sets, the entirety of membership and non-membership degrees may 
exceed 1 but the totality of squares cannot in Pythagorean fuzzy sets, (Ilbahar et al. 2018; Zeng et al. 2015; 
Zhang and Xu, 2014; Mete, 2018). This event is shown below in Definition (1). 

Definition 1:. A Pythagorean fuzzy set P is an object having the procedure (Zhang and Xu, 2014): 

{ ,  ( ( ), ( )) }P PP x P x v x x Xµ= < > ∈                                (1) 

where ( ) : [0,1]P x Xµ   shows the degree of membership and ( ) : [0,1]Pv x X  shows the degree of non-
membership of the element x X∈ to P, respectively, and, for every ∈x X , it holds: 

2 20 ( ) ( ) 1P Px v xµ≤ + ≤                   (2) 

Definition 2: Let 
1 11 ( , )β ββ µ= P v  and 

2 22 ( , )β ββ µ= P v be two Pythagorean fuzzy numbers, and λ > 0, 

then the operations on these two Pythagorean fuzzy numbers are defined as follows (Zeng et al. 2015; Zhang 
and Xu, 2014): 

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2
1 2 ( ,  )P v vβ β β β β ββ β µ µ µ µ⊕ = + −                  (3) 

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2
1 2 ( ,  )P v v v vβ β β β β ββ β µ µ⊗ = + −                  (4) 

1 1

2
1 ( 1 (1 ) , ( ) ),  0P vλ λ

β βλβ µ λ= − − >                                (5) 

1 1

2
1 (( ) , 1 (1 ) ),  0P vλ λ λ

β ββ µ λ= − − >                                  (6) 

3.2. PFAHP and related linguistic terms 

AHP method is extensively used multi-criteria decision-making problems (Perçin and Ayan, 2015). PFAHP 
is extension of AHP designed to express the real case issues more properly. This method is explained in 
following stages.  

Step 1: The formula of compromised pairwise comparison matrix ( )ik mxmA a=  depends on linguistic 
assessment of experts using a ruler projected by (Ilbahar et al. 2018) in Table 1. 
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Table 1 Weighting scale for PAHP (Ilbahar et al. 2018) 

Linguistic term Pythagorean fuzzy numbers 
µL µU vL vU 

Certainly low important (CLI) 0.00 0.00 0.90 1.00 
Very low important (VLI) 0.10 0.20 0.80 0.90 
Low important (LI) 0.20 0.35 0.65 0.80 
Below average important (BAI) 0.35 0.45 0.55 0.65 
Average important (AI) 0.45 0.55 0.45 0.55 
Above average important (AAI) 0.55 0.65 0.35 0.45 
High important (HI) 0.65 0.80 0.20 0.35 
Very high important (VHI) 0.80 0.90 0.10 0.20 
Certainly high important (CHI) 0.90 1.00 0.00 0.00 
Exactly equal (EE) 0.1965 0.1965 0.1965 0.1965 

 

Step 2: The difference matrices ( )ik mxmD d=  are calculated using Eqs. (7) and (8): 
2 2

L L Uik ik ikd vµ= −                                     (7) 
2 2

U U Lik ik ikd vµ= −                                     (8) 

Step 3: Interval multiplicative matrix ( )ik mxmS s= is computed using Eqs. (9) and (10): 

1000 L

L

d
iks =                                     (9) 

1000 U

U

d
iks =                                 (10) 

Step 4: The determinacy value ( )ik mxmτ τ=  is calculated using Eq. (11): 
2 2 2 21 ( ) ( )

U L U Lik ik ik ik ikv vτ µ µ= − − − −                               (11) 

Step 5: The determinacy degrees are multiplied with ( )ik mxmS s=  matrix for obtaining the matrix of 

weights, ( )ik mxmT t=  before normalization using Eq. (12). 

( )
2

L Uik ik
ik ik

s s
t τ

+
=                   (12) 

Step 6: The normalized priority weights iw is computed via using Eq. (13). 

1

1 1

m

ik
k

i m m

ik
i k

t
w

t

=

= =

=
∑

∑∑
                   (13) 

3.3. Fuzzy TOPSIS 

Hwang and Yoon (1981) offers TOPSIS in order to find out the best alternative respect to the compromise 
solution concept. The compromise solution concept is way to select the smallest and the farthest distance 
from a negative ideal solution. Since the ratings while evaluating alternatives against criteria usually refer to 
the subjective uncertainty, TOPSIS is extended to consider the situation of fuzzy numbers (Tzeng and 
Huang, 2011; Celik et al. 2012). It was followed by the procedure of the Chen’s (2000) FTOPSIS method in the 
case study of this work for the hazard prioritization aim. The steps are as in the following (Tzeng and 
Huang, 2011; Gul and Guneri, 2018; Carpitella et al. 2018): 

Step 1: Alternative scores according to each parameter. The evaluation by the K number of experts and the 

following formula is calculated: 1 11 [ ( ) ( )....( ) ]K
ij ij ij ijx x x x

K
= + + +% % % % While { 1,...., }iA A i m= =  demonstrations the set 

of alternatives, { 1,...., }jC C j n= =  represent the criteria set. Where { 1,...., ; 1,...., }ijX X i m j n= = =  denotes the 
set of fuzzy ratings and { 1,...., }jw w j n= =% %  is the set of fuzzy weights. The linguistic variables are described 
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by trapezoidal fuzzy number as follows: ( , , , )ij ij ij ij ijx a b c d=% . Tables 2 shows the linguistic terms (Samantra et 
al. 2017). 

Table 2 Five-point fuzzy linguistic scale  

Linguistic term 
Corresponding fuzzy 
number 

Very high (VH) (0.7,0.8,0.9,1) 
High (H) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
Moderate (M)  (0.3,0.4,0.5,0.6) 
Low (L) (0.1,0.2,0.3,0.4) 
Very low (VL) (0,0.1,0.2,0.3) 

 

Step 2: Normalized ratings are computed by Eq. (6). 

*
* * * *( , , , ),  where  max  if benefit criteria

( , , , ),  where  min  if cos t criteria

ij ij ij ij
j iji

j j j j
ij

j j j j
j iji

ij ij ij ij

a b c d
d d j

d d d d
r

a a a a
a a j

d c b a

− − − −
−


= ∈

= 
 = ∈


%                                                            (14)                                                                             

Step 3: Weighted normalized ratings are obtained by Eq. (7). 

( ) ,    1,...., ; 1,....,ij j ijv w x r i m j n= = =% %                                                                                                          (15) 

Step 4: The fuzzy positive ideal point (FPIS, A*) and the negative ideal point (FNIS, A-) are calculated with 
Eqs. (8-9). J1 and J2 are represent the benefit and the cost attributes, respectively. 

* * * *
1 2FPIS=A* { , ,...., } where (1,1,1,1)n jv v v v= =% % % %                                                                              (16)                              

1 2FNIS=A { , ,...., } where (0,0,0,0)n jv v v v− − − − −= =% % % %                                                                         (17)                               

Step 5: In this stage it involves finding the difference between FPIS and FNIS. Eqs (10-11) is used for this 
calculation. 

n
* * 2
i ij j

j 1

1S [v v ] ,    i 1,....,m
4 =

= − =∑% % %                                                                                  (18)                                                                                                       

n
2

i ij j
j 1

1S [v v ] ,    i 1,....,m
4

− −

=

= − =∑% % %                                                                                                                 (19)                                                                                                        

Step 6: Then, the similarities to the ideal solution are calculated with Eq.(12).  

* *
i j j jC S / (S S ),      i 1,....,m− −= + =% % %                                                                                                                   (20)             

4. Case study 

Injection molding is one of the most common methods used in the production of plastic parts. Thanks to this 
method; complex, non-symmetric products can be produced. The injection method consists of 4 main stages. 
The production steps with plastic injection are shown in Figure 2. These stages are drying, blending and 
dosing, injection molding and regrinding, respectively (Madan et al.,2015; Yucesan et al., 2018). 

In this respect, the quality of plastic injection production is directly related to the raw material selected. 
Therefore, to be successful in this sector, a good and sustainable supplier selection system is needed. 
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Drying Blending and dosing Plastic Injection 
Molding Regrinding Finished Product

Reusable scap

Raw Materials

 
Figure 2. Stages of an injection molding facility 

4.1. Steps of the proposed approach 

The proposed model consists of 6 steps as shown in Figure 3. In the first phase of the study, the parameters 
to be used in selecting suppliers are determined. Then, by making pairwise comparisons, the weights of 
these parameters are determined with PFAHP method. After obtaining weights of the criteria, decision 
matrix will be completed. Finally, suppliers are evaluated by using FTOPSIS method.  

Reviewing the literature and taking expert 
opinions to determine the criteria in the 

selection of suppliers

Pre-selection of the top three suppliers by 
evaluating the criteria

Pairwise comparisons to asess the relative 
weight of the criteria

Determination of weights of 8 main criteria 
and 45 sub criteria

Evaluation of 3 predefined suppliers by 
experts

 Fuzzy TOPSIS

Evaluation of predefined suppliers using 
weights obtained by Pythagorean Fuzzy 

AHP method

Pythagorean 
fuzzy AHP

 
Figure 3. Green supplier selection stages 

4.2. Linguistic scales and their corresponding fuzzy numbers 

In this study, we benefited from two linguistic scales. First, we use the scale proposed by Ilbahar et al. (2018) 
in evaluating suppliers according to the main and the sub-criteria using pairwise comparison of PFAHP. 
That scale is based on Pythagorean fuzzy numbers (Table 1). Second, in evaluating suppliers with respect to 
the criteria using FTOPSIS, we apply the scale of Samantra et al. (2017). The prioritization of suppliers is 
performed by using five members’ trapezoidal fuzzy linguistic scale (Table 2). 

4.3. Weighting calculation using PFAHP 

Eight main evaluation criteria including 45 sub-criteria are considered in this study to evaluate suppliers 
(Yucesan et al.,2018). Weighs for these 45 sub-criteria are obtained via FPAHP computations of 5 evaluators. 
5 evaluators realized pairwise comparisons about the importance of weights of each evaluation criterion by 
using the linguistic expression defined in Table 1. At this stage, the linguistic expressions of the experts are 
transformed into fuzzy numbers. Since the evaluations of each expert were different, the averages of these 
evaluations are used. The aggregated compromised pairwise comparison matrix for the main criteria is 
presented in Table 4. The difference matrix D and interval multiplicative matrix S are also shown in Tables 5-
6, respectively.
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The determinacy value matrix is computed with Eq.(11) and matrix of weights before normalization as in Eq. 
(12) are represented in Tables 7-8, respectively.  

Table 7 The determinacy value matrix (Ƭ) 
T C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
C1 1 0.7804 0.8136 0.7936 0.772 0.7976 0.8104 0.7972 
C2 0.7804 1 0.8040 0.8336 0.76 0.8196 0.7836 0.8 
C3 0.8136 0.804 1 0.8008 0.7872 0.798 0.8048 0.8276 
C4 0.7936 0.8336 0.8008 1 0.8 0.7812 0.76 0.76 
C5 0.772 0.76 0.7872 0.8 1 0.74 0.788 0.754 
C6 0.7976 0.8196 0.798 0.7812 0.74 1 0.7748 0.7904 
C7 0.8104 0.7836 0.8048 0.76 0.788 0.7748 1 0.8432 
C8 0.7972 0.8 0.8276 0.76 0.754 0.7904 0.8432 1 

 Table 8 Matrix of weights before normalization (t) 

T C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
C1 1 0.0672 0.2100 3.5630 0.1450 0.0932 0.2778 0.3713 
C2 10.5813 1 0.7428 1.9671 0.5094 0.5883 1.0617 1.5794 
C3 3.6981 0.9738 1 5.8793 3.5089 1.6842 4.2025 6.7218 
C4 0.2468 0.3832 0.1224 1 0.8481 0.7033 0.2735 1.8927 
C5 5.0497 1.3399 0.2015 0.8481 1 0.9696 9.2470 3.4748 
C6 7.9032 1.2561 0.4259 0.9975 0.6864 1 2.9671 2.6822 
C7 2.7792 0.6628 0.1723 2.4951 0.0765 0.2344 1 0.7635 
C8 2.0981 0.4555 0.1111 0.3606 0.1949 0.2647 1.0010 1 

Weights of main criteria are computed using Eq, (13). Due to field constraints, not all the calculations related 
to the sub-criteria could be shown using PFAHP. 

Similarly, in Table 9 weights of sub evaluation criteria are shown following the PFAHP procedure for 
weighting eight main criteria. 

Table 9 Importance weights supplier evaluation criteria 

Criteria  Local 
weights 

Ranking 
Order 

Global 
Weight 

Ranking 
Order 

C1-Environmental 0.0518    
C11: Environment management systems 0.1124 5 0.0058 35 
C12: Green design and purchasing 0.2247 2 0.0116 28 
C13: Green manufacturing 0.0677 6 0.0035 39 
C14: Green management 0.1499 3 0.0078 32 
C15: Green packing and labeling 0.1428 4 0.0074 33 
C16: Waste management and pollution prevention 0.2576 1 0.0133 24 
C17: Environmental competencies 0.0447 7 0.0023 42 
C2-Social  0.1630    
C21: Occupational Health and Safety Systems 0.0086 6 0.0014 44 
C22: The interests and rights of employees 0.0785 5 0.0128 26 
C23: The rights of stakeholders 0.1471 3 0.0240 18 
C24: Information Disclosure 0.3286 2 0.0536 7 
C25: Labor relation records 0.3562 1 0.0581 6 
C26: training aids 0.0810 4 0.0132 25 
C3-Quality  0.2501    
C31: Low defect rate  0.0470 4 0.0118 27 
C32: Inspections methods and plans 0.4620 1 0.1156 1 
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C33: Adherence to quality tools 0.3749 2 0.0938 2 
C34: Quality systems 0.1161 3 0.0290 13 
C4-Service 0.0495    
C41: Quick Responsiveness 0.5005 1 0.0247 16 
C42: Flexibility and Agility 0.4515 2 0.0223 20 
C43: After sales service 0.0480 3 0.0024 41 
C5-Risk 0.2001    
C51: Supply Constraint 0.0546 7 0.0109 29 
C52: Buyer Supplier Constraint 0.1313 4 0.0263 14 
C53: Supplier's past performance and reputation 0.1275 5 0.0255 15 
C54: Variation in price 0.1455 3 0.0291 12 
C55: Supplier's production limitations 0.1210 6 0.0242 17 
C56: amount of past business 0.1575 2 0.0315 10 
C57: Uncompleted orders 0.2627 1 0.0526 9 
C6-Cost/Price 0.1620    
C61: Transportation Cost  0.1881 3 0.0305 11 
C62: Purchase cost 0.3612 2 0.0585 5 
C63: Quantity discount 0.0408 4 0.0066 34 
C64: Payment terms 0.0217 5 0.0035 38 
C65: Profit on Product 0.3882 1 0.0629 4 
C7-Capability 0.0740    
C71: Financial capability 0.0259 7 0.0019 43 
C72: Change order capability 0.3126 1 0.0231 19 
C73: Technical capability 0.2684 2 0.0199 21 
C74: Understanding of technology 0.0491 5 0.0036 37 
C75: Engineering/technical support resources 0.1184 4 0.0088 30 
C76: Technical know how 0.0446 6 0.0033 40 
C77: Distribution capability 0.1809 3 0.0134 23 
C8-Business structure 0.0496    
C81: Knowledge of market 0.1729 4 0.0086 31 
C82: Information systems 0.0219 6 0.0038 36 
C83: Communication system 0.0569 5 0.0012 45 
C84: Desire for business 0.2839 1 0.0162 22 
C85: Management and organizations 0.2537 2 0.0720 3 
C86: Market share 0.2106 3 0.0534 8 

Table 9 provides the importance weight and rank of each evaluation criterion determinate by 5 experts. The 
results show that the five most important criteria for supplier selection are: (C32) Inspections methods, (C33) 
adherence to quality tools, (C85), management and organizations, (C65), profit on product, (C62) purchase 
cost. 

4.4. Prioritization of Suppliers using FTOPSIS 

The purchasing expert in the enterprise determined their evaluations according to the existing criteria by 
using Table 2. The evaluation is presented in Table 10. 
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Table 10. Evaluation of experts 

Criteria  Supplier 1 Supplier 2 Supplier 3 
C11  (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) 
C12  (0.1,0.2,0.3,0.4) (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C13 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) 
C14 (0.1,0.2,0.3,0.4) (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.2,0.3,0.4,0.5) 
C15 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C16 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) 
C17 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.2,0.3,0.4,0.5) 
C21 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.8,0.9,1,1) 
C22 (0.1,0.2,0.3,0.4) (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C23 (0.8,0.9,1,1) (0.7,0.8,0.9,1) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C24 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.1,0.2,0.3,0.4) (0.1,0.2,0.3,0.4) 
C25 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.2,0.3,0.4,0.5) 
C26 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.8,0.9,1,1) (0.8,0.9,1,1) 
C31 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C32 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.8,0.9,1,1) 
C33 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C34 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.8,0.9,1,1) (0.8,0.9,1,1) 
C41 (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) (0.7,0.8,0.9,1) 
C42 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C43 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C51 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C52 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.1,0.2,0.3,0.4) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C53 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.1,0.2,0.3,0.4) (0,0,0.1,0.2) 
C54 (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.2,0.3,0.4,0.5) 
C55 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C56 (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.8,0.9,1,1) (0.8,0.9,1,1) 
C57 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0,0,0.1,0.2) (0,0,0.1,0.2) 
C61  (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C62 (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) (0.7,0.8,0.9,1) 
C63 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.1,0.2,0.3,0.4) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C64 (0.7,0.8,0.9,1) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C65 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C71 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C72 (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C73 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.8,0.9,1,1) (0.7,0.8,0.9,1) 
C74 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.8,0.9,1,1) (0.7,0.8,0.9,1) 
C75 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.8,0.9,1,1) (0.7,0.8,0.9,1) 
C76 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.8,0.9,1,1) (0.8,0.9,1,1) 
C77 (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.5,0.6,0.7,0.8) 
C81 (0.8,0.9,1,1) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) 
C82 (0,0,0.1,0.2) (0.1,0.2,0.3,0.4) (0.2,0.3,0.4,0.5) 
C83 (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C84 (0.8,0.9,1,1) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.4,0.5,0.5,0.6) 
C85 (0.1,0.2,0.3,0.4) (0.2,0.3,0.4,0.5) (0.2,0.3,0.4,0.5) 
C86 (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.4,0.5,0.5,0.6) (0.2,0.3,0.4,0.5) 

The fuzzy linguistic expressions are changed into fuzzy trapezoidal numbers. This is the first phase of the 
FTOPSIS method. The weights of criteria which are computed in PFAHP stage are then added into the 
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calculation in FTOPSIS analysis. In this stage fuzzy decision matrix computed using Eq. (15). The FPIS and 
the FNIS values are considered as: (1, 1, 1, 1) and (0, 0, 0, 0), For the next stage, kS+  and kS−  are computed 
using Eqs, (18) and (19). The next stage is about the similarities to an ideal solution and computed with Eq, 
(20). The resulting closeness coefficients values of suppliers are reported in Table 11. The supplier which has 
the biggest Ci* value has performed best in terms of supplier criteria. According to Table 11, Supplier 3 has 
shown the best performance. 

Table 11 FTOPSIS Ci*  

Suppliers Si+ Si- Ci* Order 
Supplier 1 76.184 1.357 0.0175 3 
Supplier 2 76.128 1.419 0.0183 2 
Supplier 3 76.042 1.503 0.0194 1 

5. Conclusion 

Effective supplier selection plays a vital role in the success of businesses, especially in today's competitive 
environment. Careful consideration of suppliers by decision makers is one of the most challenging stages of 
the decision-making process, as there are several conflicting goals to consider. The green supply chain can be 
defined as the coordination of activities such as material management, information sharing, capital flow and 
cooperation, with the aim of minimizing the environmental impact of its operations by considering the 
financial interests of the company. 

In this study, an application of a supplier evaluation approach including an integration of PFAHP and 
FTOPSIS is presented. The case study is performed under a fuzzy environment to reduce uncertainty and 
vagueness, and linguistic variables parameterized by interval-valued Pythagorean and triangular fuzzy 
numbers are used. Through the case study, 8 main and 45 sub-criteria supplier selection evaluation criteria 
used to assess 3 suppliers by FTOPSIS. 

Although the proposed model can be developed more, it will bring several contributions to green supplier 
evaluation and selection literature. To our knowledge, no previous work investigated this green supplier 
selection problem by integrating PFAHP and FTOPSIS. As the proposed approach is novel, it might be 
applied to other MCDM problems. However, our study has some disadvantages and possible further work 
is recommended. Other possible techniques for future studies include VIKOR and Preference Ranking 
Organizational Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE). In addition, different fuzzy sets can be 
used in the proposed approach. 
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Amaç – Bu çalışmanın temel amacı makine öğrenme algoritmalarından yapay sinir ağları, 
sinirsel bulanık mantık denetim ve destek vektör makinelerinin ülke kredi notu tahminindeki 
başarılarını araştırmaktır.  

Yöntem – Araştırma problemi ülkelerin kredi puanlarının tahminini bir sınıflandırma problemi 
olarak ele almaktadır. Seçilen değişkenler ilgili algoritmalar için girdi olarak kullanılmış ve bu 
algoritmaların sınıflandırma başarıları araştırılmıştır. Kullanılan veri seti ülkelere ait 2016-2018 
dönemini kapsayan üç yıllık güncel verilerdir.  

Bulgular – Kullanılan algoritmaların parametre seçimi için çok sayıda deneme yapılmış ve 
uygun parametre kümeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, her üç 
modelin de tahmin başarısı yüksek olmakla birlikte çok güçlü bir sınıflandırma algoritması olan 
destek vektör makineleri en iyi sonuçları üreten algoritma olmuştur.  

Tartışma – Tüm modellerin sınıflandırma başarısının kabul edilebilir olduğunu, kredi notu 
tayini için kullanılabilecek modeller olduklarını söylemek mümkündür. Örneğin Leshno ve 
Spector, (1996) çalışmasında YSA modelinin doğru tahmin yüzdesi %72 olarak, Mohapatra,  De, 
ve Ratha, (2010) çalışmasında %75 olarak, Blanco ve diğerleri (2013) çalışmasında ise %92,4 
olarak gerçekleşmiştir. Literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında analiz sonuçlarının başarılı 
olduğu görülmektedir. 
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Purpose – The main objective of this study is to investigate the success of artificial neural 
networks, adaptive neuro fuzzy inference system and support vector machines in sovereign 
credit rating estimation.  

Design/methodology/approach – The research problem addresses the estimation of countries' 
credit scores as a classification problem. Selected variables were used as input for mentioned 
algorithms and classification success of these algorithms was investigated. The data set used is 
the current three-year data covering the 2016-2018 period of the countries. Numerous attempts 
were made to select the parameters of the algorithms used and the appropriate parameter sets 
were tried to be determined.  

Findings – According to the research results, although the predictive success of all three models 
is high, support vector machines was determined as the best classifier algorithm which 
produces the best results. 

Discussion – It is possible to say that the performance of the prediction of all models is 
acceptable and they are the models that can be used for sovereign credit rating prediction. For 
example, in the study of Leshno and Spector, (1996) the predicted performance of ANN model 
was  72%, in Mohapatra, De, and Ratha, (2010) was 75% and in Blanco et al. (2013) was 92.4%. It 
is seen that the results of the analysis are successful compared to the studies in the literature. 
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1. Giriş  

Küresel durgunluk veya gerileme dönemlerinde ortaya çıkan yüksek faiz oranları gibi olumsuzluklar 
özellikle az gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya ülkelerini etkilemektedir. Ülkeler borç ödeme 
yükümlülüklerini kaybetmekte ve hizmet verme konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu gibi 
sorunları önceden öngörme noktasında bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları hükümet tahvillerine 
yönelik olarak değerlendirmeler yapmakta ve ülkeler için kredi notları belirlemektedirler. Kredi 
derecelendirme kuruluşları borç alanların borç senetlerini geri ödeyememe ihtimalini 
değerlendirmektedirler. Ülkeler için kredi notu tayini istekleri doğrultusunda yani gönüllük esasına dayalı 
olarak yapılmaktadır. Kredi notu olan ülkelerin yabancı yatırımları alma konusunda notu olmayan ülkelere 
göre avantajlı oldukları herkes tarafından kabul görmektedir. 

Derecelendirme kuruluşları değerlendirmelerini yaparken değişkenler için farklı ağırlıklar atayarak bir kredi 
skoru hesaplamaktadırlar. Her kuruluş kendine özgü değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları belirlemektedir. 
Bir ülkenin kredi notunun belirleyicileri olarak makroekonomik, siyasal, sosyal değişkenlerin yanında çok 
daha kapsamlı değerlendirmeler sunan; Küresel Rekabet Endeksi, Politik Kısıtlamalar Endeksi Ekonomik 
Özgürlük Endeksi gibi endeksler literatürde kullanılmaktadır. Bu çalışmada kapsamlı bir literatür 
araştırması sonucu belirlenen değişken havuzundan seçilen değişkenler kullanılarak uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelere alternatif olabilecek bir kredi 
derecelendirme modeli geliştirilmeye çalışılmıştır. Problemin çözümü için makine öğrenme algoritmaları 
kullanılmıştır.  

Bu çalışma Pabuçcu, (2015) tarafından hazırlanan doktora tezinin devamı ve geliştirilmiş halidir. 
Oluşturulan değişken havuzundan elde edilen bağımsız değişkenlerle sistemin temsil kabiliyetinin 
güçlendirilmesi ve kredi notunu en iyi açıklayan değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Literatürde 
kredi derecelendirme ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda lojistik regresyon analizi, 
diskriminant analizi, zaman serisi analizi ve panel veri analizi gibi istatistik ve ekonometrik yöntemler 
kullanılmıştır. Bu çalışmada ise, 2016-2018 yıllarını kapsayan veri seti ve makine öğrenme algoritmaları 
kullanılarak, ülkelerin temerrüde düşme durumlarının en iyi şekilde tahmin edilmesi amaçlanmıştır.  

Kredi derecelendirme literatürü incelendiğinde genellikle mikro ölçekli yapılan çalışmalar dikkat 
çekmektedir. Ülke derecelendirmesi çalışmaları ise nispeten daha az ilgi görmüştür. Bu çalışmanın amacını 
da kapsayacak şekilde literatürü şu şekilde özetlemek mümkündür.  

Kredi derecelendirme alanındaki her çalışmada dayanak noktası olarak gösterilen Cantor ve Packer, (1996), 
tarafından yapılan çalışmada kredi değerliliğini ölçmede kullanılacak temel değişkenlerin kişi başına gelir, 
GSYİH büyüme hızı, enflasyon, mali denge, dış denge, dış borç, temerrüt geçmişi ve ülkenin gelişmişlik 
sıralaması olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Ülke notları ile notları belirleyen faktörler arasındaki 
ilişkinin hangi yönde ve büyüklükte olduğu regresyon analizi yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bissoondoyal, (2005) kredi notlarının sayısal belirleyicilerini analiz etmek için S&P ve Moody’s verilerini 
kullanmış, verileri yüksek notlu ve düşük notlu ülkeler olmak üzere ikiye ayırarak analiz etmiştir. 
Çalışmanın en önemli sonucu olarak notların sadece ekonomik ve finansal göstergeler tarafından 
açıklanamayacağı ifade edilmiştir. Bennel ve Diğ., (2006)’da kredi derecelendirme için sınıflandırma 
metodolojisi ile yapay sinir ağları ve sıralı probit analizinin kıyaslaması yapılmıştır. Kredi notları bağımlı 
değişken olarak, dış borç/ihracat, mali denge, dış denge, enflasyon oranı, kişi başı GSYİH, GSYİH büyüme 
oranı, ülkenin gelişmişlik durumu bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Butler ve Fauver, (2006) bir 
ülkenin resmi organlarının ve siyasi kuruluşlarının kredi notunu nasıl etkilediğini tespit etmek için politik 
istikrar, hükümet etkinliği, hukukun üstünlüğü yolsuzluk değişkenlerini kullanmışlar ve değişkenler 
arasında çok güçlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Depken, Courtney ve Roger, (2006) ise yolsuzluk algı endeksi, 
temerrüt geçmişi, ticari açıklık, ülkenin dünya üzerindeki konumu, demokrasi endeksi, ticaret yasalarının 
kaynağı, nüfus ve petrol üretim durumu yanında makroekonomik değişkenleri de modellerine dâhil 
etmişler ve yolsuzluk algısı ile ülke notu arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir. 
Politik şiddet, diplomatik baskı, yolsuzluk, askeri vesayet, dinsel eğilimler, kanunların etkinliği ve etkililiği, 
demokrasinin yapısı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları verilerinin kullanıldığı Busse ve Hefeker, 
(2007) çalışmalarında sadece makroekonomik değişkenlerin değil, aynı zamanda nitel değişkenlerin de yer 
aldığı model önerileri sunulmuştur. Bu çalışmada derecelendirme kuruluşlarının metodolojilerine 
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değinilmiş ve kişi başı GSYİH değişkeninin bile tek başına kredi derecelendirmeyi %80 oranında 
açıklayabildiğine vurgu yapılmıştır. Elkhoury, (2008) çalışmasında kredi derecelendirme kuruluşları ve 
kuruluşların gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisini tartışmıştır. Kuruluşları Basel 1-2 kriterleri 
çerçevesinde ele almış, metodolojilerini incelemiş kullandıkları nitel ve nicel yöntemleri ayrıntılı olarak 
açıklamaya çalışmıştır. Mohapatra,  De, ve Ratha, (2010) Moody’s Fitch ve S&P tarafından derecelendirmeye 
dâhil edilmeyen ülkeler için regresyon analizi kullanarak notlar belirlemişlerdir. Kredi notları bağımlı ve 
GSYİH büyüme oranı, kişi başı GSMH, rezerv oranları, GSYİH volatilitesi, enflasyon ve hukuk egemenliği 
açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Notu olmayan ülkeler için yapılan tahminlerin büyük bir kısmı “B” 
ve daha yukarısı olarak tahmin edilmiştir. Roychoudhury ve Lawson, (2010) ekonomik özgürlük, kredi 
notları ve ülkenin temerrüde düşme durumu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu çalışma için sıralı probit 
analizi, tobit analizi kullanılmıştır. Bundala, (2012) çalışmasında kredibilitenin belirleyicisi olan ekonomik 
büyüme, insani gelişim ve politik istikrar değişkenleri ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kıyaslama 
yoluna gitmiştir. Çoklu regresyon analizi uygulaması neticesinde; kişi başına GSYİH, iç borç, cari denge ve 
eşitsizliğe uyarlanmış insani gelişimin, borç ödeme yükümlülüklerini negatif yönde işsizlik, enflasyon ve 
politik istikrarın ise pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Williams, Alsakka ve Owain, (2013) 
gelişmekte olan pazarlarda ülkelerin kredi notu değişimlerinin sebeplerini ve ülkelerin kredi notlarındaki 
değişimlerin o ülkede faaliyet gösteren bankaların kredibilitelerini nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Kredi 
notu değişimleri bağımlı değişken olarak, ekonomik özgürlük endeksi, yolsuzluk algı endeksi, mülkiyet 
hakları kişi başı gelir, enflasyon cari denge, mali denge ve dış borç ise bağımsız değişken olarak 
kullanılmıştır. Reusens ve Croux, (2017)’de 2002-2015 yılları için 90 ülke örneğini kullanarak farklı ülke kredi 
derecelendirme belirleyicilerinin zaman içindeki önemini karşılaştırılmaktadır. Birleşik marjinal olasılık 
yaklaşımı uygulayarak, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun her biri için çok yıllı bir probit modeli 
tahmin edilmiştir. 2009 yılında Avrupa borç krizinin başlamasından sonra, finansal dengenin, ekonomik 
kalkınmanın ve dış borçların önemi büyük ölçüde artmış ve avro bölgesi üyeliğinin etkisi olumludan 
negatife dönüşmüştür. Buna ek olarak, GSYİH büyümesi, yüksek borçlu devletler ve devlet borçlarının 
düşük GSYİH büyüme oranına sahip ülkeler için çok daha önemli hale gelmesi açısından büyük önem 
kazanmıştır. Bu bulgular, kredi derecelendirme kuruluşlarının Avrupa borç krizinin başlamasından sonra 
devlet kredi derecelendirme değerlendirmelerini değiştirdiğini gösteren ampirik kanıtlar sunmaktadır. 
Sangiorgi ve Spat, (2017) finansal kriz dönemlerinde kredi derecelendirme kuruluşlarının durumunu ve 
yapılan eleştirileri ayrıca, kararlarının ekonomik sistem üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Kuruluşların 
bağımsız durum tespiti yapıp yapamadıklarını ve sistematik risklerin ortaya çıkıp çıkmadığını tartışmışlar 
ve öneriler sunmuşlardır. Binici ve Hutchison, (2018)’de kredi notunun, CDS primleri ile ölçülen ülke 
riskinin piyasa fiyatlaması üzerindeki marjinal etkileri araştırılmıştır. Kredi derecelendirme değişikliklerinin 
etkisinin doğru bir şekilde değerlendirilmesinin, derecelendirme değişikliğinden önce bilinen bilgiler 
üzerinde koşullandırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ampirik çalışmada, Ocak 2004'ten Ağustos 2012'ye 
kadar aylık verileri kullanan 56 ülkeyle dinamik bir panel makroekonomik model kullanılmaktadır. Bazı 
durumlarda not tahminleriyle, kredi notu değişikliklerinin bilgi değerini doğru bir şekilde belirlerken, 
izleme durumunun kritik bir rol oynadığı ifade edilmektedir. Yukarıda incelenen çalışmaların ortak yönleri 
ülke notları üzerinde sonuçlar ortaya koymaları ve genellikle ekonometrik modeller kullanmalarıdır. Bu 
noktadan hareketle, makine öğrenme algoritmalarının bu çalışmada kullanılmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir.  

Çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm konuya ilişkin yazarın motivasyonunu, genel olarak 
çalışmanın teorik çerçevesini ve ilgili literatür araştırması sunulmuştur. İkinci bölümde kullanılan veri seti, 
yapay sinir ağları, ANFIS model ve destek vektör makineleri teorik olarak aktarılmıştır. Üçüncü bölümde 
araştırmanın bulgularına ve son bölümde ise tartışma ve araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. 

2. Veri seti ve yöntem  

Bu çalışmada kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan kredi notu değerlendirmesine alternatif 
bir değerlendirme yaklaşımı olarak makine öğrenme algoritmaları kullanılmıştır.  

2.1.  Veri seti 

Literatür araştırması sonucu kredi notunu, yani ülke riskini etkileyen faktörler için bir değişken havuzu 
oluşturulmuş, ilgili değişkenlere ve ülkelere ait 2016-2018 yıllarını kapsayan veri seti oluşturulmuştur. Üç 
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yıla ait veriler zaman faktörü göz önüne alınmaksızın ayrı birimler olarak yatay kesit veri şeklinde analizde 
kullanılmıştır. Buradaki amaç kullanılan modellerinin daha iyi öğrenmesini sağlayarak doğru tahmin 
oranını arttırmaktır. Bazı ülkelere ve değişkenlere ait verilerin eksik olması nedeniyle analizden çıkarılan 
birimler olmuştur. Toplamda analize dâhil edilebilecek 366 birime ait veriler eksiksiz olarak elde 
edilebilmiştir. Tablo 1’de kredi notu tahmini çalışmalarında kullanılan değişkenler ve elde edildikleri 
kaynaklarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca; değişken seçimi değişken uzayının boyutlarını azalttığı için 
yöntem algoritmasının daha hızlı ve etkin çalışmasını sağlamakta ve daha tutarlı sonuçlar elde etmesine 
imkân tanımaktadır (Hajek ve Michalak, 2013, s. 75). Bu çalışmada kullanılan değişkenlerin seçimi için 
Pabuçcu’dan (2015) faydalanılmış ve kullanılan değişkenler * ile işaretlenmiştir.   

Tablo 1. Sıklıkla kullanılan kredi notu belirleyicileri 

Değişken Kod Kaynak 
Demokrasi endeksi 
Dış borç yükü 
Döviz kuru istikrarı 
Ekonomik özgürlük endeksi 
Eşitsizliğe uyarlanmış insani gelişim endeksi 
GSYİH büyüme oranı 
GSYİH Deflatörü* 
GSYİH yüzdesi olarak ithalat 
GSYİH yüzdesi olarak ihracat 
GSYİH yüzdesi olarak tasarruf oranı 
GSYİH yüzdesi olarak cari işlemler denge 
İnsani gelişim endeksi 
İhracat yüzdesi olarak cari işlemler denge* 
İhracat yüzdesi olarak borç servisi* 
İstihdam oranı (%Toplam) 
İş yapma kolaylığı endeksi 
Hukukun üstünlüğü (Rule of law)* 
Kişi başı GSMH 
Küresel rekabet endeksi* 
Nüfus 
Politik istikrar 
Tüketici fiyat endeksi 
Yasaların uygunluğu (Regulatory Quality) 

DMKRS 
DSBRC 
DVZIST 
EKOZG 
EUİGE 
GSYHBY 
DEF 
ITH 
IHR 
TSRF 
CRDNGGSYH 
İGE 
CRDNGIHR 
BRCSRVIHR 
ISTHDM 
ISKLY 
HKK 
GSMH 
KRSLRK 
NFS 
PLTISTK 
TUFE 
YU 

The Economist 
Dünyabankası 
www.prsgroup.com 
www.heritage.org 
www.tr.undp.org 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
www.tr.undp.org 
Dünya bankası 
www.prsgroup.com 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
www.weforum.org 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
Dünya bankası 
Dünya bankası 

   

2.2. Yöntem 

Bu araştırmada üç farklı makine öğrenme algoritmasının kredi derecelendirme problemi için 
kullanılabilirliği ve tahmin performansları araştırılmıştır. Yapay sinir ağları, uyarlanabilir sinirsel bulanık 
çıkarım sistemi ve destek vektör makineleri kredi derecelendirme probleminin çözümü için kullanılan 
algoritmalardır. Yapay sinir ağları tahmin problemlerinde çok sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi olduğu 
için teorik olarak çok fazla detaya girilmemiştir.  

2.2.1. Yapay Sinir Ağları  

Yapay sinir ağı sosyal, fen ve mühendislik alanları başta olmak üzere birçok uygulama alanına sahip olan ve 
zeki öğrenme paradigmalarını kullanan matematiksel bir modeldir (Yu, Wang ve Lai, 2008, s. 2626). Reel 
değerli n boyutlu girdi özel vektörleri şu şekilde ifade edilir. j gizli katman siniri, i girdisini, wij (i=1,2,…,n, j= 
1,2,…) ağırlığına göre alır. j birimi x girdi işaretinin ve wij ağırlıklarının bir fonksiyonunu hesaplayıp, sonucu 
sonraki komşu sinirlere aktarır. Gizli katmanlar birbirlerine ağırlıklarla tam bağlıdır. Bu sinirler de girdilerin 
ve girdilerin ağırlıklarının bir işlevini hesaplayıp sonucu sonraki aşamaya aktarır. Bu işlem, çıktı 

http://www.prsgroup.com/
http://www.heritage.org/
http://www.tr.undp.org/
http://www.tr.undp.org/
http://www.prsgroup.com/
http://www.weforum.org/
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katmanındaki sinirler tarafından da yapıldığı zaman tamamlanır (Elmas, 2011, s.56). Sinir ağları ile ilgili 
detaylı bilgiye aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir.1 

2.2.2. Uyarlanabilir Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) 

Geleneksel yöntemlerle belirsizlik barındıran veya kaotik davranışlar sergileyen sistemleri modellemek 
oldukça güçtür. Bu tür sistemlerin modellenebilmesi için insan beyninin akıl yürütme sürecini de sisteme 
dâhil edebilen simülasyonlar kullanmak gerekmektedir. Bulanık çıkarım sistemleri bu şekilde tasarlanmıştır. 
Takagi ve Sugeno, (1985) tarafından geliştirilen, denetim ve tahmin gibi birçok alanda kullanılan bulanık 
çıkarım sistemleri, bulanık eğer-o halde kurallarını kullanmaktadır ANFIS model bulanık çıkarım 
sistemlerinin adaptif ağlara uyarlanarak Jang, (1993) tarafından geliştirilen ve doğrusal olmayan 
problemlerin çözümünde kullanılan bir yöntemdir (Pabuçcu, 2015). 

Model için x ve y gibi iki girdi-iki bulanık kurallı Sugeno tip ANFIS mimarisi şu şekildedir.  

𝑅𝑅1:𝐸𝐸ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝐴𝐴1 ve 𝑦𝑦 𝐵𝐵1ise 𝑜𝑜 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑓𝑓1 = 𝑝𝑝1𝑥𝑥 + 𝑞𝑞1𝑦𝑦 + 𝑒𝑒1                   (1) 

𝑅𝑅2:𝐸𝐸ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝐴𝐴2 ve 𝑦𝑦 𝐵𝐵2ise 𝑜𝑜 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑓𝑓2 = 𝑝𝑝2𝑥𝑥 + 𝑞𝑞2𝑦𝑦 + 𝑒𝑒2                  (2) 

Şekil 1’de ANFIS mimarisi görülmektedir. Katmanların işlevleri sırasıyla şu şekilde ifade edilebilir (Elmas, 
2011; Jang, 1991; Jang, 1993; Jang, 1996; Pabuçcu, 2015). 

1. Katman: Bu katmanda herhangi bir aritmetik işlem olmadan girdiler bir sonraki katmana aktarılır. 

2. Katman: Bu katmandaki her bir düğüm birer bulanık kümedir. Hesaplanan düğüm çıktı değerleri, 
girdilerin üyelik fonksiyonları kullanılarak dönüştürülmüş üyelik dereceleridir ve Eşitlik (3) ile 
hesaplanmaktadır. 

𝑜𝑜𝑖𝑖
2=𝜇𝜇𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑥𝑥)

𝑜𝑜𝑖𝑖+2
2 =𝜇𝜇𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑦𝑦)

, 𝑖𝑖 = 1,2                            (3) 

 
Şekil 1: İki Girdi-İki Kurallı Sugeno Tip ANFIS Mimarisi Kaynak: Elmas, 2011. 

Burada x girdi düğümü ve Ai ise dilsel ifadeleri göstermektedir. Eşitlik (3)’de ağın x ve y girdilerine ait 
düğüm çıktıları görülmektedir. Her düğümde eşitlik (4)-(5)’te gösterilen çan eğrisi üyelik fonksiyonu 
kullanılır. 

𝜇𝜇𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑥𝑥) = 1

1+�
𝑥𝑥−𝑚𝑚𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑖𝑖

�
2                            (4) 

𝜇𝜇𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−(𝑥𝑥−𝑚𝑚𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑖𝑖

)2�                   (5) 

                                                            
1 *Elmas, Çetin (2011), Yapay Zeka Uygulamaları, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi. 
**Fuller, Robert (1995), Neural Fuzzy Systems, Abo Akademi University, ISBN 951-650-624-0, ISSN 0358-5654 
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Bu iki eşitlikte 𝑚𝑚𝑖𝑖ve 𝜎𝜎𝑖𝑖 parametreleri çan eğrisi üyelik fonksiyonun sırasıyla orta noktasını ve standart 
sapmasını göstermektedir. Bu parametreler, ağ eğitilirken ayarlanmaktadır. Bu katmandaki düğüm 
fonksiyonları için, sık kullanılan sürekli veya parçalı olmak üzere üçgen ve yamuk şekilli üyelik 
fonksiyonları da kullanılabilir. 

3. Katman: Bu katmandaki düğümler, girdi sinyallerinin çarpımı olduğu için ∏ sembolü ile gösterilmiştir. 
Düğüm çıktısı da Eşitlik (6) ile hesaplanmaktadır. 

𝑜𝑜𝑖𝑖3 = 𝜇𝜇𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑥𝑥)𝜇𝜇𝐵𝐵𝑖𝑖(𝑦𝑦), 𝑖𝑖 = 1, 2                        (6) 

4. Katman: Bu katmandaki her düğüm “N” ile sembolize edilmiştir. Eşitlik (7) ile i. düğüm ve i. kurala ait 
normalize eşik değeri hesaplanır. 

𝑜𝑜𝑖𝑖4 = 𝜇𝜇𝑖𝑖′ = 𝜇𝜇𝑖𝑖
𝜇𝜇1+𝜇𝜇2

, 𝑖𝑖 = 1,2                          (7) 

5. Katman: Düğüm çıtısı Eşitlik (8) yardımıyla hesaplanır. 

𝑜𝑜𝑖𝑖5 = 𝜇𝜇𝑖𝑖′𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑖𝑖′(𝑝𝑝𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑦𝑦 + 𝑒𝑒𝑖𝑖)                         (8) 

Eşitlikte 𝜇𝜇𝑖𝑖′, dördüncü katmanın çıktısıdır ve normalleştirilmiş ateşleme seviyesini (firing strenght) gösterir. 
𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑞𝑞𝑖𝑖 , 𝑒𝑒𝑖𝑖 parametre setidir. 

6. Katman: Bu katmandaki düğüm ∑ sembolü ile gösterilmektedir. Gelen sinyaller için toplam çıktı f Eşitlik 
(9) ile hesaplanmaktadır. 

𝑜𝑜6 = 𝑓𝑓 = ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖′𝑓𝑓𝑖𝑖 = ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖                           (9) 

2.2.3. Destek Vektör Makineleri  

Destek vektör makineleri (SVM), tanıma, sınıflandırma, regresyon ve zaman serilerinde uygulanan bir 
algoritmadır. SVM, Vapnik’in (1995) ikili sınıflandırmalarda yapısal risk minimizasyonu ilkesinin bir 
uygulaması olarak ortaya çıkmıştır. SVM algoritması istatistiksel öğrenme kuramında genellemenin ve 
yapısal karmaşıklık ile deneysel risk arasındaki değiş tokuşun nasıl yapılacağı çalışmalarından doğmuştur. 
SVM, noktaları desen uzayında ya da daha yüksek boyutlu bir uzayda iki ayrık yarım uzaya atayarak 
sınıflandırır (Khemchandani ve Jayadeva Chandra, 2009). SVM’nin ana fikri, pozitif ve negatif örnekler 
arasındaki ayrım marjının maksimize edileceği şekilde karar yüzeyi olarak bir hiper düzlem oluşturmaktır 
(Xu, Zhou, ve Wang, 2009). Örneklerin bir eğitim kümesi için, 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ 𝑅𝑅𝑑𝑑 girdi vektörleri ve karşılığı olan 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∈
{1,−1} görüntü kümesi ile nesneleri iki sınıfa dâhil ederek nasıl sınıflandıracağını öğrenir. İki sınıflı bir 
sınıflandırma problemi için; 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ 𝑅𝑅𝑑𝑑(𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁) girdi vektörleri ve 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∈ {1,−1} (𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁) karşılık 
kümesi olduğu varsayılsın. Burada 1 ve -1 iki sınıfı ifade etsin. Burada amaç ikili bir sınıflandırıcı 
oluşturmak veya mevcut örneklerden, daha önce görülmemiş bir örneklemdeki birimleri yanlış 
sınıflandırma olasılığı düşük olan bir karar fonksiyonu türetmektir. SVM, girdi vektörlerini 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ 𝑅𝑅𝑑𝑑 yüksek 
boyutlu bir özellik alanına Φ(𝑥𝑥𝑖𝑖) ∈ 𝐻𝐻 haritalar ve en uygun ayırma hiper düzlemini oluşturur. Hiper düzlem 
ile H uzayındaki her bir sınıfın en yakın veri noktaları arasındaki mesafe maksimize edilir. Φ haritalaması H 
iç çarpım uzayında tanımlanan 𝐾𝐾(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗) çekirdek fonksiyonları tarafından gerçekleştirilir. Elde edilen 
sınıflandırıcı 𝛼𝛼𝑖𝑖 katsayılarını belirlemek için eşitlik 10 da verilen karar fonksiyonu ve kuadratik 
programlama problemine dayalıdır (Hua ve Sun, 2001). 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖 .𝐾𝐾(𝑥𝑥, 𝑥𝑥𝑖𝑖) + 𝑏𝑏)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1                           (10) 

Kuadratik problem ise aşağıdaki gibi tanımlanır: 

 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑠𝑠.∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 − 1/2∑ ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝛼𝛼𝑗𝑗 .𝑦𝑦𝑖𝑖𝑦𝑦𝑗𝑗 .𝐾𝐾(𝑥𝑥, 𝑥𝑥𝑖𝑖)𝑁𝑁

𝑗𝑗=1
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 , 0 ≤ 𝛼𝛼𝑖𝑖 ≤ 𝑐𝑐 

∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖=1                              (11) 

Burada c; marjin ile sınıflandırma hataları arasındaki dengeyi kontrol eden düzenleme parametresidir. 
SVM’de yaygın kullanılan polinomial ve radyal tabanlı olmak üzere iki adet çekirdek fonksiyon vardır.  

𝑃𝑃𝑜𝑜𝑎𝑎𝑖𝑖𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑖𝑖𝑦𝑦𝑜𝑜𝑠𝑠:𝐾𝐾�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗� = (𝑥𝑥𝑖𝑖∎𝑥𝑥𝑗𝑗 + 1)𝑑𝑑                      (12) 

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑦𝑦𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑠𝑠𝑀𝑀𝑠𝑠𝑖𝑖𝑦𝑦𝑜𝑜𝑠𝑠:𝐾𝐾�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗� = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝(−𝛾𝛾�𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑗𝑗�
2)                   (13) 
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Tahminin başarısı için çekirdek fonksiyonu seçimi oldukça önemlidir. İlgili fonksiyonların parametrelerinin 
belirlenmesi belli bir yöntem olmamakla birlikte çok sayıda deneme yapılarak en iyi parametre setleri 
belirlenmektedir.  

3. Bulgular  

Bu bölümde araştırma modellerine ilişkin bulgular detaylı olarak sunulacaktır. Makine öğrenme 
algoritmalarının öğrenme sürecinde veri seti eğitim (%66) ve test (%34) olmak üzere iki parçaya 
bölünmüştür. Tablo 2’de kullanılan göstergelere ilişkin özet istatistikler yer almaktadır.  

Tablo 2. Göstergelere ilişkin özet istatistikler 

Gösterge Minimum  Maksimum Ortalama Standart sapma  

KRSLREK 
CRDNG 
HKK 
BRCSRV 
DEF 

3,166 
-65,59 
-1,686 
0 
-2,897 

5,737 
62,564 
1,956 
325 
74,854 

4,391 
-3,746 
0,267 
14,227 
6,193 

0,582 
18,103 
0,969 
26,734 
9,009 

3.1. Yapay Sinir Ağı Tahmin Sonuçları 

Oluşturulan yapay sinir ağı modelinde kullanılacak olan veriler derlendikten sonra yapılan çalışmalardan 
hareketle veri kümesi eğitim ve test olmak üzere iki parçaya bölünmüştür. YSA modelinde 366 adet verinin 
242 tanesi (%66) eğitim, 124 tanesi (%34) test için ayrılmıştır. Test için ayrılan veriler modele önceden hiç 
gösterilmemiş olan tahmin verileridir. Bu verilere sinir ağının vereceği yanıtlar yani çıktı değerleri (kredi 
notu) bu çalışmada kullanılan diğer modellerle karşılaştırmak için kullanılmıştır. Veriler eğitim esnasında 
[0-1] arasında ölçeklendirilerek kullanılmış ve ağ eğitilmiştir. Sinir ağı eğitim sürecinde kullanılan parametre 
ayarları Tablo 3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3. Eğitim sürecinde kullanılan parametre ayarları 

Parametre Kullanılan düzey 

Gizli katman nöron sayısı (n) 
İterasyon (ep) 
Momentum sabiti (mc) 
Öğrenme oranı (lr) 

5,…,50 
250, 500,…,2000 
0.1, 0.2,…,0.9 
0.1, 0.2, 0.3 

Yapay sinir ağı modeli olarak çok yaygın olarak kullanılan ve tahmin başarısı yüksek olan çok katmanlı 
algılayıcı (ÇKA) kullanılmıştır. ÇKA yapısında beş sinir hücresinden oluşan girdi katmanı, yedi sinir 
hücresinden oluşan bir gizli katman ve iki sinir hücresinden oluşan çıktı katmanı bulunmaktadır. Ağın iyi 
performans gösterebilmesi modelin mimarisine bağlı olduğu için çok önemli bir konudur. Net girdileri 
dönüştürmek üzere birçok aktivasyon fonksiyonu kullanılabilmektedir. Bu çalışmada türevi alınabilir bir 
fonksiyon olan tanjant sigmoid fonksiyon tercih edilmiştir. Öğrenme oranı ve momentum sabiti sırasıyla 0,1 
ve 0,3 olarak belirlenmiştir. Modellerin değerlendirilmesi için mutlak hata ortalaması (MAE) ve hata kare 
ortalama karekökü (RMSE) istatistikleri kullanılmıştır. Modelden elde edilen tahminler Tablo 4’te 
sunulmuştur.  

Tablo 4. YSA Model Mimarisi ve Parametreleri 

  
Ağın türü 
Ağdaki Katman sayısı 
Gizli katman sayısı 
Girdi aktivasyon fonksiyonu 
Çıktı aktivasyon fonksiyonu  
İterasyon sayısı  
Öğrenme oranı 
Momentum sabiti 

ÇKA-MLP 
4 
1 (7 nöron) 
Tanjant sigmoid 
Doğrusal 
500 
0,1 
0,3 
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Eğitim mutlak hata ortalaması (EMAE) 
Eğitim hata kare ortalama karekökü (ERMSE) 
Test mutlak hata ortalaması (TMAE) 
Test hata kare ortalama karekökü (TRMSE) 

0,0012 
0,0924 
0,0173 
0,1894 

YSA modelinin test verisine ilişkin sınıflandırma performansı ise 0,9763 olarak gerçekleşmiştir.  

3.2. ANFIS Model Sonuçları 

ANFIS model Jang (1993)’e göre yapısı gereği dörtten fazla girdi değişkeni olduğu zaman kural tabanının 
çok genişlemesi dolayısı ile iyi sonuçlar üretememektedir. Bu sebeple en yüksek hataya sebep olan 
değişkenin tespiti için dörtlü değişken grupları (beş grup) ile model denemeleri yapılmış ve “KRSLRK, 
CRDNGGSYH, HKK ve BRCSRVIHR” değişkenlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Tahminler için 
Sugeno tipi bulanık çıkarım sistemi yapısı kullanılmıştır.  

ANFIS model oluşturulurken veriler tıpkı YSA modelinde olduğu gibi eğitim ve test olmak üzere iki parçaya 
bölünmüştür. Girdiler için üçer üyelik fonksiyonu ve dolayısıyla 81 adet kural oluşturulmuştur. Girdi 
değişkenleri üyelik fonksiyonu olarak 𝜋𝜋 üyelik fonksiyonu kullanılmıştır. Modelde çıktı fonksiyon tipi için 
sabit (sıfırıncı derece Sugeno bulanık model) ve doğrusal (birinci derece Sugeno bulanık model) olmak üzere 
iki fonksiyon seçeneği mevcuttur. Doğrusal fonksiyon seçildiği zaman eğitim hatası küçülmekte fakat test ve 
doğrulama hataları yüksek bir artış göstermektedir. Bu sebeple modelde çıktı için sabit fonksiyon 
kullanılmıştır. Tüm modellerin değerlendirilmesi için aynı hata istatistikleri kullanılmıştır. ANFIS model 
sınıflandırma başarısı 0,9527 olarak gerçekleşmiştir. Model mimarisi ve parametrelerine ilişkin istatistikler 
Tablo 5’te sunulmaktadır.  

Tablo 5. ANFIS Model Mimarisi ve Parametreleri 

  
Ağın türü 
Ağdaki katman sayısı 
Eğitim iterasyon sayısı  
Girdi üyelik fonksiyonu  
Çıktı fonksiyonu  
Üyelik fonksiyon sayısı  
Bulanık kural sayısı  
Optimizasyon algoritması 
“ve” metodu 
“veya” metodu 
Durulaştırma metodu  
Eğitim mutlak hata ortalaması (EMAE) 
Eğitim hata kare ortalama karekökü (ERMSE) 
Test mutlak hata ortalaması (TMAE) 
Test hata kare ortalama karekökü (TRMSE) 

ANFIS (Sugeno tipi) 
6 
300 
𝛑𝛑 şeklinde  
Sabit 
3-3-3-3 
81 
Hibrit (Geri yayılım-EKK) 
prod (çarpım) 
probor (cebirsel toplam) 
wtaver (ağırlıklı ortalama) 
0,0011 
0,1189 
0,0784 
0,1963 

3.3. Destek Vektör Makineleri  

Model mimarisini belirleyen temel parametreler Tablo 6’da sunulmaktadır. En iyi modelin tahmini için 
tablodaki parametre değerlerinin tamamı denenmiştir.  

Tablo 6. Eğitim sürecinde kullanılan parametre ayarları 

Parametre  Düzey (polinomiyal) Düzey (radial tabanlı) 

Çekirdek fonksiyonu derecesi(𝑎𝑎) 
Çekirdek fonksiyonu Gamma Katsayısı (γ) 
Düzenleme parametresi (𝑐𝑐) 

1,2,3,4 
 
1, 10, 100 

 
0, 0.1, 0.2,…,5.0 
1, 10, 100 

Kredi notu tahmini için en iyi SVM modeline ilişkin parametreler Tablo 7’de sunulmaktadır. İkinci derece 
polinomiyal çekirdek fonksiyonlu SVM modeli en iyi sınıflandırıcı olarak tespit edilmiştir.  SVM modelinin 
test seti üzerindeki sınıflandırma başarısı ise 0,9891 olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo 7. SVM modeline ilişkin parametreler 

Parametre  𝑎𝑎 𝛾𝛾 𝑐𝑐 Perf. 

Polinomiyal  2 - 100 0.9891 
Hata istastistikleri 
 

EMAE 
ERMSE 
TMAE 
TRMSE 

0,0078 
0,0623 
0,0109 
0,1045 

4. Sonuç ve Tartışma 

Sonuç olarak, Tüm modellerin sınıflandırma başarısının kabul edilebilir olduğunu, kredi notu tayini için 
kullanılabilecek modeller olduklarını söylemek mümkündür. Örneğin Leshno ve Spector, (1996) 
çalışmasında YSA modelinin doğru tahmin yüzdesi %72 olarak, Mohapatra,  De, ve Ratha, (2010) 
çalışmasında %75 olarak, Blanco ve diğerleri (2013) çalışmasında ise %92,4 olarak gerçekleşmiştir. Daha eski 
çalışmalar ise çok daha düşük doğru tahmin oranlarıyla yayınlanmıştır. Modellerin arasında bir seçim 
yapmak gerekirse SVM modelinin en iyi sınıflandırıcı olduğu açıktır. Çalışmada modellerin inşa edilmesi ve 
analizi için, YSA-SVM için Weka 3.8, ANFIS model için ise Matlab 2017a programları kullanılmıştır.  

İlgili literatür incelendiğinde birçok kredi derecelendirme çalışmasının olduğu, bu çalışmaların genellikle 
şirket ve tahvil derecelendirmesi gibi mikro anlamda derecelendirmeler olduğu görülmektedir. Yöntemsel 
olarak ise ekonometrik ve istatistiksel modellerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise ülkelerin 
temerrüt durumları (sovereign credit rating) analiz edilmiştir. Problem bir sınıflandırma problemi olarak ele 
alınmış ve üç farklı makine öğrenme algoritması kullanılarak literatürle karşılaştırıldığında başarılı olarak 
değerlendirilecek model tahminleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan modeller örnek olaylar 
üzerinden değişkenler arasındaki ilişkiyi öğrenen ve tahminler üreten modellerdir. Örnek sayısı arttıkça 
doğru tahmin oranları da artacaktır. Ayrıca, eldeki verilerin güvenilir veriler olması son derece önemlidir. 
Yanlış verilerle öğrenilen ilişkiler yanlış tahminlerin elde edilmesine sebep olacaktır. Makine öğrenme 
algoritmalarının uygulama esnasında gerek eğitim için gerekse parametrelerin belirlenmesi için fazla 
zamana ihtiyaç duymaları bu yöntemler için bir dezavantaj olarak düşünülebilir. Ancak, tahminlerdeki 
başarıları göz önünde bulundurulursa modellerin kullanışlı olduklarını söylemek mümkündür. Burada 
yöntemlerin her zaman en iyi sonuçları ürettiklerini söylemek doğru olmayacaktır. Modelin başarısı, 
kullanıcının tecrübesi ve seçilen parametrelerin başarısı ile doğru orantılıdır. Geleceğe yönelik yapılabilecek 
çalışmalar için ise; farklı değişken setleri ve zaman aralıkları kullanılarak yeni tahminler gerçekleştirilebilir. 
Ayrıca en iyi tahmin modelinin bir uzman sisteme dönüştürülüp ülkelerin geleceğe dönük temerrüt 
durumlarının tahminini gerçekleştirmek de mümkündür.   
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Amaç: Bu çalışmada KOBİ’lerin karşılaştıkları yönetim sorunları ve yönetim fonksiyonları 
arasındaki ilişkilerin tespit edilerek, en çok hangi fonksiyonlar açısından sorun yaşadıklarının 
belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmada Şırnak’ta faaliyet gösteren KOBİ yöneticileriyle anket yapılarak yönetim 
fonksiyonlarına ilişkin karşılaştıkları sorunlar belirlenmiştir. Daha sonra fonksiyonlar arası 
ilişkiler regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. 

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre KOBİ yöneticileri en çok denetim; en az koordinasyon 
fonksiyonunda sorunla karşılaşmaktadır. Denetim dışındaki fonksiyonlar arasında pozitif 
korelasyon bulunmuş, denetim fonksiyonu ile sadece koordinasyon fonksiyonu arasında 
negatif, ancak anlamlı olmayan bir korelasyon bulunmuştur. Planlama fonksiyonunun, denetim 
haricindeki fonksiyonlar üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi olduğu; organizasyon 
fonksiyonunun yöneltme ve koordinasyon fonksiyonları üzerinde; yöneltme fonksiyonunun da 
koordinasyon ve denetim üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

Tartışma: Bu sonuçlara göre KOBİ yöneticilerinin sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli 
planlamaya da önem vermeleri gerekmektedir. Planlama doğrultusunda biçimsel bir örgüt 
yapısı belirlenmesinin, yetki ve sorumluluklar konusunda bir politika izlenmesinin, çalışanlarla 
koordineli hareket edilmesinin ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesinin yapılamasının 
işletmenin başarısını etkileyeceği öngörülmektedir.  
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Purpose – In this study, it is aimed to determine which functions SMEs have the most problems 
in and to develop solutions to these problems by detecting the management problems and the 
relationship between the management functions. 

Design/methodology/approach – In the study, a survey was conducted with the SME 
executives operating in Şırnak and the problems they encountered regarding the management 
functions were determined. Then the relations between the functions were examined by 
regression analysis. 

Findings – According to the results of the survey, SME managers have the most problems in 
control function; have less problems in coordination function. A positive correlation was found 
between the functions except the control function and a negative but not significant correlation 
was found between the control function and the coordination function only. It is identified that 
the planning function has a significant positive effect on other functions other than control, the 
organization function has a significant positive effect on the leading and coordination functions. 
It has also been determined that the leading function has a positive effect on coordination and 
control functions. 

Conclusion – According to these results, SME managers should pay attention not only to short-
term planning but also to long-term planning. It is recommended that determining a formal 
organizational structure in line with planning, adopting a policy on the authorities and 
responsibilities, coordinating with the employees and evaluating the results will affect the 
success of the firms. 
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Giriş 

Buharlı makinenin icadı ile kitlesel üretim ve kitlesel üretim sonucu üretilen büyük miktardaki ürünlerin 
kıtalar arasındaki ticareti olanaklı hale gelmiştir. Bu durum ölçek ekonomisini ön plana çıkarmış ve büyük 
fabrikaların sayısında artış olmuştur. Ancak zamanla gerek yerel gerekse de dünya çapında etkili olan 
ekonomik krizlerden büyük fabrikaların yüksek oranda etkilenmesi ülke ekonomilerinde büyük zararlara 
neden olmuştur. Büyük ölçekli işletmelerin küresel ekonomik krizlerinden zarar görmesi, girişimcileri küçük 
işletme kurmaya yöneltmiştir. Çünkü küçük işletmeler, özellikle esnek yapıları sayesinde değişen çevre 
koşullarına daha kolay uyum sağladıklarından söz konusu krizlerden büyük işletmelere oranla daha az 
etkilenmiştir. Küçük işletmeler, esnek yapıları ve küçük ölçekli faaliyetleri sayesinde krizlerden daha az 
etkilenmekte, hatta ülkelerin ekonomik krizi atlatmalarında rol oynamaktadır. Bu durum günümüzde, 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) önemini arttırmıştır. KOBİ’ler, kısa vadede faaliyette 
bulundukları bölgenin ekonomisine katkı sağlamakta; başarılı oldukları takdirde, uzun vadede ülke ve 
dünya ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ancak bu işletmeler genellikle büyüme aşamasında çeşitli 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu büyüme sorunları nedeniyle KOBİ’lerin faaliyetleri bulundukları bölgeyle 
sınırlı kalmakta ve ekonomiye öngörülen katkıları sunamamaktadırlar. 

Bu çalışmada da Şırnak’ta faaliyet gösteren ve ülkemizin dış ticaretinde büyük öneme sahip KOBİ’lerin 
yönetim sorunları ve yönetim fonksiyonları arasındaki ilişkiler ele alınmıştır.  

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2012 tarihli ve 3834 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
yönetmelikte: “ İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki 
işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler” olarak tanımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte 
KOBİ’ler mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olmak üzere 3 şekilde sınıflandırılmıştır. 

KOBİ’ler özellikle faaliyette bulundukları bölgede istihdamda ve gelirde artış sağlayarak kalkınmayı 
etkilemesi açısından büyük önem taşımaktadır (Torlak ve Uçkun, 2005). KOBİ’ler, esnek ve dinamik yapıları 
sayesinde hızlı değişen ekonomik koşullara çabucak uyum sağlayabilmeleri açısından da önemli ekonomik 
birimlerdir (Özkanlı ve Namazalieva, 2006). 

KOBİ’lerin başarılı olması yöneticilerin yönetim konusundaki başarısına bağlıdır. Yönetim kavramı farklı 
şekillerde tanımlanmakla birlikte genel kabul görmüş tanımı başkaları aracılığıyla iş görmek şeklinde 
yapılmıştır. Bazen de yönetimin, başkaları ile iş görmek ile ilişkin olduğu ifade edilmiştir (Koçel, 2010: 59). 
Bir işletmenin başarılı olması, yönetim fonksiyonlarının etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. 
İşletmelerde yönetim fonksiyonu 5 ayrı fonksiyon açısından incelenebilir. Bu fonksiyonlar planlama, 
organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve denetimdir. 

Planlama, işletmenin amaçlarının ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağının belirlenmesi sürecidir. Bu fonksiyonda 
yöneticinin öncelikle işletmenin uzun vadeli amaçlarını belirlemesi, daha sonra uzun vadeli amaçlara 
ulaşmasını sağlayacak kısa vadeli hedeflerini ortaya koymalıdır. Denizli’de faaliyet gösteren 55 KOBİ 
yöneticisiyle yapılan bir araştırmada katılımcıların %34,5’inin işletmenin tümüne yönelik planlama 
yaptıkların, %3,6’sı ise hiç planlama yapmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %20’si planlama 
yapmama nedenlerinden biri olarak da ülke koşullarının uygun olmamasını göstermiştir (Serinkan ve 
Cabar, 2008). 

Terim anlamı “düzen” ya da “düzenleme yapma”  olan organizasyon, önceden planlanmış işler arasındaki 
ilişkileri gösteren yapıyı, başka bir ifadeyle şemayı ifade etmektedir (Koçel, 2010: 71). Organizasyon 
fonksiyonunda yöneticinin, planlama fonksiyonunda belirlenen amaçlara ulaşmasını sağlayacak işlerin 
kimler tarafından yapılacağını ve bu kişiler arasındaki ilişkileri belirlemesi gerekmektedir. Kırgızistan’ta 
yapılan bir araştırmada görüşülen KOBİ yöneticilerinin %37,5’i işletmede kimin ne yapacağına, yapılan işe 
göre kendilerinin karar verdiğini, %5’i ise kimin ne yapacağınının ve kişiler arasındaki formel ilişkilerin 
belirli olmadığını, söz konusu konuların işletme için gereksiz olduğunu ifade etmiştir. Araştırma 
kapsamında incelenen işletmelerin %60’ında uzmanlaşmanın olmadığı söz konusu çalışmada elde edilen bir 
diğer sonuçtur (Özkanlı ve Namazalieva, 2006).  
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Yöneltme yöneticiler tarafından, işletmenin amaçlarına ulaşmak için çalışanların faaliyetlerinin planlarla 
uyumlu şekilde olmasının sağlanması ve bu konuda çalışanların motive edilmesidir (Can & Güney, 2007: 
271). Kırgızistan’ta yapılan bir araştırma KOBİ yöneticilerinin %32’sinin otokratik bir yönetim tarzını 
benimsediğini göstermiştir. Aynı araştırmada, yöneticilerin %45,2’si çalışanları teşvik etmek için ikramiye, 
prim vb. araçları; %26,2’si terfi, takdir vb. araçları; %7,1’i yakıt yardımı, sağlık hizmetleri vb. araçları 
kullandıklarını ifade ederken %21,4’ü ise bu konuda herhangi bir gayret sarfetmediklerini belirtmiştir 
(Özkanlı ve Namazalieva, 2006). 

Yönetimin bir diğer fonksiyonu olan koordinasyon, bir işletmenin amaçlarına ulaşmak için işletmedeki 
bütün birimler ve faaliyetler arasında uyumun sağlanmasını ifade eder (Üçok, 2008: 103). Nevşehir’deki bir 
araştırmada görüşülen KOBİ yöneticilerinin %3,4’ü işletmelerinde koordinasyon sorunu olduğunu 
belirtmiştir (Özgener, 2003). 

Son olarak denetim fonksiyonu, işletmenin elde edilen başarısının ölçülmesi ve bu başarının belirlenen 
amaçlara ulaşma durumunun saptanmasına ilişkin olan bir yönetim fonksiyonudur (Can & Güney, 2007: 
285). Serinkan ve Cabar (2008) tarafından Denizli’de yapılan bir araştırmada görüşülen KOBİ yöneticilerinin 
%20’si işletmelerinde denetim yetersizliği olduğunu ifade etmiştir (Serinkan ve Cabar, 2008). Kırgızistan’da 
yürütülen başka bir araştırmada, yöneticilerin %74,4’ü işletme denetiminin kendileri tarafından yapıldığını 
belirtmişlerdir (Özkanlı ve Namazalieva, 2006). 

Yukarıda verilen literatür paralelinde Şırnak’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerde yaşanan yönetim sorunları 
yönetim fonksiyonları açısından ele alınmış olup, fonksiyonlar arası ilişkiler de incelenmiştir. Bu konuda 
literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanılmadığından aşağıdaki araştırma soruları hazırlanmıştır: 

Araştırma Sorusu 1a: Planlama fonksiyonunun, organizasyon fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 1b: Planlama fonksiyonunun, yöneltme fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 1c: Planlama fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 1d: Planlama fonksiyonunun, denetim fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 2a: Organizasyon fonksiyonunun, yöneltme fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 2b: Organizasyon fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 2c: Organizasyon fonksiyonunun, denetim fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 3a: Yöneltme fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 3b: Yöneltme fonksiyonunun, denetim fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Araştırma Sorusu 4a: Koordinasyon fonksiyonunun denetim fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 
Yapılan araştırmaya ilişkin analiz ve bulgular aşağıda verilmiştir. 

Amaç ve Kapsam 

Bu çalışmanın amacı, KOBİ yöneticilerinin, yönetimin planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve 
denetleme fonksiyonları açısından karşılaştıkları sorunları ayrıntılı bir şekilde tespit edip, bu sorunlara 
çözüm önerileri geliştirmektir. Yönetsel sorunlarını çözmeyi başaran yöneticilerin faaliyetlerinde daha 
başarılı olacağı ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sunacağı öngörülmektedir. Araştırma kapsamında 
Şırnak il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta büyüklükteki işletme yöneticileri dahil edilmiştir. 
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bölgede kayıtlı görünen ortalama 1000 adet KOBİ olduğu, ancak 
bazılarının faal olmadığı bilgisi alınmıştır. Faaliyette bulundukları sektöre bakılmaksızın bu rakama göre 
evrenin %30’u olan 300 KOBİ yöneticisine ulaşılması planlanmıştır. 160 KOBİ’den geri dönüş yapılmış olup, 
anket formalarının incelenmesi sonucu eksik, hatalı vb nedenlerden dolayı bazı anket formları çıkartılması 
sonucu 118 adet anket formu kalmıştır.  

Ölçme Araçları ve Yöntem 

Araştırmada KOBİ yöneticilerine uygulanmak üzere bir anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu 
iki bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümünde işletmenin kuruluş tarihi, faaliyet alanı, çalışan 
sayısı gibi temel bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise yönetimin 5 fonksiyonu olan planlama, 
organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin ifadeler yer almaktadır (bkz. 
Tablo 1). Söz konusu ifadeler, yönetim fonksiyonlarına ilişkin kavramsal açıklamalara dayanarak 
oluşturulmuştur. Planlama fonksiyonu için altı, organizasyon fonksiyonu için altı, yöneltme fonksiyonu için 
beş, koordinasyon fonksiyonu için altı ve son olarak denetim fonksiyonu için beş ifade yer almıştır (bkz 



S. Ece 11/1 (2019) 52-63 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 55 

Tablo 1). Her bir ifade için katılımcılara “hiç katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kararsızım”, “katılıyorum” ve 
“tamamen katılıyorum” cevapları sunulmuştur. Katılımcıların “hiç katılmıyorum” cevabı için “1”; 
“katılmıyorum” cevabı “2”; “kararsızım” cevabı için “3”; “katılıyorum” cevabı “4” ve “tamamen katılıyorum”  
cevabı için ise “5” puan verilmiştir. Skorun yüksek olması o fonksiyon açısından işletme sıkıntılar olduğunu 
göstermektedir. 

Görüşme yapılacak KOBİ’ler kartopu örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bu yöntemin seçilmesinin bir sebebi 
referans yoluyla araştırmaya katılımı arttırmaktır. Buna göre KOBİ’nin resmi gazetedeki tanımı dikkate 
alınarak çalışan sayısı 250’den az ve yıllık satış hasılatı 40 milyon TL’den düşük olma kriterini karşılayan 
tanıdık bir KOBİ yöneticisi ile anket yapılmış, söz konusu yönetici tarafından tanıdığı başka bir KOBİ 
yöneticisine yönlendirme yapması istenmiştir. Yönlendirilen KOBİ yöneticisine işletmesinin neden 
seçildiğine dair bilgi verilmiş, ondan önce başka bir yöneticinin de araştırmaya dahil olduğu iletildikten 
sonra KOBİ yöneticilerinin bazıları araştırmaya katılma konusunda daha istekli davranmışlardır. Buna 
rağmen görüşme yapılan çok sayıda KOBİ yöneticisi araştırmaya katılmak konusunda istekli 
davranmadığından planlandığı kadar sayıya ulaşılamamıştır. Bir diğer konu da çok sayıda KOBİ 
yöneticisinin anket formunu kendilerinin doldurmak istemesi, ancak anket formunu gelişigüzel 
doldurduklarının formların ön incelenmesinde fark edilmesidir. Söz konusu formlar analizlere dahil 
edilmemiştir. 300 anketten 160’sı geri dönmüş ve nihai olarak 118 KOBİ yöneticilerinden anket yoluyla elde 
edilen veriler analiz edilmiştir. 

Analiz ve Bulgular 

Anket formlarından elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle 
katılımcıların yönetimin fonksiyonlarındaki ifadeler arasından boş bıraktıkları ifadeler için, başka bir 
ifadeyle kayıp verileri ortalama değerler ile doldurulmuştur. Daha sonra güvenilirlik analizleri yapılıp her 
bir fonksiyondaki ifadelerin ortalaması alınmıştır. Alınan ortalamalar (bkz. Tablo 2) karşılaştırılarak KOBİ 
yöneticilerinin en çok hangi fonksiyon açısından sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Son olarak yönetimin 
fonksiyonları arasında korelasyon analizi yapılarak (bkz. Tablo 2) fonksiyonlar arasındaki ilişkiler tespit 
edilmeye çalışılmıştır.  

Görüşülen KOBİ’ler arasında bir yıldır faaliyette olan 14; 20 yıl ve daha uzun süredir faaliyette olan altı 
işletme bulunmaktadır. Bütün işletmelerin ortalama faaliyet süresi 8 yıl olarak hesaplanmıştır. Faaliyette 
bulundukları sektörler incelendiğinde işletmelerin daha çok perakendecilik, lojistik ve tekstil sektöründe 
faaliyette bulundukları belirlenmiş olup, toplam 51 işletme sözü geçen alanlarda faaliyet göstermektedir. 
Geri kalan 67 işletme ise otomotiv, iletişim, emlak, mobilya vb sektörlerde faaliyette bulunmaktadır. 
Görüşülen KOBİ’lerin 1 ile 200 arasında çalışan sayısı olup, ortalama çalışan sayısının 13 kişi olduğu 
belirlenmiştir. 

KOBİ yöneticilerine işletme sahibi ile yöneticinin aynı kişi olup olmadığı sorulmuş, katılımcıların %92’si 
sahip ve yöneticinin aynı kişi olduğu cevabını vermiştir. Geri kalan KOBİ’lerin sahiplerinin ise dışarıdan 
yönetici görevlendirdiği tespit edilmiştir. Sahip ve yöneticisi farklı olan KOBİ’lerde de sadece yönetici ile 
anket yapılmıştır. 

Yönetim fonksiyonlarına ölçen ifadelere ilişkin normal dağılım analizi yapılmıştır. Analiz sonucu bütün 
ifadelerin anlamlılık değeri %5’ten küçük çıkmıştır. Bu sonuç verilerin normal dağılmadığını göstermekle 
birlikte daha kesin sonuçlar için ifadelerin basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılması gerekmektedir. Söz 
konusu değerlerin -2 ile +2 arasında olması verilerin normal dağıldığının kabul edilebileceği ileri 
sürülmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Aşağıdaki tabloda ifadelerin basıklık ve çarpıklık değerleri 
gösterilmiştir: 
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Tablo 1: Normal Dağılım Testi 
İfadeler Basıklık Çarpıklık 
Planlama Fonksiyonu 
1. İşletmede uzun dönemli amaçlar belirlenmemiştir 
2. İşletmede uzun dönemli amaçlara ulaştıracak kısa dönemli hedefler 
belirlenmemiştir 
3.Belirlenen amaçlar firma çalışanları tarafından benimsenmemektedir 
4.Planlama konusunda uzman ola kişi/kişilere ihtiyaç duymamaktayız 
5. Sezgi ve tecrübelerimize göre plan yapmaktayız 
6. Firmamızda alternatif planlar geliştirilmemiştir 

 
-0,91 
-1,05 

 
0,26 
-1,21 
-1,42 
0,23 

 
0,75 
0,61 

 
0,99 
0,40 
-0,14 
1,09 

Organizasyon Fonksiyonu 
1. İşletmede kimin ne yapacağını yönetici belirlemektedir 
2. İşe alınacak kişinin eğitimi, iş deneyimi, yetenekleri gibi hususlar her zaman 
dikkate alınmamaktır 
3. Personelin eğitimi için herhangi bir program yapılmamaktadır 
4. Bütün yetki ve sorumluluklar işletme yöneticisinde toplanmıştır 
5. İşletmede biçimsel bir yapı yoktur 
6. İşletmede uzmanlaşma yeterli düzeyde değildir 

 
-0,45 
-0,28 

 
-0,87 
-1,01 
-0,78 
-1,20 

 
-0,81 
0,96 

 
0,48 
-0,55 
0,49 
0,27 

Yöneltme/Yürütme Fonksiyonu 
1. İşletme yöneticisi çoğunlukla tek başına karar almaktadır 
2. İşletmede çalışanlara yönelik cezalandırma ve ödüllendirme sistemi 
bulunmamaktadır 
3. Yönetici, çalışanlarını yakından tanımamaktadır 
4. Yapılan toplantılara tüm çalışanların katılmasına gereksinim duyulmamaktadır. 
5. Çalışanlara fazla yetki verilmemektedir 

 
-1,23 
-1,34 

 
-0,80 
-1,43 
-1,33 

 
-0,34 
0,25 

 
0,58 
0,04 
-0,09 

Koordinasyon Fonksiyonu 
1. Plan ve programlar arasında sıralama yapılmamıştır 
2. Yapılacak işler için bir süre belirlenmemiştir 
3. Çalışanların iş konusunda birbirleriyle iletişim kurmaları gerekmemektedir 
4. Yöneticilerin iş konusunda çalışanlarla iletişimde bulunması gerekmemektedir 
5. İşlerin yerine getirilmesinde takım çalışmasına ihtiyaç duyulmamaktadır 

 
96,15 
-0,91 
0,54 
0,50 
-0,45 

 
9,35 
0,42 
1,28 
1,23 
0,89 

6. İşletmenin amaçları ve yapılan faaliyetler arasında uyumsuzluk 
oluşabilmektedir 

-1,10 -0,08 

Denetim Fonksiyonu 
1. İşletmede elde edilen sonuçlar, geçmiş verilerle karşılaştırılmamaktadır 
2. İşletmede belirli bir dönemde ulaşılmak istenen kâr, satış miktarı gibi 
standartlar açık bir şekilde belirlenmemektedir 
3. Belirli bir dönemde ulaşılmak istenen kâr, satış miktarı gibi standartlar 
yöneticinin tecrübelerine ve/veya sezgilerine göre tahmin edilmektedir 
4. Faaliyetlerin sonucu olumsuz olduğunda bunun nedeni işletme yönetimi 
tarafından tespit edilir 
5. Faaliyetlerde nasıl bir düzeltmenin yapılacağına yönetim karar vermektedir 

 
-0,82 
-0,96 

 
-0,97 

 
-0,35 

 
0,56 

 
0,68 
0,29 

 
-0,46 

 
-0,87 

 
-1,20 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında ölçekteki ifadelerin biri hariç tümünün basıklık ve çarpıklık değerlerinin -2 
ile +2 arasında olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre verilerin normal dağıldığı kabul edilebilir. 
Koordinasyon fonksiyonunu ölçen ilk ifadenin değerleri ise çok yüksek olduğundan (96,15; 9,35) bu ifade 
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analizlere dahil edilmemiştir. Geri kalan ifadelerle güvenilirlik analizi yapılarak değişkenler 
oluşturulmuştur. 
Her bir fonksiyona ait tanımlayıcı istatistikler ve fonksiyonlar arası korelasyon analizleri sonuçları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyonlar 
Fonksiyon M SS 1 2 3 4 5 
Plânlama 2,3 1,16 (0,70)     
Organizasyon 2,4 0,98 0,32** (0,62)    
Yöneltme 2,9 0.89 0,22* 0,42** (0,54)   
Koordinasyon 2,1 0,91 0,32** 0,55** 0,34** (0,60)  
Denetim 3,7 1,01 0,1 -0,001 0,29** -0,15 (0,68) 

M: Ortalama; SS: Standart Sapma; parantez içindekiler Cronbach’s Alpha  
*p<0,05; **p<0,01 

Tablo 2 incelendiğinde fonksiyonları ölçen boyutların güvenilirliklerinin %54 ile %70 arasında olduğu 
görülmektedir.  Güvenilirlik oranının en az %60 olması istenen bir durumdur. Güvenilirlik oranını ifade 
eden Cronbach’s Alpha katsayısının 0,40 ile 0,59 arasında olması ölçeğin düşük düzeyde güvenilir 
olduğunu; katsayının 0,60 ve üzeri olması ise ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu gösterir (Küçük, 2016). 
Yöneltme fonksiyonu haricinde diğer fonksiyonların hepsinin güvenilirlik oranlarının kabul edilebilir 
olduğu görülmektedir. Yöneltme fonksiyonun güvenilirliğinin %54 çıkmasının örneklem sayısının düşük 
olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. O nedenle söz konusu fonksiyonun da analizlere dahil 
edilmesine karar verilmiştir. 

Tablo 2’deki ortalamalara bakıldığında işletmelerin en çok denetim konusunda sorunları olduğu 
anlaşılmaktadır. Planlama fonksiyonu ortalamasının düşük olması, işletmelerin planlama yaptıklarını, başka 
bir ifadeyle planlama yapma konusunda pek fazla bir sıkıntıları olmadığını göstermektedir. Ancak 
planlamanın başarısını ölçmek için denetim fonksiyonundan faydalanmak gerekmektedir. Bu sonuçlara göre 
yöneticilerin planlama yaptıkları, ancak planlanan amaçlara ulaşıp ulaşmadıklarını veya ne derece 
ulaştıklarını değerlendirmedikleri söylenebilir. 

Görüşülen KOBİ yöneticilerinin en az sorun yaşadıkları fonksiyonun ise 2,1 ortalamayla koordinasyon 
fonksiyonu olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin az çalışanının olması, çalışanların genellikle aileden veya 
yakın çevreden olması ve bu nedenle yönetim ile çalışanlar arasında aktif bir iletişimin kurulabildiği 
söylenebilir. Görüşülen işletme yöneticilerinin koordinasyon konusunda bir sorun yaşamamalarının bu 
durumdan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çalışma kapsamında oluşturulan araştırma sorularında belirtilen ilişkileri incelemek için öncelikle 
korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 2’deki değerlere bakıldığında planlama fonksiyonunun organizasyon, 
yöneltme ve koordinasyon fonksiyonlarıyla pozitif ilişkili olduğu görülmektedir. Planlamanın diğer 
fonksiyonları nasıl etkilediğini belirlemek için basit regresyon analizleri uygulanmıştır. İlk analizde 
planlama bağımsız değişken, organizasyon bağımlı değişken olarak yer almış olup, analiz sonucu aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir: 

Tablo 3: Planlamanın Organizasyon Üzerindeki Regresyon Analizi Sonucu 
  Beta t R R² F p 
Planlama  0,32 3,66 0,32 0,10 13,410 .000 

Tablo 3’teki regresyon analizi sonucuna göre planlama fonksiyonunun organizasyon fonksiyonu üzerinde 
pozitif yönde bir etkisi vardır. Görüşülen KOBİ yöneticileri genellikle kısa vadeli plan yaptıklarını, uzun 
vadeli planlamalar konusunda temkinli davrandıklarını ifade etmişlerdir. Birkaç sene sonrası için plan 
yapma gereği duymayan yöneticiler planlama faaliyetlerine ne kadar az zaman harcarsa işletmelerinin örgüt 
yapısına ilişkin olarak ta sorunlar yaşayacaklardır.  

Planlama ve yöneltme arasındaki regresyon analizi sonucu Tablo 4’te gösterilmiştir: 
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Tablo 4: Planlamanın Yöneltme Üzerindeki Regresyon Analizi Sonucu 
 Beta t R R² F p 
Planlama 0,22 2,37 0,22 0,10 5,627 .02 

Tablo 4 incelendiğinde planlama fonksiyonunun, yöneltme fonksiyonu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre işletmeler iyi bir planlama yapmadıklarında çalışanları nasıl idare 
edecekleri konusunda sorun yaşayacaklardır. Planlama fonksiyonunda işletmenin amaçlarının belirlendiği 
göz önüne alınırsa, amaçların açık bir şekilde belirlenmediği bir durumda yönetimin çalışanları hangi amaca 
ulaşacakları konusunda yönlendiremeyeceği açıktır. Özellikle uzun vadeli planlamalar yapmak ve alternatif 
planlar geliştirmek yöneticilerin zamanını alan faaliyetlerdir. Görüşülen KOBİ yöneticileri de uzun vadeli 
planlama yapmadıklarında diğer işleri için yetki devri yapma gereği duymamakta ve daha çok merkeziyetçi 
bir yönetim tarzı seçebilmektedir. 

Planlamanın koordinasyon üzerindeki etkisini tespit etmek için yürütülen regresyon analizi sonucu Tablo 
5’te verilmiştir: 

Tablo 5: Planlamanın Koordinasyon Üzerindeki Regresyon Analizi Sonucu 
 Beta t R R² F p 
Planlama 0,22 2,37 0,22 0,05 5,627 .02 

Tablo 5’teki değerlere göre planlama fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu üzerinde pozitif yönde bir 
etkiye sahip olduğu söylenebilir. KOBİ yöneticileri geleceğe yönelik hedeflerini açık bir şekilde 
belirlemediğinde, çalışanlarla bu belirsiz amaçlar konusunda iletişim kurmada zorlanacaklardır. Çünkü 
koordinasyonun etkin kurulabilmesi için işletmenin önceden belirlenen ve tüm çalışanlarca benimsenen 
amaçlarının olması gereklidir.  

Tablo 2’deki sonuçlara göre yönetimin organizasyon fonksiyonunun, yöneltme ve koordinasyon fonksiyonu 
ile ilişkili olduğu görülmektedir (sırasıyla r=0,42 p<0,01; r= 0,55 p<0,01). Organizasyon fonksiyonunun 
yöneltme fonksiyonu üzerindeki etkisini tespit edebilmek için regresyon analizi yapılmış olup, analiz 
sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 6: Organizasyonun Yöneltme Üzerindeki Regresyon Analizi Sonucu 
 Beta t R R² F p 
Organizasyon 0,42 4,97 0,42 0,18 24,733 .000 

Tablo 6’daki sonuçlara göre organizasyon fonksiyonu, yöneltme fonksiyonunun pozitif yönde 
etkilemektedir. İşletmede yapılacak işlerin kim tarafından yapılacağı ve bu kişiler arasındaki ilişkilerin 
belirlenmesini kapsayan organizasyon fonksiyonunda sorun olduğunda yöneltme fonksiyonunda da 
sorunlar yaşanabilmektedir. KOBİ’lerde düzenli bir örgüt yapısı oluşturulmadığında çalışanların nasıl idare 
edileceği konusunda yöneticiler hatalar yapabilmektedir. Belli bir örgüt yapısı olmadığında çalışanların 
sorumlulukları da belirsiz olmakta, böyle bir durumda da yöneticiler çalışanlarına yetki vermeyip daha çok 
tek başlarına karar almaktadır. Çalışanlara sorumluluk verilmemesi onların işlerini yeterince 
öğrenememeleri, kendilerini geliştirememelerine yol açmakta, bu da uzun vadede işletmenin 
ilerleyememesiyle sonuçlanabilmektedir. 

Organizasyon fonksiyonunun koordinasyon fonksiyonu üzerindeki etkili olup olmadığını tespit etmek için 
yapılan regresyon analizi sonucu Tablo 7’de gösterilmiştir: 

Tablo 7: Organizasyonun Koordinasyon Üzerindeki Regresyon Analizi Sonucu 
 Beta t R R² F p 
Organizasyon 0,55 7,10 0,55 0,30 50,369 .000 

Tablo 7’ye bakıldığında organizasyon fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu üzerinde pozitif yönde bir 
etkiye sahip olduğu görülmektedir. KOBİ’lerde örgüt yapısı oluşturulmadığında kimin hangi işi yapacağı da 
belirsiz olur. Böyle bir durumda çalışanlar arasında uyumu ifade eden koordinasyon konusunda da 
sorunlarla karşılaşılır.  
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Korelasyon analizinde (bkz Tablo 2) yöneltme fonksiyonu ile koordinasyon fonksiyonu arasında anlamlı 
korelasyon tespit edilmişti (r=0,34; p<0,001). Yöneltme fonksiyonu bağımsız, koordinasyon fonksiyonunun 
bağımlı değişken olarak işlendiği regresyon analizi sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 8: Yöneltmenin Koordinasyon Üzerindeki Regresyon Analizi Sonucu 
 Beta t R R² F p 
Yöneltme 0,34 3,924 0,34 0,12 15,400 .000 

Yöneltme fonksiyonu ile koordinasyon fonksiyonu arasında yapılan regresyon analizi sonucunda yöneltme 
fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (bkz 
Tablo 8). Bu sonuç yöneltme fonksiyonunda sorun yaşandığında koordinasyon fonksiyonunda da sorunların 
olacağını göstermektedir. KOBİ’lerde çalışanların nasıl idare edileceği, başka bir ifadeyle yönetim tarzını 
ifade eden yöneltme fonksiyonu iyi oluşturulmadığında, yönetim boşluğu doğacağından çalışanlar arasında 
koordinasyonun sağlanmasında da sorunlar yaşanabilmektedir. 

Son olarak yöneltme fonksiyonu ile denetim fonksiyonu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmişti 
(bkz Tablo 2; r=0,29 p<0,01). Yöneltme fonksiyonunun denetim fonksiyonunu nasıl etkilediğini belirlemek 
için basit regresyon analizi yapılmış olup, analiz sonucu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:  

Tablo 9: Yöneltmenin Denetim Üzerindeki Regresyon Analizi Sonucu 
 Beta t R R² F p 
Yöneltme 0,29 3,222 0,29 0,082 10,384 .002 

Tablo 9’daki bilgilere göre yöneltme fonksiyonu, denetim fonksiyonu üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkiye sahiptir. Bu sonuca göre yöneltme fonksiyonunda sorunlar yaşandıkça denetim fonksiyonunda da 
sorunlar yaşanmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Şırnak’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerin karşılaştığı yönetim sorunları araştırılmıştır. KOBİ’lerin 
karşılaştıkları sorunlar başka çalışmalarda incelenmiş, ancak Şırnak’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerin yönetim 
sorunlarına yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu açıdan bu çalışmanın bir temel oluşturacağı 
öngörülmektedir. Daha önceki çalışmalarda yönetim fonksiyonları ayrı ayrı ele alınmış, ancak aralarındaki 
ilişkinin göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu çalışmada yönetim fonksiyonları arasındaki ilişkinin de 
incelenmesinin literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Yönetim sorunları, yönetimin planlama, organizasyon, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonları 
açısında ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 118 KOBİ yöneticisiyle anket yapılmıştır. Elde edilen 
verilere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanarak fonksiyonlar arasındaki ilişki de tespit edilmiştir.  

Araştırma kapsamında görüşülen KOBİ’lerin çoğunlukla toptancılık-perakendecilik, lojistik ve tekstil 
sektörlerinde çalıştığı, ortalama faaliyet sürelerinin sekiz yıl ve ortalama çalışan sayılarının 13 olduğu tespit 
edilmiştir. Yönetim fonksiyonlarının ortalamaları alındığında en çok sorunun denetim fonksiyonunda 
olduğu ortaya çıkmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda da KOBİ’lerde denetim konusunda sorunlar 
yaşandığı tespit edilmiştir (Serinkan ve Cabar, 2008; Özkanlı ve Namazalieva, 2006; Gümüştekin, 2005; 
Özgener, 2003).  

Çalışma kapsamında oluşturulan araştırma sorularında yönetim fonksiyonları arasındaki ilişkilere yönelik 
cevap aranmaktaydı. Yönetim fonksiyonları arasında yapılan korelasyon analizi sonucunda denetim 
fonksiyonu dışındaki fonksiyonlar arasında anlamlı korelasyonun olduğu, denetim fonksiyonunun bir tek 
yöneltme fonksiyonuyla anlamlı korelasyona sahip olduğu belirlenmiştir. Aralarında anlamlı korelasyon 
ilişkisinin bulunduğu fonksiyonlar arasında basit regresyon analizler yapılarak fonksiyonların birbirini nasıl 
etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Planlama fonksiyonu ile organizasyon fonksiyonu arasında yapılan regresyon analizi sonucunda planlama 
fonksiyonunun, organizasyon fonksiyonu üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu belirlenmiştir 
(F(1,116)=13,410; R2=0,10; p<0,001). Bu sonuca göre planlama fonksiyonunda sorun olması organizasyon 
fonksiyonunda da soruna neden olmaktadır.  
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İşletmeler planlamadan uzaklaştıkça bir örgüt yapısı oluşturmada zorlanacaklardır. Çünkü planlama 
yapılmadığında, işletmede hangi işlerin yapılacağı belirsiz olacağından bu işleri yapacak kişiler ve bu kişiler 
arasındaki ilişkiler tam olarak belirlenemeyecektir. Örgüt yapısı, planlar çerçevesinde oluşturulabilir. 
Gerektiği gibi planlama yapılamayan işletmelerde biçimsel bir örgüt yapısı oluşturulamadığından iş 
bölümü, uzmanlaşma gibi örgüt yapısının temelini oluşturan konular da sorunlar yaşanabilmektedir. 

Planlama fonksiyonunun, yöneltme fonksiyonu üzerinde de pozitif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır 
(F(1,116)=5,627; R2=0,10; p<0,05). Çalışanların nasıl yönetileceğini ifade eden yöneltme fonksiyonunda 
yönetici, merkeziyetçi bir yönetim izleyerek bütün kararları tek başına alabileceği gibi çalışanlara yetki devri 
yaparak sorumluluklarını paylaşma yoluna da gidebilir. Nasıl bir yönetim tarzının seçileceği, planlama 
aşamasında belirlenen hedeflere bağlıdır. Eğer planlama kapsamında işletmenin hedefleri açık bir şekilde 
belirlenmemişse, o zaman yönetici işletmeyi gelişigüzel yönetir. Başka bir ifadeyle kimi zaman çalışanlara 
yetki verir, kimi zaman ise bütün yetkileri kendinde toplar. Bu durum çalışanların motivasyonunu olumsuz 
etkileyebilecektir. 

Yapılan regresyon analizi sonucunda planlama fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu üzerinde de 
pozitif yönde bir etkisi olduğu belirlenmiştir (F(1,116)=13,45; R2=0,10; p<0,001). 

KOBİ’lerin ülke ekonomileri açısında önemi tartışılmazdır. Ancak KOBİ’ler yapıları dolayısıyla yönetim, 
üretim, pazarlama gibi işletmenin temel fonksiyonlarını büyük işletmelerden farklı bir şekilde ele 
almaktadır. Bu fonksiyonlardan özellikle yönetim fonksiyonuna gereken önem verilmediğinde işletmede bir 
takım sorunlar yaşanabilmektedir. 

İşletme yöneticileri planlama fonksiyonu kapsamındaki işletmenin kısa ve uzun vadeli amaçların 
belirlenmesi gibi faaliyetlere gereken önemi vermediğinde koordinasyon konusunda da sorunlar yaşamaya 
başlar. Çünkü ortada çalışanlara iletilecek belirgin hedefler olmadığında ast-üst arasındaki ilişkilerin nasıl 
olacağı, çalışanlarla nasıl iletişim kurulacağı ve çalışanların birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını belirleyen 
yatay-dikey koordinasyon oluşturulamaz. İşletmenin genel amaçları konusunda belirsizlik olduğunda bir 
ekip çalışması yapabilmek zor olacaktır. 

Organizasyon fonksiyonunun, yöneltme fonksiyonu üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan regresyon 
analizi sonucunda, organizasyon fonksiyonunun, yöneltmek fonksiyonunu pozitif yönde etkilediği tespit 
edilmiştir (F(1,116)=24,73; R2=0,18; p<0,001). 

Yöneticiler, işletmede biçimsel bir örgüt yapısı oluşturmadığında çalışanlar arasında düzgün bir yetki ve 
sorumluluk dağılımı yapılamaz. Bunun sonucunda işletmede yöneltme fonksiyonu kapsamında bir yönetim 
boşluğu olacaktır. 

Organizasyon fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu üzerinde de pozitif bir etkiye sahip olduğu 
belirlenmiştir (F(1,116)=50,37; R2=0,30; p<0,001). Uzmanlaşmanın, çalışanların yeteneklerinin dikkate 
alınmaksızın kimin ne iş yapacağına yönetimin karar verdiği bir işletmede ekip çalışması yapılamamakta, bu 
durum işletmede bir takım uyumsuzlukların olmasına neden olmaktadır. 

Yöneltme fonksiyonu ile koordinasyon fonksiyonu arasındaki ilişkiye bakıldığında yöneltme 
fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonunu pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (F(1,116)=15,40; 
R2=0,12; p<0,001). Bir işletmenin, çalışanların yönetime dahil edilmeden yönetilmesi çalışanlar arasında 
uyumun sağlanamaması, başka bir ifadeyle ekip çalışmasının gerçekleştirilememesi sorununu beraberinde 
getirir.  

Son olarak yöneltme fonksiyonunun, denetim fonksiyonu üzerinde de pozitif yönde bir etkisi olduğu ortaya 
çıkmıştır (F(1,116)=10,38; R2= 0,08; p<0,05). Yöneltme fonksiyonunda yöneticiler eğer bir ödül-ceza sistemi 
oluşturmamışlarsa, denetim fonksiyonunda sorunlar yaşayacaklardır. Çünkü böyle bir işletmede 
çalışanların neye göre ve nasıl değerlendirileceği, değerlendirme sonucuna göre nasıl çalışanlara nasıl bir 
karşılık verileceği belirsizdir. Regresyon analizleri sonucunda araştırma sorularının cevapları aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir: 
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Tablo 10: Araştırma Soruları ve Cevapları 
Araştırma Sorusu Araştırma Sorusunun Cevabı 
Araştırma Sorusu 1a: Planlama fonksiyonunun, 
organizasyon fonksiyonu üzerinde bir etkisi var 
mıdır? 

Evet, planlama fonksiyonunun organizasyon 
fonksiyonu üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi vardır. 

Araştırma Sorusu 1b: Planlama fonksiyonunun, 
yöneltme fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 

Evet, planlama fonksiyonunun yöneltme 
fonksiyonu üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi vardır. 

Araştırma Sorusu 1c: Planlama fonksiyonunun, 
koordinasyon fonksiyonu üzerinde bir etkisi var 
mıdır? 

Evet, planlama fonksiyonunun koordinasyon 
fonksiyonu üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi vardır. 

Araştırma Sorusu 1d: Planlama fonksiyonunun, 
denetim fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 

Hayır, planlama fonksiyonunun denetim 
fonksiyonu üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

Araştırma Sorusu 2a: Organizasyon 
fonksiyonunun, yöneltme fonksiyonu üzerinde bir 
etkisi var mıdır? 

Evet, organizasyon fonksiyonunun yöneltme 
fonksiyonu üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi vardır. 

Araştırma Sorusu 2b: Organizasyon 
fonksiyonunun, koordinasyon fonksiyonu 
üzerinde bir etkisi var mıdır? 

Evet, organizasyon fonksiyonunun koordinasyon 
fonksiyonu üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi vardır. 

Araştırma Sorusu 2c: Organizasyon 
fonksiyonunun, denetim fonksiyonu üzerinde bir 
etkisi var mıdır? 

Hayır, organizasyon fonksiyonunun denetim 
fonksiyonu üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

Araştırma Sorusu 3a: Yöneltme fonksiyonunun, 
koordinasyon fonksiyonu üzerinde bir etkisi var 
mıdır? 

Evet, yöneltme fonksiyonunun koordinasyon 
fonksiyonu üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi vardır. 

Araştırma Sorusu 3b: Yöneltme fonksiyonunun, 
denetim fonksiyonu üzerinde bir etkisi var mıdır? 

Evet, yöneltme fonksiyonunun denetim 
fonksiyonu üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkisi vardır. 

Araştırma Sorusu 4a: Koordinasyon 
fonksiyonunun denetim fonksiyonu üzerinde bir 
etkisi var mıdır? 

Hayır, koordinasyon fonksiyonunun denetim 
fonksiyonu üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. 

Şırnak’ta faaliyet gösteren KOBİ yöneticileri, özellikle son yıllarda Suriye’de yaşanan iç savaş, Irak ile 
yaşanan sorunlar ve bölgede yaşanan olaylardan dolayı uzun vadeli plan yapmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Çünkü sözü geçen durumlar bölgede sadece ticari değil, her açıdan olumsuz etkiler yaratmış, KOBİ 
yöneticileri de bölgedeki diğer insanlar gibi yaralarını sarmaya çalışmaktadır. Ancak KOBİ yöneticilerinin 
günü kurtarma derdinden bir an önce çıkıp, en azından bir-iki sene sonrasını kapsayan planlar yapmaları 
gerekmektedir. Bu planlar temel olarak şu konuları içermelidir: 

-İşletmenin sahip olduğu beşeri, mali ve teknik bilgilerine göre hangi faaliyet alanında/alanlarında 
yoğunlaşması gerektiği, 

-Hedeflediği alan veya alanlardaki rakiplerin durumu ve onlara karşı nasıl başarılı olacağı (maliyet 
üstünlüğü, kalite, fiyat, hizmet vb),  

-Dönemlik olağan dışı durumlarda katlanılabilecek azami zarar ve söz konusu zarar gerçekleştiği takdirde 
yapılabilecek telafiler, 

-Dönemlik ulaşılması gereken en az kâr oranı ve söz konusu kâr elde edilemediği takdirde alınacak 
tedbirler, 

-İşletme iç piyasada faaliyette bulunuyorsa, gelecek bir-iki sene içerisinde yurtdışı piyasalara nasıl açılacağı, 

-İşletme yurtdışı odaklı faaliyet gösteriyorsa, gelecek bir-iki sene içerisinde faaliyetlerinin kapsamını mevcut 
ülkelerde ve yeni ülkelerde doğru nasıl genişleteceği, ayrıca iç piyasada da nasıl gireceği, 

-Yukarıda sözü geçen hedeflere ulaşmasını sağlayacak yöneticiler/ortakların belirlenmesi ve nitelikli insan 
kaynağının nasıl elde edileceği. 
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KOBİ yöneticileri az sayıda çalışanı olduğundan bir örgüt yapısı oluşturma gereği duymamaktadır. Oysa 
işlerin kim ya da kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi, uzmanlaşmanın sağlanması, her çalışana 
yeteneklerine göre iş verilmesi planlama aşamasında belirlenen hedeflere ulaşılması açısından büyük önem 
taşımaktadır.  

KOBİ yöneticileri, yöneltme fonksiyonu kapsamında merkeziyetçi bir yönetim yerine, katılımcı bir yönetim 
tarzı benimsemeli, alt düzey faaliyetlerin yürütülmesi konusunda çalışanlarına yetki vermelidir. Çünkü bir 
işin en iyi nasıl yapılacağını o işi yapan kişi bilir. Böylelikle işletmenin alt düzey faaliyetleri işinin ehli kişiler 
tarafından en iyi şekilde yerine getirilirken, yöneticiler işletmenin uzun vadeli planlarına ulaşmaya 
odaklanabileceklerdir. 

Koordinasyon fonksiyonu kapsamında KOBİ yöneticileri yapılacak her faaliyetin, onları planlanan amaçlara 
ulaştıracak faaliyetler olmasına dikkat etmelidir. Başka bir ifadeyle günlük, haftalık ve aylık faaliyetlerin, 
işletmenin birkaç sene içerisinde ulaşmayı planladığı amaçlarıyla çelişmemelidir. Örneğin amacı maliyet 
liderliği olan bir işletmenin kalifiye eleman istihdam ederek çalışanların eğitim masraflarından tasarruf 
edebilir. Benzer şekilde sipariş üzerine üretim veya alım yaparak stok maliyetinden tasarruf edebilir. 
Koordinasyon fonksiyonunda önemli bir diğer nokta ekip çalışmasının özendirilmesidir. KOBİ yöneticileri 
işletmede genellikle az sayıda çalışan olduğu için her birine bir görev vererek görevlerin yerine getirilmesini 
beklemektedir. Oysa çalışanlara işletmenin uzun vadeli amacı/amaçları hakkında bilgi verilerek söz konusu 
amacı/amaçları benimsemeleri ve çalışanların tümünün işletmenin uzun vadeli amacı doğrultusunda 
hareket etmeleri sağlanmalıdır. 

Son olarak yapılan analizlerde denetim fonksiyonunun ortalamasının yüksek olması en çok sorunun bu 
fonksiyonda olduğunu göstermektedir (bkz Tablo 2).  KOBİ yöneticileri uzun vadeli plan yapmadıkları gibi 
kısa vadede ulaşılmak istenen hedefler konusunda da belirli standartları ya hiç oluşturmamakta ya da 
sezgilerine dayanarak oluşturmaktadır. KOBİ yöneticilerinin önceki dönem faaliyet sonuçları, aynı alanda 
faaliyet gösteren bölgedeki diğer işletmelerin faaliyet sonuçları, ülke genelinde faaliyet gösterilen sektörün 
durumu, sahip olunan kaynaklar vb gibi konular dikkate alınarak ve çalışanlarla da istişare yapılarak 
günlük, haftalık ve aylık üretim/satış miktarları konusunda ulaşılması gereken standartlar belirlemelidir. 
Dönem sonlarında ise ulaşılan miktarlar hedeflenen miktarlarla ve geçmiş dönemdeki miktarlarla 
karşılaştırılmalıdır. Eğer ulaşılması istenen hedeften sapma varsa, öncelikle sapmanın kaynağı tespit 
edilmelidir. Sorunun kaynağı tespit edildikten sonra düzeltici tedbirler alınmalıdır.  

Genel olarak işletmelerde her şey planlama ile başladığından planlama ne kadar sağlam yapılırsa, yönetimin 
diğer fonksiyonları da güçlü bir şekilde oluşturulabilir. Bu nedenle KOBİ yöneticilerinin öncelikle 
planlamaya zaman ayırmaları, bölgede yaşanan olumsuzluklara rağmen geleceğe dair planlama yapmaları 
gerekmektedir. Gelecekte planlanan amaçlara ulaşmalarını engelleyebilecek öngörülemeyen durumlara 
karşı alternatif planların da geliştirilmesi gerekir. KOBİ’lerin bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik refahı 
üzerinde etkileri düşünüldüğünde özellikle Şırnak’taki KOBİ yöneticilerinin büyük sorumlulukları 
bulunmaktadır. KOBİ yöneticileri ticari faaliyetleri hızlandırarak bölge ekonomisini canlandırabilecek, bu da 
bölgedeki hayatın normalleşmesine katkıda bulunacaktır.  
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Purpose – In this study, it is aimed to design an information system that will facilitate data and 
inventory control, ordering and procurement and ensure the monitoring of material 
consumption and cleaning process as a whole.  

Design/methodology/approach – This study adopts case study on a sample of five-star hotel 
chains. The study adopted the typical sampling. Data collection tools of the study are 
observation, interviews and document analysis (procedures and forms). The ARIMA (2,1,1) 
Model was utilized as the estimator in this study. The software is web-based, and uses SQL 2008 
R2 as database management system. Coding was performed in C #. 

Findings –As a result of the systems analysis, there is no reporting on the materials consumed. 
Therefore, the information related to materials used per-unit or in total is not easily accessible 
by employees. With the information system introduced in the scope of this study, periodical 
planning be performed to ensure that demand-dependent material is delivered to the hotel and 
the needs are met on time. 

Originality/value – Study, attempts to bridge the gap in this field especially by facilitating the 
monitoring control off the relevant processes the processes in an integrated manner. It is 
considered that the study will contribute to the literature since, although there are many studies 
on MRP, there is a limited number of studies on the services sector and no studies especially on 
hotels. 

 

INTRODUCTION 

Managers are having turmoil for data management due to the increase in material consumption in labor-
intensive sectors such as tourism. This fact forces managers to use management information systems that 
they can monitor more easily. Information systems are human-computer interactive systems that help 
managers in decision making (Turban & Volonino, 2013).  Information systems can often be designed for 
Material Requirement Planning (MRP) processes, just as they can be designed for any other decision-making 
processes.  

MRP systems are computer-based systems that conduct inventory management. These systems are operated 
by making certain inputs and identifications in the system. Some of these inputs are product trees, inventory 
records and the master production schedule. After these inputs are done, the system makes backward 
scheduling starting from the delivery date.  Procurement and order recommendations, schedule changes and 
job orders are obtained at the end of the operation (Stevenson, 2009). 

When the package programs used at the hotels are examined, an integrated information system in which the 
materials that are specifically used in the cleaning process are systematically planned, the amounts of usage 
are automatically calculated and  inventory monitoring can be carried out could not have been encountered.  
For this reason,  this study aims to propose an information system which will dynamize the  MRP  in the 
process of cleaning services and support the decision making process in the hotels. Through this system, it is 

mailto:mmogol@anadolu.edu.tr
mailto:chkagnic@anadolu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-4706-5859
https://orcid.org/0000-0001-7164-3538


M. Moğol Sever – C.H. Kağnıcıoğlu 11/1 (2019) 64-71 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                   Journal of Business Research-Türk 65 

aimed to design an information system that will facilitate data and inventory control as well as ordering and 
purchasing and ensure the monitoring of material consumption and cleaning process as a whole. 

It can be argued that empirical studies about MRP are generally concentrated on the manufacturing 
companies and conducted under certain titles. These titles include freezing the master production schedule 
(freezing), replanning (replanning), lot size policy determination (lot size policy), forecast error (forecast error) 
system restraint / tension / uncertainty, safety stock, uncertain demand, etc.(Andersson, AxsÄTer, & 
JÖNsson, 1981; Bai, Davis, Kanet, Cantrell, & Patterson, 2002; Lee & Adam, 1986; Lin & Krajewski, 1992; 
Mula, Poler, & Garcia-Sabater, 2008; Mula, Poler, & Garcia, 2006; Segerstedt, 1996; Xie, Lee, & Zhao, 2004; 
Yeung, Wong, & Ma, 1998)  

Another scholar classified the material management systems used in hospitals with the fuzzy clustering 
technique where the performance of the utilized system was compared based on the inventory turnover rate 
and inventory velocity criteria (Huarng, 1998). A similar study was conducted on the planning of the 
requirement for operating room textile materials. The system they developed consists of three modules: 
operation schedule, product trees for operations and inventory record information. In the linear 
programming they developed, the objective function is the minimization of the holding (inventory) cost 
(O'Neill, Murphy, Gray, & Stoner, 2001).  Considering hospitals job-shop type production plants, scholars 
suggested that MRP can be applied in hospitals and that the inventory could be reduced in this way (Sam, 
1990; Showalter, 1987).  

The significant part of the studies in this field is applied in the manufacture companies. This is due to the 
philosophy of MRP as to generating inputs to the master production schedule as well as MRP’s association 
with the product concept (product trees etc.). In service companies, however, can be observed that the 
application is bounded by hospitals, the material planning system is far from the philosophy of MRP and 
material planning is generally associated with procurement in practice. It can be argued that no study has 
been found on MRP on the cleaning services of hotels where material traffic is intense.  

Since the capacity constraints are not taken into account in the study, the problem was not capacitated; 
finished products are defined as multi product because they are more than one; and the independent demand 
is defined as single-level because it merely composes of single-level dependent products. In sum, the 
problem at hand was defined as an Uncapacitated Single Level, Single Item Multi Product Material Requirement 
Planning. In this study, an information system was designed to realize a MRP which is used in the cleaning 
process of the five-star hotel chains. . The prediction system that was developed in the model base makes 
weekly reservation forecasts. After the product trees related to the materials used for each room are formed 
and installed to the system, the software calculates the total amount of material requirements based on the 
estimated reservations. This software automatically calculates the inventory drops and consumption. The 
modules of the software are: Management, Operations and Reports. The information system is web-based 
and uses SQL 2008 R2 database management system. All coding was performed through the programs (C #, 
ASPX and ASP) included in Visual Studio.   

METHOD 

Data collection tools and sample selection 

This study adopts case study on a sample of five-star hotel chains. Case study is a type of qualitative 
research which consists of detailed exploration and analysis processes of the researcher seeking answers for 
‘why’ and ‘how’ questions to understand and solve a problem (Johnston, Leach, & Liu, 1999; Seale, Gobo, 
Gubrium, & Silverman, 2004; Yin, 2002)In case studies, a single case is examined in depth. Results of studies 
can be generalized if correct sample is selected. This is an analytical generalization on the cases that bear the 
same properties (Seale et al., 2004; Yin, 2002). In other words, results of a case study can be transferred to 
other studies provided that their conclusions and models contain the same premises (Gomm, Hammersley, 
& Foster, 2000; Seale et al., 2004; Yin, 2002). Thus, the results of a certain study gains validity in a wider field. 

The study adopted the typical sampling which is a type of purposeful (judgmental) sampling.  Typical 
sampling is defined as the selection of data sources that are expedient and contain rich data, as is the case in 
most purposeful sampling methods(Patton, 2002). If the hotel to be selected is a typical case that has 
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corporate identity, has similar processes as other hotels, affiliated to a chain and is five-star, the model to be 
developed in the study can be generalized to other hotels with the same standards. 

Data collection tools of the study are observation, interviews and document analysis (procedures and forms). 
Such a combination of multiple data-collection tools is called method triangulation (Bogdan & Biklen, 2007; 
Patton, 2002; Silverman, 2010; Yin, 2002).The data can be checked with multiple sources and data reliability is 
enhanced through this approach.  

 Systems Analysis 

The inputs of the MRP model are identified through the systems analysis. These inputs are estimated room 
sales, product trees, inventory status records and ordering process, and information flow. In the information 
system that was developed in the study, three main elements are available in the form of database, model 
base and user interface.  

The database involves all of the past and recorded information or the data created as a result of inquiries. In 
the scope of the study, the database involves information on estimated room sales, product trees, inventory, 
material consumptions and other information about the facility and the process. The model base, on the 
other hand, calculates material consumptions on a daily, weekly and monthly basis by dropping the relevant 
item from the inventory after each cleaning cycle. It also makes instant inventory and status updates. 

The functioning of the system can be summarized as follows: after the reservation information is entered in 
the model, material requirement related to product trees is calculated based on the larger value by 
comparing with the forecasted sales figures. After the number of rooms to be cleaned is identified, an order 
is created by deciding whether the requirements will be supplied from the inventory or from outside 
according to the product tree. Simultaneously, the related items are dropped from the inventory, 
consumption amounts are calculated and the inventory is updated. Entries must be made lest the inventory 
falls out to shortage. 

In the study, the ARIMA model was used as a means of estimating. The ARIMA (p, d, q) (P, D, Q) model, is 
the most famous model of the Box-Jenkins Models that are known as a combination of  linear auto regressive  
(AR) and moving average (MA) models (Box, Jenkins, & Reinsel, 2008; Montgomery, Jennings, & Kulahcı, 
2008). It is known that ARIMA differs from classical uni-variate time-series estimation models with not only 
in terms of creating equation or formula, but also crating models taking into account the probabilistic or 
random features of time-series as well as its success in making short-term estimations (Nahmias, 2009). For 
this reason, this model is preferred in the study. C # software language was used in all coding and SQL 2008 
was used as the database management system. StatGraphics 16.2 and Eviews 8 were used for forecasting.  

FINDINGS 

As a result of the systems analysis, the following deficiencies were detected: 

• There is no reporting on the materials consumed. Therefore, the information related to materials 
used per-unit or in total during the day is not easily accessible by employees. 

• Counts are not carried out by the cost control department on a monthly basis. All warehouses and 
department warehouses are counted in monthly counts. This situation prevents accessing the daily 
or weekly inventory information, or inventory information on a date range, instantly or when 
desired. Weekly material requirements are determined based on estimates rather than accurate 
calculations. 

• Workforce planning is carried out according to actual or estimated reservations. This information is 
then passed from the front desk to the housekeeping department. Certain troubles can be 
experienced in this process. 

• Forms are used to get the materials required for daily operations from the warehouses. These forms 
are not recorded in any database and are only filed to check, in the event of a possible mistake in the 
monthly reports.  

The ARIMA (Auto regressive Moving Average) Model was utilized as the estimator in this study. Test 
statistics are summarized in Table 1.  
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When the results of Table 1 are examined, the t-statistic values are significant at 95% confidence interval.  
Thus, this model is accepted as a forecast tool in determining room sales in the information system. In the 
following section, the modules used in the software are introduced. 

Introduction of the Software Modules 

In this study, there are a total of three modules to be developed in the information system: Management, 
Operations and Reporting.  

The Management Module 

The management module is called as the Management Panel. The operations carried out with this module 
can be monitored through certain details such as # rooms (cleaned), date, name of the staff and operation 
type on the Management Report under this module. The report image related to all operations of this 
monitor is presented in Figure 1. 

 

Figure 1. The Management Report 

Periodic room operations can be monitored on the Management Report. This report is under the title of 
Weekly operations to the upper left side of the screen in Figure 1. This report includes operations based on 
date, personnel, operation type and number of rooms. The total number of operations is located on the 
upper right side of the report. All other operations that can be viewed on the management monitor are 
located under the title of Daily operations records to the lower-right portion of the screen.  

Another operation that can be performed in this module is the calculation of estimated consumption based 
on reservation estimates. This report is summarized in Figure 2.  

 
Figure 2. Calculation of Material Requirements Based on Reservations Report 

Table 1. ARIMA (2, 1, 1) Test Statistics 

Parameter Estimate Stnd. Error t P-value 

AR(1) 0,597442 0,0559446 10,6792 0,000000 

AR(2) -0,139499 0,0548985 -2,54103 0,011471 

MA(1) 0,929775 0,0219026 42,4504 0,000000 
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In the Figure 2, when the actual reservations are entered and the ‘calculate’ button is clicked, the Materials 
required for current reservation report which is located at the very bottom of the screen is created. In this 
report, the existing inventory is shown under the title of ‘current amounts of materials in the warehouse’. 
The 'Materials required for current reservation' column indicates the amount of materials to be extracted 
from the main warehouse for each item of materials.  

This report is used to determine the material requirement by comparing the past period’s forecasted room 
sales with the reservations made at the end of the day, taking into account the safety stock. The graph above 
the report compares the past period sales with the estimated values. The graph involves weekly data and the 
estimation values are generated on a daily basis. In addition, the graphs are updated as new data is entered 
in the system. 

The Operations Module 

In the operations module, entries are made related to the performed operations. This module provides the 
user with the opportunity to identify any type of operations. Daily operation recording, inventory entry and 
ordering operations can be performed through the operations module.  

The managers can monitor the periodically performed operations, the orders placed for these operations and 
the materials purchased as a whole. Hence, the managers can monitor employee performance as well as 
making projections regarding the financial resources allocated for the materials. Similarly, annual budgets 
are prepared depending on these figures.  

The Reports  Module 

There are three basic reporting processes in this module: occupancy rates, inventory status and consumption 
reports.  

Occupancy Rates: The first report gives occupancy rates. This report's screenshot is shown in Figure 3. 

 
Figure 3 Occupancy Rates Report 

Figure 3 shows the number of rooms sold by date. The occupancy rates are analyzed, periodical sales are 
estimated and the required materials can be calculated based on this estimation with this report. These 
reports are prepared by the hotel front desk and are also used to support and control the figures created 
thereof. 

The Inventory Report: Another report in the reports module is the Inventory Status Report. This report's 
screenshot is shown in Figure 4. 

 
Figure 4. Inventory Status Report 

The left side of the screen shows the material name, the safety stock and the amount of material available in 
the warehouse. On the right side, the bars in the status column show the general situation in reference to the 
safety stock (i.e., below the safety stock, above the safety stock, under 30% etc.). The bars on its right, on the 
other hand, visually (color) summarize the inventory status in reference to the safety stock. Green color 
indicates that the inventory is above the safety stock, yellow indicates that it is 30% below the safety stock 
and red indicates that it is under the safety stock. The 'Order' button is located at the right side of the screen. 
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This button allows placing an order for each item of materials and directs the user to the ordering screen. 
Orders can be placed for each item of materials via this screen. 

Consumptions Report: The last report in the reports module is the Consumption Report. This report is shown 
in Figure 5. 

 
Figure 5. Consumption Report 

In Figure 5, consumption is summarized in two different reports based on the material name.  The daily 
consumption is seen on the left side of the screen and the total periodical (=weekly) consumption is seen on 
the right side of the same screen. In these reports, periodic consumption is calculated based on the total 
number of processes and according to the product trees, rather than making counts repetitively.  

The advantage of this module for the managers is that it allows them to see daily and periodical material 
consumption. In the existing system, these calculations can be detected by the accounting department 
through monthly counts only. In other words, they have to wait until the end of the month to see the level of 
consumption. Furthermore, expenditures are expressed in an average figure. Since the module developed in 
the study is open to both the managers and employees, in other words it is open to the system monitoring, 
the employees should be careful about material consumption.  

CONCLUSION 

In the service sector, success is associated with a correct material planning. In this way, it will be possible to 
continue the operations smoothly, ensure customer satisfaction, minimize time loss keep employees 
working. Utilization of information systems in this field is inevitable considering the labor-intensive nature 
of the process and the working conditions. 

With the information system introduced in the scope of this study, periodical planning can be performed to 
ensure that demand-dependent material is delivered to the hotel and the needs are met on time. In the 
hotels, where daily operations are intense, it is not possible to generate robust information by making the 
calculations related to material input, output, demand and usage by hand. With the software developed 
within the scope of this study, data control and analysis can be conducted much easily. The amounts of 
demand, inventory input and consumption can be calculated for each material. This makes it easier for 
decision makers to control materials periodically. By the same token, it is possible to make the month-end 
and year-end budget and actual figures close to each other.  

The ordering report is available in the operations module. This report creates an order to be sent to the 
supplier. The housekeeping department sends its demands to the warehouse just as all departments. The 
warehouse decides either to buy the materials through the procurement department or to supply from the 
inventory. Currently, the requirements are informed to the procurement or warehouse either through forms 
or software in the hotels. With this report, the housekeeping department can control the materials it 
demands based on date and amount without needing any forms or other reporting.  Thus, the year-end 
budget preparations and month-end budget current situation reports can be generated with more accurate 
figures and with a more realistic approach. 

By means of this software, inventories are automatically updated after the inventory entries of procured 
materials are made in order to access inventory status information.  In the software, the previous period 
inventories are periodically transferred and the consumed amounts are automatically dropped after the 
number of operations performed is entered. Thus, it is possible to see the inventories instantly. In this way, a 
more trackable inventory management system is established and excess material procurement is avoided. In 
addition, stocking of excess material is prevented and inventory costs are minimized.  
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The software estimates the daily number of rooms to be cleaned through its own forecast tool without 
estimated room sales figures received from the front desk. Thus, the material procurement process is 
planned in advance. In the software, the order quantity is calculated by taking the difference between the 
current inventory and the required inventory information (see the current inventory report under the 
management monitor). Thus, the users' need to calculate the amount to be ordered for each material item is 
eliminated.  

The software developed in the study is web based and has a mobile application. Thus, the decision maker 
can access the system from any media with Internet connection to manage the operations. With the mobile 
application of the software, access to the system via smart phones has been made available. 

The software has been tested in two five star international chain hotels. One of the cost items of the hotels is 
the materials. With the very software, the required materials can be determined in advance by making 
weekly planning. Thus, no material procurement is made before the relevant term and the increase in the 
amount of inventory and storage costs in relation to this can be avoided. 

This MRP software has been developed taking into consideration the features of hotels with various 
functioning structures. This software can be customized through the identification of both the works to be 
done and the materials to be used in the cleaning process by the hotel management. In other words, the 
software can be tailored according to demands and needs of the customer (hotel). Thus, a MRP software that 
can be easily used and understood by hotel administrations has been developed in the study.  

Another feature of this software is that it can be easily used in many product and service providing 
companies, in addition to hotels, after necessary modifications are applied. 

DISCUSSION 

It has been observed in the study that some departments of the hotels do not use software in the areas of 
inventory management, ordering and employee performance monitoring. This study, attempts to bridge the 
gap in this field especially by facilitating the monitoring of these processes in an integrated manner.  
The software developed in this study is intended to control the relevant processes of the hotels.  It is 
considered that the study will contribute to the literature since, although there are many studies on MRP, 
there is a limited number of studies on the services sector and no studies especially on hotels. 
Despite the fact that there are a lot of MRP software, an MRP software for hotels was developed for the first 
time in this study. For this reason, it is thought that the study will contribute to the business world in 
practice. 

IMPLICATIONS FOR FUTURE STUDIES 

This software has been designed in a way to be used in other sectors as well. The issue to be considered here 
is the similarity of the processes. In this information system, the customer and supplier leg is not taken into 
consideration. With certain additions to be implemented, this software can be rendered compatible with new 
business models. Thus, the company will not have to monitor the inventory apart from its short-term needs 
and the logistics firm will be able to make this inventory on behalf of the company. 
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla artması, teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesi, aşırı rekabet koşullarının varlığı, 

işletmelerin istihdamı arttırma çabaları, insanların aşırı tüketime yönlendirilmeleri, savaşlar, kazalar ve 

benzeri faktörler beraberinde çevre sorunlarını ortaya çıkarmıştır. 21.yüzyılda çevresel bozulma ve 

kirlenmenin büyük bir etkiye sahip olması ve olumsuz sonuçların ortaya çıkması çevrenin önemini 

artırmıştır.  

İnsanoğlu yaşam kalitesini yükseltebilmek için bilim ve teknolojiyi kullanarak bir yandan ekonomik 

gelişmeyi ve kalkınmayı elde etmeye çalışırken diğer yandan bu gelişme ve kalkınma faaliyetleri sonucu 

ortaya çıkan su, hava, toprak kirliliği gibi çevre ile ilgili problemleri azaltmak ve önlemek için çalışmalar 

yapmaktadır. 

Genelde işletmelerin ilk amaçlarından biri kâr elde etmek iken; faaliyetleri sonucu çevreye özen 

göstermemeleri neticesinde orta ve uzun vadede faaliyette bulunacakları ve kâr sağlayacakları çevreyi 

kaybedebilecekleri düşüncesine varmış, yatırım planları ve üretim yöntemlerinde çevreyi de dikkate 

almaları gerektiklerini düşünerek çevre koruma çalışmalara ağırlık vermişlerdir. Günümüzde çevreye ilişkin 

korumaktan kaçınma davranışları, uluslararası alanda işletmeleri ticareti engelleyici ve işletmelere teknik 

sınırlamalar getirmekte gerekçe oluşturabilmektedir. 

Yapılan çalışma işletmelerin teknolojik gelişmeler sonucu çevresel maliyetlerinde ne gibi değişikler olduğu 

ve bir işletme üzerinde vaka çalışması kapsamında literatür açısından bir çalışma yapılmadığı için alana 

katkı sağlaması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.  

Bu kapsamda literatürde daha önce yapılmış genel anlamda çevre ile ilgili genel bilgiler verilmiş, çevre 

muhasebesi ve çevresel maliyetlerle ilgili ilk çıktığı andan günümüze kadar yapılan literatürde yer alan 

kaynaklara yer verilmiş ve teknolojik gelişmelerden bahsedilmiştir. Teorik olarak ortaya konan bilgiler 

kapsamında bir üretim şirketi üzerinde vaka çalışması yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara yer 

verilmiş ve son olarak da sonuç ve öneriler bölümünde genel değerlendirme yapılmıştır.   

2. ÇEVRE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

2872 Nolu Çevre Kanununun ikinci maddesinde çevre “canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini 

sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve 

kültürel ortam” olarak tanımlanmıştır (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf Erişim 

Tarihi: 09.12.2018). Canlıların sürekli gelişim içerisinde olmaları ve doğumundan ölümüne kadar bu doğal 

yaşam alanında var olmaları çevrenin önemini arttırmaktadır. 

Çevre, işletmeler açısından tanımlandığında, faaliyetlerini bir kuruluşun içinde yürüttüğü, toprağı, suyu, 

havayı, bitki ve hayvanları, doğal kaynakları, insanı ve birbirleri arasındaki faaliyetleri kapsayan ortamdır  

(Haftacı ve Soylu, 2007:104). 

Çevre kavramı kendi içerisinde iki ana kategoride ele alınmaktadır. Bunlar; doğal çevre ve yapay çevredir 

(Zeytin, 2015:7). Doğal çevre, doğal etki ve güçler sonucu oluşan, insan müdahalesi ile karşılaşmamış ya da 

böyle bir müdahalenin değişikliklerini yaşamamış tüm doğal varlıkları ifade etmektedir (Tıraş, 2012:65). 

Deniz, göl, dağ, yayla, vadi, ova vb. unsurlar doğal çevrenin birer parçası konumundadır (Zeytin, 2015:7). 

Yapay çevre, doğal çevreden istifade edilerek insan eliyle yaratılan tüm değer ve varlıkları kapsamaktadır ( 

Kaya, 2006:20). 

20.yüzyılın sonlarına doğru çevre sorunlarıyla bir çok işletmenin üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği 

bir durum olmuştur. Çevre açısından ortaya çıkan sorunlar bu dönemde küresel boyutta ele alınmıştır. 

Çevre sorunları konusunda şirketler ve ülkeler açısından neler yapılabileceği konusunda çalışmalar 

yapılmıştır (Altınbay, 2007:2). 

2.1. Sosyal Sorumluluk Açısından Çevre 

21.yüzyılda artık dünyadaki tüm şirketler ve kuruluşlar gelecek olan yeni nesillere sağlıklı olarak hayatlarını 

yaşayacakları bir çevre ve temiz bir dünya bırakmak için girişim içindedirler. Bu girişimler sosyal 

sorumluluk açısından çevre üzerinde ortaya çıkan sorunlar üzerinde durma eylemini hızlandırmıştır 

(Özocak ve Baş, 2018:2). 
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Sosyal sorumluluk açısından, işletmelerin doğal çevreden faydalanırken her türlü kaynağını elde ettiği ve 

aynı zamanda bir takım tedbirlerle ekolojik dengeyi ve doğal çevreyi korumaları da önemlidir (Özocak ve 

Baş, 2018:1). İşletmelerin farklı şekillerde birden fazla sosyal sorumlulukları mevcuttur. Bunlardan bazıları 

sosyal sorumluluk açısından konularını, sınırlarını ve kapsamını oluşturmaktadır. Diğerleri ise; istihdam 

olanakları, tüketicinin korunması ve çevrenin korunmasıdır (Thomson ve Bebbington, 2005:513). 

İşletmelerin sosyal sorumluluğu 1980’li yıllardan sonra artmaya başlamıştır. Bunun nedeninin küreselleşme 

ve rekabet olduğu söylenmektedir. Artan küresel rekabet işletmeleri davranış kararlarında yasal olmayan 

çerçevede ekonomik amaçlarını gerçekleştirmeye itmiştir. 1990’lı yıllarda şirketlere karşı oluşturulan tavırlar 

ve boykotlar sonucu sosyal sorumluluğun önemi de giderek artmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde, 

işletmelerin gerçekleştirilmesi istenen beklentilerin farklılaşması, bilgi teknolojilerinin gelişerek, ağ 

sistemleri, bilgi iletişimlerinin kurulması ile beraber işletmelerin var olması için sürekli gelişme ve değişme 

adapte olması beklenmektedir. Böylelikle sosyal sorumluluk işletmelerin yerine getirmeleri geren stratejik 

bir yönetim düşüncesi olmuştur (Bakkal, 2014:41-42).  

İşletmelerin çoğu, çevre bilinci açısından yaşanan gelişmelerin ardından,  kendi ölçeklerince önlemler alıp ve 

uygulama faaliyetinde bulunma yolunu benimsemektedir (Gray, 2002:358). Yine bunun gibi işletmelerin 

çoğu, çevre üzerinde tahribat veren herhangi bir olumsuz yönde zararı olmasa bile, işletmelerin faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan atıkları yeniden kazanıp kullanılabilmesi için fon ayırmaktadırlar. İşletmelerde egemen 

düşünce, çevreyi korumaları halinde kendilerinin de kazanacağı yönündedir (Gökbunar, 1995:4).  

2.2. Çevre Yönetimi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Çevre yönetimi, gelecekteki değişiklikleri tahmin ederek çevresel değişikliklerin tanımlanması ve 

izlenmesiyle ve insan yararını en üst düzeye çıkarmak ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel  

bozulmayı en aza indirmek için yapılan girişimlerle ilgilidir (Tancı, 2012:25). 

Çevresel Yönetim, geleneksel disiplin sınırlarına bakılmaksızın, doğal kaynakların kullanımı ve korunması, 

yaşam alanlarının korunması ve tehlikelerin kontrolü konularında araştırma ve görüş sunar; çevre yönetimi 

alanını kapsar. Çevresel yönetim, doğal faaliyetlerin yönetiminden çok insan faaliyetlerinin ve etkilerinin 

yönetimi ile daha fazla ilgilidir (Yılmaz vd., 2005:18). 

İşletmeler açısından ISO 14001, işletmelerin tutumlarını değiştirecek, yapacakları stratejik planlamalarının 

etkinliğini arttıracak, üretim faaliyetinde bulundukları verimliliklerini ve rakiplerine karşı rekabet güçlerini 

arttıracak bir yönetim sistemidir (Tavmergen, 1998:5). 

ISO 14001, bir organizasyonun kendisi ve ilgilenen taraflar için çevre yönetim sisteminin amaçlanan 

sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşun çevre politikasıyla uyumlu olarak, çevresel performansın 

artırılması, uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve çevre hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır 

(https://www.iso.org/standard/60857.html Erişim Tarihi: 08.12.2018) 

3. ÇEVRE MUHASEBESİ VE ÇEVRESEL MALİYETLER 

3.1. Çevre Muhasebesi 

İşletmenin parasal (mali) nitelikteki işlemlerinin saptanması, ölçülmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, 

özetlenerek raporlanması ve analize tabi tutularak yorumlanması muhasebe olarak tanımlanmaktadır 

(Gökçen, 2009:4). Çevre muhasebesi de muhasebenin bu tanımı doğrultusunda,  çevre ile ilgili mali 

nitelikteki işlemlerin para ile ifade edilecek şekilde kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenerek raporlanması 

ve sonuçlarının analiz edilerek yorumlanması şeklinde tanımlanabilir.  

Çevre muhasebesi, işletme içerisinde maddi ve maddi olmayan kaynaklar üzerinde değerlendirmeler 

yapılırken çevre ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde hiç bir ücret vermeden kullanılan, direkt ya da endirekt 

yollarla zarara uğratılan doğal kaynakların işletme çatısı altında hesap altına alınması ve kaynak ayrılması 

şeklinde tanımlanabilir (Gray ve Bebbington, 2001:21). 

Çevre muhasebesi ile ilgili yapılan çalışmalar; çevre ile ilgili sorumlulukların muhasebe sistemleri ile 

bütünleştirilmesi, çevreye ilişkin etkenlerin ve koşullarının ortaya konması, bu etkenlerin olumsuz olan 

etkilerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin muhasebenin katkısının sağlanması Çevre ile ilgili sorunların 

ortadan kaldırılmasına yönelik maliyet analizleri yapılması unsurlarda yoğunlaşmaktadır (Altınbay, 2007:3). 
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Muhasebe sistemi belgelere, kayıtlara, mali tabloların düzenlenmesi, raporlanması ve denetimi temeline 

dayanmaktadır. Ancak çevre muhasebesinde klasik muhasebe görüşünden sorumluluğa doğru bir 

akışkanlık içinde olduğu söylenebilir. Bu husus ona önem kazandıran özelliklerin başında gelmektedir. Bu 

bağlamda konuya ilişkin özellikler, muhasebecilerin aktif rolü, çevresel bilgi akışı, bu bilgilerin 

tanımlanması ve muhasebe sisteminin çevresel faktörlere göre düzenlenmesi, mali tabloların 

raporlanmasında çevresel fonlara önem verilmesi şeklinde sıralanabilir: (Gökdeniz, 1999:8). 

Çevre Kirliliği Kurumu (EPA), çevresel maliyetlerin ve çevresel performansın işletme yönetimi için 

öneminden hareketle çevre muhasebesinin amaçlarını koymuştur. EPA’ya göre çevre muhasebesi 

uygulanmalıdır. Çevresel muhasebe sürdürülebilir kalkınma kavramını uygulayan bir işletme için ekonomik 

ölçüm açısından bir işletmenin ekolojik faaliyetlerini hesaba katmayı kolaylaştırdığı için gereklidir (EPA, 

1995:1).  

3.2. Çevresel Maliyetler 

Çevresel maliyet kavramı, işletmelerin faaliyet alanlarını kapsayan malların ve hizmetlerin üretiminin 

gerçekleştirilebilmesi için faydalandığı farklı üretim faktörlerinin para ile ortaya konması olarak 

tanımlanmaktadır (Beller vd., 2012:99). 

Çevresel maliyetleri Çevresel Koruma Ajansı içsel ve dışsal maliyetler olmak üzere iki kısımda 

sınıflandırmıştır. İşletmeyi dolaysız bir şekilde finansal olarak etkileyen maliyetler içsel maliyetler olarak 

tanımlanırken;  işletmenin dolaylı olarak çevreye, topluma ve şahıslara neden olduğu hesaplanamayan 

maliyetler de dışsal maliyetler olarak tanımlanmıştır (Friend ve Beer, 2006:595).  

Bu tanımlamalar çerçevesinde işletmelere ait olan çevresel maliyetleri aşağıdaki şekilde formüle edilebilir 

(Sarkis vd., 2006:753). 

Toplam Çevresel Maliyetler = İçsel Maliyetler + Dışsal Maliyetler 

İçsel Maliyetler = Direkt Maliyetler + Endirekt  Maliyetler  + Şartlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek 

maliyetler 

Dışsal Maliyetler = Sağlığa zarar veren ve dış çevreden kaynaklanan maliyetlerdir. 

3.2.1. Dışsal Maliyetler 

Çevre muhasebesi kapsamında dışsal maliyetler, bir firmanın parasal olarak yükümlü tutulmadığı çevre ve 

toplum üzerindeki etkilerinin maliyeti şeklinde tanımlanmaktadır.  Bu nedenle dışsal maliyetler işletmelerin 

kârını veya zararını doğrudan etkilememektedir (Özbirecikli, 2002:50). Dışsal maliyetler kapsamındaki 

çevresel bozulma maliyetleri azaltma maliyetleri, kullanma maliyetleri ve zarar maliyetleri olmak üzere üç 

kategoriye ayrılmıştır. 

Azaltma Maliyetleri; Bir işletmenin ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemeksizin karı artırmak için 

gereksiz harcamaların aranması, bulunması ve ortadan kaldırılması süreci azaltma maliyetlerini ifade eder. 

Bu çeşit maliyetler ölçülebilir ve dolayısıyla muhasebeleştirilebilecek türden maliyetlerdir. Böylece azaltma 

maliyetlerinin, çevre maliyetleri adı altında işletmelerin dönem sonu raporlarında ortaya konması 

sağlanabilir (Alagöz ve Yılmaz, 2001:152). 

Kullanma Maliyetleri; Montaj, taşıma, yükleme ve/veya test sırasında hasar gören parçaların onarımı veya 

değiştirilmesinde ek maliyeti ifade eder. İşletme faaliyetlerinde kullanılan doğal kaynakların bedeli olarak 

görülmektedir (Alagöz ve Yılmaz, 2001:152). 

Zarar Maliyetleri; çevresel zararların parasal değerinin tahmin edilmesinden önce neden olunan gerçek 

fiziksel zararların ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. Çevresel zararların parasal değerlerini tahmin 

etmede de farklı yöntemler kullanılmıştır. İşletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetleri sonucu meydana gelen 

çevresel kirlenmeler veya çevresel zararların işletmelerin zarar maliyetlerini oluşturmaktadır (Kırlıoğlu ve 

Can, 2006:119). 

Yukarıdaki açıklamalara göre dışsal maliyetlerin dağılımı aşağıdaki şekilde yapılabilir: 

Tablo 1: Dışsal Çevresel Maliyetler 
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Azaltma Maliyetleri   Kullanma Maliyetleri Zarar Maliyetleri 

-Çevre planlaması -Hava maliyeti -Hava kirliliği 

-Çevre denetimi -Toprak maliyeti -Görüntü kirliliği 

-Çevreye zararsız mamul -Su maliyeti -Su kirliliği 

tasarım geliştirme -Gürültü maliyeti -Cezalar ve tazminatlar 

-Süreç kontrol -Doğal gaz maliyeti -Şikayet araştırmaları 

-Emisyon ölçüm cihazları -Kömür maliyeti -Satış azalmaları 

-Çevreye zararsız ambalaj -Enerji maliyeti -Çevre temizleme 

geliştirme -Görüntü maliyeti -Kefalet ve garanti 

-Geri dönüşüm tasarımları -Petrol maliyeti giderleri 

-Biyolog, kimyager hizmetleri  -Diğer zarar maliyetleri 

-Çevre geliştirme   

-Çevresel eğitim    

-Çevre raporları     

-Çevre etiketleri     

-Çevre mühendislik     

hizmetleri     

-Çevre yönetim sistemi     

-Çevre güvenirlik     

Kaynak: Özbirecikli ve Melek, 2002:85 

3.2.2. İçsel Maliyetler 

İçsel maliyetler bir işletmenin çevre ile ilgili yükümlülükleri sonucu katlandığı ve işletmeye ait kar/zarar 

durumunu doğrudan etkileyen maliyetlerdir (Özbirecikli, 2002:59). Tanımdan hareketle, işletmelerin çevre 

için katlandıkları her türlü parasal olarak ifade edilen maliyet içsel maliyet olarak tanımlanmaktadır. 

İşletmelerin içsel çevresel maliyetleri geleneksel maliyetler, potansiyel gizli maliyetler, koşullu maliyetler, 

imaj ve ilişki maliyetleri olmak üzere dört grupta incelenebilir (EPA, 1995:10). 

Geleneksel Maliyetler; hammaddelerin, sermaye mallarının, yardımcı malzemelerin ve kaynaklarının az 

kullanılması ve bunun sonucunda atık durumunun az ortaya çıkması hem doğal kaynakların tüketiminin 

azalması hem de çevresel bozulmanın ortaya çıkması içsel geleneksel maliyet olarak görülmektedir (EPA, 

1995:10). 

Potansiyel Gizli Maliyetler; yasalara uyma maliyetleri, ön hazırlık maliyetleri, isteğe bağlı maliyetler ve 

sonlanma maliyetleri olarak gruplandırılmıştır.  

Ön hazırlık maliyetleri, bir işletmenin tesis kurulumu, mamul üretimi veya üretim süreci faaliyetlerinden önce 

katlandığı  maliyetler olarak tanımlanmaktadır.  

Yasal düzenlemelerden dolayı ortaya çıkan maliyetler, çevresel düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla 

işletmelerin katlandıkları maliyetleri kapsamaktadır. İşletmelerin faaliyette bulundukları ülke yasaları 

sonucu katlanmak zorunda olduğu çevresel maliyetler bu maliyet kapsamında değerlendirilmektedir 

(Özbirecikli, 2002:59). 

İsteğe bağlı maliyetler, işletmelerin faaliyetleri sonucu çevresel uyuma yönelik yasalar veya yönetmelikler ile 

zorunlu ve gerekli duruma getirilmemiş olan çevresel maliyetleridir (Gül, 2005:45). 

Sonlanma maliyetleri ise bir işletmenin faaliyette bulunduğu tesisin veya ürettiği mamulünün faydalı 

ömrünün sonuna ulaştığında bu gibi yerlerin temizliği, bakımı veya risklerin varlığı durumunda bunlarla 

ilgili araştırmaların yapılması sonucu ortaya çıkan maliyetler sonlanma maliyeti kapsamında 

değerlendirilmektedir (Özbirecikli, 2002:61). 

Koşullu Maliyetler; gelecekte ortaya çıkıp çıkmayacağı belli olmayan fakat gerçekleşebilir nitelikteki başka 

bir olaya bağlı olan türde maliyetler olarak tanımlanmaktadır (EPA, 1995:10). 
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İmaj ve İlişki Maliyetleri; işletmenin kendi imajını oluşturabilmek için katlandığı maliyetler ve müşteri 

kitlesi, tedarikçiler, yatırımcılar, kredi verenler, gibi çevresinde ilişki içerisinde bulunduğu gruplarla 

ilişkilerinin korunması için yapılan harcamalar yer almaktadır (EPA, 1995:10). 

Çevresel Koruma Ajansı tarafından bir tabloda özetlenen içsel maliyetler aşağıdaki tabloda görüldüğü 

gibidir.  

Tablo 2: Şirketler Tarafından Hazırlanan İçsel Çevre Maliyetleri Örneği 

Potansiyel Gizli Maliyetler 

Yasal Düzenlemelerden 

Kaynaklanan Maliyetler 
Öncül Maliyetler İsteğe Bağlı Maliyetler 

İhbarname Yer Araştırmaları Toplum/Sosyal İlişkileri 

Raporlama Şantiye Hazırlığı Kontol/Test 

Kontrol/Test Ruhsat Eğitim 

Çalışmalar/Modelleme Ar-Ge Denetim 

İyileştirme Mühendislik ve tedarik Yeterli Tedarikçiler 

Arşiv Kurulum Raporlar  

Projeler  Sigorta 

Eğitim Geleneksel Maliyetler Planlama 

Teftişler Sermaye techizatı Fizibilite çalışmaları 

Gümrük beyanname Malzeme İyileştirme 

Etiketleme İşçilik Geri dönüşüm 

Hızlılık Mallar Çevresel çalışmalar 

Koruyucu teçhizat Yapılar Ar-Ge 

Tıbbi gözetim Hurda değer Doğal hayatın ve sulak 

Çevresel sigorta   alanların korunması 

Kirlilik denetimi Sonlanma Maliyetleri  Çevre düzenlemesi/peyzaj 

Sızıntı önleme Bitirme/faaliyete son verme Diğer çevresel projeler 

Yağmursuyu yönetimi Stok tasfiyesi Çevresel grup ve/veya  

Atık yönetimi Kapatma sonrası bakım araştırmacılara finansal destek 

Vergiler/Harçlar Yer raporu   

Koşullu Maliyetler 

Geleceğe uyum  İyileştirme Yasal giderler 

Cezalar/para cezaları Maddi hasar Doğal kaynak zararları 

Gelecek salımların karşılığı Personel yaralanma zararı Ekonomik kayıp zararları 

İmaj ve İlişki Maliyetleri 

Kurumsal imaj İdari personelle ilişkiler Kredi verenlerle ilişkiler 

Müşterilerle ilişkiler İşçilerle ilişkiler Yerel topluluklarla ilişkiler 

Yatırımcılarla ilişkiler Tedarikçilerle ilişkiler Yasa koyucularla ilişkiler 

Sigortacılarla ilişkiler     

Kaynak: EPA, 1995:9 

 

İşletmelerin çevreye olan duyarlılık ölçülerinin belirlenebilmesi için; (Öktem, 2015:89). 

• Hammadde kullanımında su ve enerji dahilinde akılcılığı ön planda tutmak, 

• Atık yönetiminin iyileştirilmesi ve atık değerinin azaltılmasını sağlamak, 

• Lojistik iyileştirmelerde ve satın alma politikalarının doğaya daha fazla uyumu sağlamak, 

• Çevresel iyileşmelerinin sağlanmasını göz önünde bulundurmak, 
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• Çevresel konuların öneminin her kesime bildirilmesi yönünde çalışmaların yapılmasını sağlamak, olarak 

sıralanabilir. 

3.3. Çevresel Maliyetlerin Raporlanması 

Muhasebede raporlama, muhasebenin önemli bir fonksiyonu olarak bilinmektedir. Çevre muhasebesi de 

muhasebenin bir parçası olduğuna göre çevresel maliyetlerini de raporlama önemli bir fonksiyon 

olmaktadır. Çevre muhasebesinin ürettiği bilgileri de yöneticiler, işletmeye kredi veren kurumlar ve kişiler, 

işletmeye sermaye koyanlar,  işletme kârı üzerinde direkt veya endirekt olarak pay sahibi olan kamu 

maliyesi, mali analistler ve ilgi derecesi işletmenin niteliğine göre değişmek üzere tüm toplum bilgi 

kullanıcısı kullanacaktır (TÜRMOB, 1995:51). 

Muhasebede hazırlanan çevresel maliyet raporların bilgi kullanıcıları açısından değer taşıyabilmesi için bir 

takım özelliklere sahip olması gerekir. Çevresel maliyet raporları öncelikle doğru ve güvenilir bilgiye sahip 

olmalıdır. Bu raporlarda, mevcut raporları kullanan kişilerin kararını etkileyebilecek olan bilgi bulunmalıdır. 

Bu raporların kaliteli olabilmesi için tutarlı, zamanlı, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olmalıdır (Hecht, 

2005:3). 

3.4. Çevresel Maliyetlerin Denetimi 

Bir işletmenin mali durumuna etki eden pek çok nicel ve nitel etkenin işletmenin mali tablolarından 

anlaşılması mümkün olmayabilir. Bir işletmenin mali durumunun sağlamlığına ilişkin kapsamlı bilgi 

edinmek için pek çok etkenin gözden geçirilmesi gerekir. (Pamukçu, 2010:480). 

Çevresel denetim, çevresel ve sürdürülebilir kalkınma programlarının yönetimi ve izlenmesinde değerli bir 

araç olmuştur. Denetim alıştırmalarından elde edilen bilgiler, birçok farklı paydaş için önemli bilgiler sağlar. 

Öncelikle ticarette ve endüstride bir araç olarak görülmesine rağmen, çevresel denetleme tekniklerinin 

yaratıcı uygulanması, çevresel ve ekosistem etkileşimlerinin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç duyulan 

toplumun birçok alanında şeffaflığı ve iletişimi artırabilmektedir            

(https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/series14_environmental_auditing.pdf (Erişim 

Tarihi: 09.12.2018). 

4. ÇEVRESEL MALİYETLERİN DEĞİŞİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde teknoloji; “bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç 

ve aletleri kapsayan bilgi” olarak tanımlanmaktadır (http: // www.tdk.gov.tr / SozBul. Erişim Tarihi: 

22.12.2017). Ekonomi sözlüğündeki tanım “belli bir emek ve sermaye düzeyinde üretilebilecek çıktı 

miktarını arttıran herhangi bir olgu” şeklindedir (Parasız, 1991:587). 

Endüstri açısından teknoloji, işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan ekipmanlar, bilgisayarlar ve 

tüm diğer mekanizmalar şeklinde açıklanmaktadır. Üretim faaliyetlerinde bulunurken insanların kullandığı 

yol ve yöntemler yada insanın çevresini değiştirmek için sahip olduğu ve kullandığı tekniklerin tümü olarak 

da tanımlanmaktadır (Hodgets ve Kuratko,2007:412). 

İnsanoğlu bir çok faaliyetinde teknolojiyi kullanmaktadır. İlkçağlardan belli bir zamana kadar ilkel anlamda 

da olsa teknoloji mevcuttur. Zaman içinde belli ihtiyaçlar ve deneyimler çerçevesinde geliştirilen teknoloji 

insan hayatının her noktasında yer almaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan teknoloji bilim insanlarının 

doğayı kontrol etmek, ona egemen olmak için bilimsel bilgiyi toplamaya başlamalarından önce de vardı. Taş 

aletlerle başlayan teknolojik gelişim zamanla metale doğru ilerlemiştir. Bilimin gelişmesinden çok önceleri 

de var olan teknoloji aynı zamanda bilgi olmadan da üretilebilme kapasitesine sahiptir. Bilim, teknolojiye 

destek olmaya başladıktan sonra teknolojik ilerlemeler zamanla hız kazanmıştır (Saçlı, 2009:40). 

Teknolojinin gelişmesi ve artan rekabet ile işletmelerin yalnızca mal veya hizmet üretmeleri günümüzde 

yeterli değildir (Öktem ve Ayboğa, 2015:173). İşletmelerin teknolojik yenilenmeyi benimseyip, işletmelerine 

bu yenilikleri uygularken, kullandıklarını ve içerisinde toplumun da var olduğu çevreye duyarlı olması 

beklenmektedir. Bu nedenle işletmeler tüketicilerin taleplerini karşılarken toplumu da düşünerek çevreye 

karşı hassasiyetlerini göstermek, faaliyetlerini sürdürmek ve çevreye karşı yasal yükümlülükleri yerine 

getirmek için çevreye duyarlı üretim teknolojileri kullanmaya başlamışlardır (Coşkun ve Karaca, 2008:59). 
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Teknolojik faaliyetlerin çevre üzerindeki etkileri herhangi bir üretim süreci sonucunda oluşan çevre 

problemlerini kapsamaktadır. Bu etkilerin belirlenmesi ve azaltılması için Çevresel Etki Değerlendirmesi 

gibi temel değerlendirme mekanizmalarından yararlanılması gerekir. Temiz üretim teknolojilerinin 

kullanılması teknolojik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yöneliktir. Çevre 

teknolojileri ise oluşan atıkların giderine yönelik olarak kullanılan arıtma alternatiflerini içermektedir. Bu 

noktadan hareketle yapılmış olan teknolojik öngörüler hem üretim teknolojilerini hem de arıtmaya yönelik 

çevre teknolojilerini kapsamaktadır (https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/ 

CSK_son_surum.pdf Erişim Tarihi: 09.12. 2018) 

4.1. Teknoloji Çeşitleri 

Teknolojinin farklı tanımlamalarına ek olarak, ürünlerin üretim sürecinde farklı teknoloji türleri de vardır. 

Teknoloji türleri aşağıdaki gibidir (Seyidoğlu, 2002:45). 

Ürün Teknolojisi: Bir ürünü tanımlayan bir teknolojidir. Bir emtia imalatı, yeni bir ürünün geliştirilmesi gibi 

süreçleri içerir (Demir, 1986:17). 

Üretim Teknolojisi: Bu teknolojiler, insan emeğinden maliyetine kadar, karar verilmesi gereken çok çeşitli 

süreçlerin yanı sıra bu süreçte kullanılabilecek tüm teknolojileri de içerir (Bayus, 1998:768). 

Üretim Süreci Teknolojisi: Ürünlerin üretim sürecinde kullanılan teknolojiye denir. Belli bir hammaddenin 

belirli bir ürüne, insan emeğinin ve üretim araçlarının kullanılması yoluyla dönüştürülmesi, üretim süreci 

olarak tanımlanabilir (http://www.com.edu/teams/ptec/ Erişim Tarihi: 09.12.2018). 

Eski Teknoloji: Emek yoğun teknolojilerdir. Bu teknolojilerde otomasyon fazla kullanılmamaktadır. Bu 

daha basit ve daha büyük teknolojilerin kullanımı belirli noktalardan başka uzmanlık gerektirmemektedir. 

Genel olarak, yeni teknolojilere göre daha kirletici görünmektedirler (Dunning, 2001:21). 

Yeni Teknoloji: Bunlar sermaye yoğun ve daha az kullanılan teknolojilerdir. Bu teknolojilerin otomasyonu 

baskındır. Genellikle bilgisayarlı bir teknoloji ile tek bir merkezden yönetilebilen bu teknolojilerin kullanımı, 

uzmanlık gerektirir. Bunlar daha küçük, daha karmaşık ve daha az zararlı teknolojilerdir (Robock ve 

Simmonds, 1989:21). 

Malzeme Teknolojisi: Malzeme teknolojisi, hammaddeden işlenmeye, özel uygulamalar için gerekli şekiller 

ve formlara kadar malların üretilmesiyle başlayan nispeten kapsamlı bir disiplindir 

(https://www.ntnu.edu/ima/about-us/what-is-materials-technology Erişim Tarihi: 09.12.2018) 

Bilgi Teknolojisi: Patentler, telif hakları gibi telif hakları veya üretim pazarlaması ve finansal işlemler 

hakkında bilgi içeren maddi olmayan varlıklarla ilgili teknolojilerdir (Robock ve Simmonds, 1989:11).  Bilgi 

teknolojisi geniş bir terimdir. Çeşitli bilgi formlarının toplanması, işlenmesi, depolanması, kullanılması, 

aktarılması ve denetlenmesi gibi bilgilerin yönetimi sürecinde kullanılan tüm elektronik bileşenleri ve ilgili 

sistemleri ve yöntemleri içerir. Bununla birlikte çağdaş bilgi teknolojisi genel olarak elektronik veri işleme 

sistemleri ve iletişim teknolojileri içinde tanımlanır (Behan ve Holmes,1990:2). 

Çevre Teknolojisi: Temiz teknoloji, yeşil teknoloji ve çevre teknolojisi olarak da bilinen çevre dostu 

teknoloji, enerji verimliliği ve zararlı atıkların azaltılması yoluyla çevreyi korumaya yardımcı olan,  insan 

faaliyetinin dünyadaki zararlı etkilerini azaltmak için en son teknolojileri kullanmaya çalışan teknolojilerdir 

(https://www.mnn.com/green-tech/computers/stories/what-is-eco-friendly-technology Erişim Tarihi: 

09.12.2018) 

5. UYGULAMA 

Önceki bölümlerde yer alan teorik bilgiler kapsamında, Marmara Bölgesinde kimya sektörü alanında 

faaliyet gösteren ilk 50 şirket arasında yer alan bir üretim işletmesi üzerinde veriler incelenmiştir.    

5.1. Uygulamanın Amacı 

Uygulamanın amacı, teknolojiyi etkin kullanan üretim işletmesinin yaptığı teknolojik yatırımlar sonucu 

çevresel maliyetlerdeki değişimin ortaya konulmasıdır.  

 

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/
https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/
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5.2. Uygulamanın Yöntemi 

Uygulama yapılan İşletme tarafından yapılan teknolojik yatırım sonucu çevresel maliyetler üzerinde 

gerçekleşen değişimler baz yılı dikkate alınarak trend analizi yöntemine göre teknolojik yatırımların çevresel 

maliyetler üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. Bu bilgilerin ortaya konmaya çalışılmasında uygulama 

yapılan işletmenin çevre, proje ve muhasebe birimlerinde çalışan yetkili kişilerden randevu alınarak 

görüşme yapılmıştır. Çalışmanın bu özelliğiyle “Görüşme Tekniği Yöntemi” kullanılmıştır.  

İşletmenin proje biriminde Yönetim Sistemleri Uzman Mühendisi olarak çalışan yetkili bir personel 

tarafından İşletme tarafından çevre ile ilgili yapılan teknolojik yatırımlar ile ilgili bilgi alınmış olup son beş 

yıla ait yatırımlardan işletme için önemli olduğu görülen yatırımlar paylaşılmış olup bu yatırımların neden 

yapılmış olduğu ve çevresel maliyetlere ne gibi etkisi olduğu hakkında bilgiler sağlanmıştır. 

İşletmenin muhasebe biriminde Bütçe ve Maliyet Muhasebe Uzmanı olarak çalışan yetkili bir personel 

tarafından çevresel maliyetlerin 2011-2017 yılları arasında değişimine ait veriler elde edilmiş olup çevresel 

maliyetler ile ilgili bilgiler elde edilmiştir.   

5.3. Uygulama Yapılan İşletmenin Seçimi 

Uygulama için seçilen işletmenin üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye önem veren ve çevreyi 

koruma adına yatırım yapması uygun olan bir işletme olması dikkate alınmış olup, büyük bir alanda 

kurulmuş olan işletme üzerinde uygulama yapılmıştır. 

5.4. Uygulamanın Düzenlenmesi 

İşletmede teknolojik yatırımların yapıldığı yıllar dikkate alınarak teknolojik değişimin göstergesi olan 

yatırımların etkisinin çevresel maliyetler üzerindeki etkisi rahat izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için 

çevresel maliyetler baz yılına göre diğer yıllar karşılaştırılarak ifade edilmiştir.  

5.4. Uygulamanın Kısıtları 

Söz konusu uygulama örneği verilerin alındığı işletmenin özelinde olduğunda bu yönüyle bir vak’a 

çalışmasıdır.  

Çalışmada belirtilen çevresel maliyetlerin teorik yapısına uygun/benzer sınıflandırmalar bir çok işletme için 

çok yeni olması nedeniyle çalışmanın uygulamanın yapılabileceği çok dar bir alan bırakmıştır. Söz konusu 

işletmede 2011 yılında bu tür detaylı çevresel maliyetlerin analizine/incelenmesine geçilmiştir.  

Verilerin maliyet verisi olması genel olarak maliyet muhasebesi çalışmalarında karşılaşılan verilerin 

paylaşım sorununu ortaya çıkarmış, bu bağlamda kısıtlı bir veri elde edilebilmiştir.  

5.5. Uygulama Yapılan İşletme Hakkında Genel Bilgiler 

Kimya sektörü içinde yer alan işletme Marmara Bölgesinde yer alan fabrikasında ülkenin faaliyet gösterdiği 

üretim alanındaki ürün ihtiyacını karşılamak üzere %100 Türk sermayesi ile kurulmuş ve 5.000 ton/yıl 

kapasiteyle üretime başlamıştır. İşletme ürettiği ana faaliyet konusundaki üründe Türkiye’de tektir. 2017 yılı 

itibariyle İşletme’nin çalışan sayısı 1.220’dir.  

Türkiye sanayi sektöründe sürdürülebilir büyümenin önemli temsilcilerinden biri olan İşletme, %16’lık 

pazar payıyla dünyanın en büyük üreticisidir. Temel olarak faaliyet gösterdiği ürünün üretimi yanında 

işletmenin faaliyet konuları arasında elektrik ve buhar üretimi de bulunmaktadır. Enerji üretim lisansına 

sahip olan işletme, kendi enerjisini üretebilmektedir. Aldığı yeni teknoloji ve modernizasyon kararlarıyla 

üretim kapasitesini sürekli geliştirmekte, yurt dışı piyasalarında da başarıyla faaliyet göstermektedir. 

İşletme, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerinde “sürdürülebilir, verimli ve çevre ile uyumlu çalışan” 

üretici olma anlayışını temel almaktadır. İşletme, bu yaklaşımını yıllar içerisinde misyon ve vizyonuna da 

ekleyerek iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. İşletme, doğaya ve tüm paydaşlarına 

duyduğu sorumlulukla gerçekleştirdiği verimlilik projelerini ve iklim dostu üretim teknolojilerini birbiri 

ardına hayata geçirmektedir. İşletme’nin operasyonel mükemmeliyet stratejisi doğrultusunda, çevre 

politikası ve sürdürülebilirlik anlayışıyla yaptığı çalışmalar, kurumsal performansını son derece olumlu bir 

biçimde etkilemektedir. 
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2013 yılı başlarında İşletme, Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde gerekli olan emisyon, atık su deşarjı izinleri ve atık kabul tesisi lisansı için Çevre İzni Belgesi’ni 

almıştır. Bunun yanı sıra son olarak Haziran ayında TSE tarafından gerçekleştirilen ISO 14001 dış 

denetiminde 2002 yılından beri sürdürülmekte olan sıfır uygunsuzluk başarısı devam etmiştir. 

6. Bulgular 

6.1. Uygulama Yapılan İşletmenin Çevresel Maliyetleri 

İşletme, çevresel maliyetlerini üretim faaliyetinde bulunduğu iki iş birimi üzerinde Genel Çevre Maliyetleri, 

Hava Maliyetleri, Katı Atık Maliyetleri, Nakliye Maliyetleri, Su Maliyetleri ve Tehlikeli Atık Maliyetleri 

başlıklar adı altında izlemektedir.  

Uygulama yapılan işletmede maliyet hesaplamalarında tam maliyet sistemi uygulanmaktadır.  Herhangi bir 

maliyet türü için farklı bir uygulama söz konusu değildir.  

İşletmede çeşitli tiplerde atık çıkmaktadır. Bu atıklar katı atık ve tehlikeli atık olmak üzere iki ana grupta 

takip edilmektedir.  

• Katı ve Tehlikeli Atık Maliyetleri, bu atıkların İzaydaş, özel atık işleme firmaları ve çimento firmalarına 

gönderilerek bertaraf edilmesi için katlanılan maliyetleri içermektedir.  Ayrıca, belediyeye ödenen çöp 

toplama/bertaraf bedeli de bu maliyetlere dahildir. 

• Hava maliyetleri emisyon analizleri için akredite firmalara verilen bedelleri içerir. 

• Su maliyetleri atık su analizleri için akredite firmalara verilen bedelleri içerir. 

• İzin maliyetleri çevre izinlerinin yenilenmesi/güncellenmesi için katlanılan masrafları kapsamaktadır. 

• Nakliye Maliyetleri atıkların taşınmasıyla ilgili maliyetleri kapsamaktadır.  

• Genel Çevre Maliyetleri ise diğer çevresel maliyetlerin kapsamı dışında kalan, ÇED danışmanlık-izleme, 

varil alımları, çuval alımları, çöp kutuları, gürültü ölçümleri vb. masrafları içerir. 

İşletme yukarıdaki belirtilen çevresel maliyetleri 2011 yılında “SBU Bazında Sayaçlandırma” sonucunda her 

iki birime ait çevresel maliyetleri ayrı ayrı izleme imkanına kavuşmuştur. 2011 yılı öncesinde işletme 

çevresel maliyetleri tek bir kalem olarak “Çevresel maliyetler” başlığı altında izlemekteydi. Bu nedenle 

işletmeye ait çevresel maliyetler 2011 ve sonrası daha detaylı incelenmiştir.   

SBU Bazında Sayaçlandırma, direktörlük bazında (hava, azot, buhar, elektrik..) üretim tüketim 

maliyetlerinin izlenmesi ve gelir-gider kalemlerinin ayrıştırılmasını sağlar.  

İşletmeye getirisi ise Direktörlük bazında harcama kırılımları ayrıştırılarak, maliyetlerin hangi birime ait 

olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir. Enerji ve ana faaliyet üretim üniteleri maliyetleri birbirinden ayrı takip 

edilebilmekte, yapılması planlanan iyileştirmelerin hangi ünitelere yapılacağı daha net ortaya çıkmaktadır. 

2011 yılı ve sonrasında İşletmede gerçekleşen çevresel maliyetler üzerinde değişim aşağıdaki gibidir:  
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Tablo 3: İşletmede 2011-2017 Yılları Arasında Gerçekleşen Çevresel Maliyetlerdeki Değişim 

İŞ BİRİMİ ÇEVRESEL MALİYETLER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ana 

faaliyet Genel Çevresel Maliyetler 
100 30 61 201 732 886 3.340 

Ana 

faaliyet  Hava Maliyetleri 
100 248 7,44 5,58 5,52 - - 

Ana 

faaliyet  İzin Maliyetleri 
100 32 78 225 477 487 - 

Ana 

faaliyet Katı Atık Maliyetleri 
100 67 98 129 252 290 423 

Ana 

faaliyet Nakliye Maliyetleri 
- - - 100 200 711 1.017 

Ana 

faaliyet  Su Maliyetleri 
100 99 209 622 1.382 4.200 7.476 

Ana 

faaliyet  Tehlikeli Atık Maliyetleri 
100 97 109 95 161 601 841 

ENERJİ Genel Çevresel Maliyetler 100 52.453 2.098 252 776 908 4.858 

ENERJİ Hava Maliyetleri 100 349 806 4.844 - - - 

ENERJİ İzin Maliyetleri 100 1.817 5.487 11.193 26.192 26.716 - 

ENERJİ Katı Atık Maliyetleri - 100 140 281 497 656 722 

ENERJİ Nakliye Maliyetleri - - - 100 146 150 3.809 

ENERJİ Su Maliyetleri 100 1.546 2.706 12.908 22.718 28.170 - 

ENERJİ Tehlikeli Atık Maliyetleri 100 2.329.101 1.444.042 303.249 1.585.992 3.124.404 6.248.808 

Kaynak: İşletme tarafından hazır olarak verilmiştir.  

Çevresel maliyetlerdeki değişimle birlikte işletmenin yıllar itibariyle kapasite artış miktarlarının da 

bilinmesi, değerlendirme yaparken dikkate alınması gereken önemli bir durumdur. İşletmeye ait 2011 yılı ve 

sonrası Kapasite Artışı Yatırımları ve Çevre, Emniyet, Bakım, Tutum, İdame Projeleri aşağıdaki gibidir: 
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Tablo 4: İşletmeye Ait 2011-2017 Yılları Arasında Gerçekleşen Kapasite Artışları ve Çevre ile ilgili Yatırım 

Maliyetleri 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kapasite Artışı Yatırımlarının Maliyetleri 100 128 184 304 13 31 330 

Çevre, Emniyet, Bakım, Tutum, İdame Projeleri 

Maliyetleri 
100 165 188 1.245 3 18 13 

Kaynak: İşletme tarafından hazır olarak verilmiştir.  

Tabloya ait veriler işletmenin Bütçe ve Maliyet Muhasebe Uzmanı olan personel tarafından sağlanmıştır. 

İşletmeye ait kapasite artışları ve çevre ile ilgili yatırım maliyetleri baz yılına göre her yıl artış göstermiştir. 

Projelerin artışı bakımından en büyük artış 2014 yılında gerçekleşmiştir.  

6.2. Uygulama Yapılan İşletmede Gerçekleşen Teknolojik Gelişmeler ve Çevresel Maliyetlerle 

Karşılaştırılması 

İşletme yıllar itibariyle, çevresel açıdan sosyal sorumluluk kavramı gereği ve çevresel maliyetleri azaltmaya 

yönelik birçok projeler gerçekleştirmiştir. 2010 yılı ve sonrasında İşletme tarafından gerçekleştirilen 

teknolojik yatırım olarak görülen projelerin başlıcaları gerekçeleri ve etkileriyle birlikte aşağıda ele alınmış 

olup, çevresel maliyetler açısından değişimindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır.   

Kömür Santrali Ünitesinin Kurulması ve Çevresel Maliyetlere Etkisi 

İşletme tarafından 2008 yılında yapmaya başladığı ve 2011 yılında faaliyete soktuğu en önemli teknolojik 

yatırımlardan başlıcası kömür santrali ünitesini kurmasıdır. Bu ünitenin kurulmasıyla birlikte ilgili ünite ek 

projeleri beraberinde getirmiş ve birçok çevresel açıdan teknolojik yatırımlar gerçekleştirmiştir.  

Kömür santrali ünitesi, enerji iş biriminde çevresel maliyetler açısından etki etmektedir. Kömür santralinin 

2011 yılı sonunda I.fazının devreye alınmasıyla birlikte işletmeye ait 2012/2011 yılları karşılaştırılmasındaki 

enerji iş birimine ait çevresel maliyet kalemlerinde artış görülmesi ilk yıl olması nedeniyle işletme tarafından 

normal görülmekte, yeni yapılan bir ünite sonucu hava, su gibi maliyetlerin artış göstermesi beklenen bir 

durum olarak değerlendirilmektedir. 

2013 yılında II.fazın devreye konulmasıyla kömür santraline ilave X ve Y ünitesinin kurulmuş olması ve bu 

yatırımların enerji iş birimindeki çevresel maliyetlerden tehlikeli atık üzerinde %38 azalma göstermiş ve 

sonraki yıllarda da tehlikeli atık giderlerini önemli miktarda azaltmıştır.  

Thin Film Evaporator (TFE) Ayrıştırma Teknolojisinin Çevresel Maliyetler Üzerindeki Etkisi 

Thin Film Evaporatörleri; ayırma işlemi zor olan maddelerin evaporasyonunu başarılı bir şekilde 

gerçekleştirir. Basit ifadeyle, ürünle doğrudan temas olmaksızın gerçekleştirilen bir ısı transferi ve beslenen 

ürünün mekanik karıştırılması ile uçucu olan bileşiklerin daha az uçucu olan bileşiklerden hızlı bir şekilde 

ayrılmasını sağlar. 

2012 yılında yapılan bu yatırımın esas faaliyet gösterdiği iş birimindeki katı atıkların ayrıştırılması işine 

yarayan bu sistem sayesinde katı atıklarda azalma olmuş, atıklarını bertaraf ettirmek üzere gönderdiği 

firmaya gönderilen atık maliyetinde %13 tasarruf edilmiştir.  

TFE sisteminin 2012 yılında işletme tarafından devreye sokulmasıyla birlikte 2012/2011 yılı 

karşılaştırılmasında asıl faaliyet konusu olan iş birimindeki çevresel maliyetlerden katı atıklarda %33 azalma 

sağlanmıştır. Sonraki yıllarda artışın ortaya çıkması kapasite oranlarının 2013 yılında arttırılmış olmasıyla 

ilgilidir. 

Enerji Kazanı Baca Arıtma Demo Tesisinin Kurulmasının Çevresel Maliyetler Üzerindeki Etkisi 

Enerji kazanı baca arıtma demo tesisi, kömür kazanı baca gazının arıtma tekniğinin çalışır durumda olan 

demo sistemi üzerinden ilgili kişilere fiili olarak gönderilmesini sağlar.  
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2010 yılında kurulan bu sistem arıtma sisteminde iyileştirmede %7 tasarruf sağlamıştır. Anlık veri 

sağlanması ile bilinen bir sistemdir. 2011 yılı ve sonrası işletmenin enerji iş birimindeki çevresel maliyetler 

hava giderlerindeki azalışlar enerji kazanı baca arıtma demo tesisinin sonucunu; artışlar ise kapasite 

artışlarının sonucunu göstermektedir.  

Hava Azot Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Teknolojik Yatırımlar ve Çevresel Maliyetlere 

Etkileri 

Söz konusu ünitedeki ekipmanlar yerine yeni teknolojilere sahip kompresör ve kurutucular kullanılarak 

hava azot verimliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.  

Bu yatırım, esas faaliyet iş birimini çevresel maliyetler açısından etkilemiştir. 2012 yılında kurulan ünite 

sonucunda esas faaliyet gösterdiği üretim biriminde; önceki yıllara göre %10 yıllık bakım maliyetlerinde 

azalma, %22 hava üretim verimliliğinin artması ve gürültü kirliliğinin standartların 15dB altına çekilmesi 

sağlanmıştır.  

Arıtma Çamurunun Değerlendirilmesi Projesinin Çevresel Maliyetlere Etkisi 

Arıtma çamurunun değerlendirilmesi projesiyle arıtma çamuru kokusuz ve geri dönüşümlü hale getirilerek 

hem atık azaltımını sağlamış hem de geri dönüşümden tasarruf edilmiştir.  

2013 yılında devreye sokulan proje sonucunda; esas faaliyet üretim biriminde katı atık grubunun altında yer 

alan atık çamur maliyetinde önceki yıllara göre %50 azalma, çamur kaynaklı kokunun engellenmesi, nakliye 

ve bertaraf maliyetlerinde %43 azalma ve çalışma kolaylığı sağlanmıştır.  

Sera Gazı Emisyonlarının Elektronik Ortamda İzlenmesi Sisteminin Çevresel Maliyetlere Etkisi 

Sera gazı emisyonlarının elektronik ortamda izlenmesi sistemiyle sera gazı emisyonlarına ait verilerin 

elektronik ortamda sürekli izlenebilirliğinin sağlanması ve sera gazı envanterinin güncel tutulması 

istenmektedir.  

2011 yılında kurulan sistemin çevresel maliyetler açısından değil de işletmeye getiriliş; yasal mevzuatlara 

uyum, 2012 sonrasında sisteme alınmış olan Karbon Ayak İzi Takibi sürecine geçiş kolaylığı sağlanmış, sera 

gazı emisyonlarının azaltılması ve uzaklaştırılması süreçlerinde proje bazlı hesaplama yapma kolaylığı 

gerçekleşmiş ve şirket imajına katkı yapmıştır.  

Koku Önleme Sisteminin Kurulmasının Çevresel Maliyetlere Olan Etkisi 

Söz konusu bölgelere konulacak scrubber sistemleriyle koku kaynağı olan bölgelerin yarattığı rahatsızlığın 

ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

2011 yılında kurulan sistemle çevresel maliyetlerin doğrudan bir ilişkisi olmamakla beraber, kurulan bu 

sistem sonucu kimyasal kokuların önüne geçilerek işletmede çalışan personel ve işletmenin çevresinde 

yaşayan insanlar üzerinde olumlu etki sağlamıştır.  

Bu sistemin kurulmuş olması sosyal sorumluluk açısından işletmenin yapmış olduğu önemli bir yatırımdır.  

Ters Osmos ve Ortak Arıtma Tesisi Projelerinin Çevresel Maliyetlere Etkisi 

Şirketin sürdürülebilir üretim yaklaşımı ile suyun verimli tüketimi, su kaynaklarının çeşitliliği ve alıcı 

ortama verilen atık su konularını içeren su yönetimi yaklaşımını benimsemesi sonucu işletmenin 2014 

yılında geliştirdiği Ters Osmoz ve Ortak Arıtma Tesisi çevresel teknolojik yatırımı 2015 yılında devreye 

girmiştir. Bu Ters Osmoz projesi sayesinde sürdürülebilir su kaynağı olarak denizden su kazanılarak, 

alternatif su kaynağı elde ederek üretim sürdürülebilir kılınmıştır.  

İşletme tarafından 2014 yılında temeli atılan Ortak Arıtma Tesisi Projesi, işletmenin üretim kapsamındaki 

tüm evsel ve endüstriyel atık sularının birlikte arıtılma imkanı sağladığı, alanında örnek teşkil eden bir 

teknolojik yatırım olan proje 2015 yılı içerisinde faaliyete geçmiştir. Bu yatırım ile İşletmeye bağlı 

kuruluşlarla birlikte arıtma faaliyetlerini tek çatı altında birleştirerek, ileri arıtma teknolojileri uygulanarak 

arıtma tesisi çıkış suyunun üretim tesislerinde tekrar kullanılması sağlanarak ve alıcı ortama verilen atık su 

miktarı önemli oranda azaltılması planlanmıştır. Bu bilgiler ışığında 2015 yılında faaliyete geçen ilgili 



Z. Ay – A. Pamukçu 11/1 (2019) 72-87 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                   Journal of Business Research-Türk 85  

teknolojik yatırım, 2016 yılında biraz etkisini gösterip 2015 yılına göre yüzde 14 oranında su maliyetlerinde 

düşme eğilimi göstermiştir. Sonraki yıllarda bu düşüşün devam etmesi beklenmektedir.  

Yukarıda açıklanan çevresel yatırımlar işletme tarafından önemli görülen yatırımların başlıcalarıdır. Bu 

yatırımların yanında bir çok yatırım yapılmış ve tüm yatırımların paylaşılmasının uygun olmadığı 

belirtilmiş olup sadece yukarıdaki belirtilen yatırımlar dikkate alınarak çevresel maliyetler üzerinde etkisi 

incelenmiştir.   

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Son yıllarda yaşanan çeşitli çevresel problemler -hava ve su kirliliği, tehlikeli kimyasallar ve radyasyon 

sorunları, doğal kaynakların tüketilmesi, vahşi yaşamın yok edilmesi gibi- ortaya çıkmış ve bunun sonucu 

karar vericilerin, bilim insanlarının ve dünyanın birçok yerinde yaşayanların çevresel konular daha da 

dikkatini çekmiş, toplum bu konuda daha da bilinçlenmiştir. Toplum artık, canlıların bağımlı olduğu doğal 

sermayeyi oluşturan havanın, suyun, toprağın ve bitki yaşamının doğal çevresel kaynaklarını koruma 

gereğinin farkına varmıştır. Geleceğin hayatını mümkün kılmak için çevrenin korunması gerektiği gerçeği 

herkes tarafından kabul edilmekte ve bu nedenle kanun koyucular tarafından çevresel korumaya yönelik bir 

takım tedbirler alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Doğal kaynak kullanımları ve çevre yatırımları maliyetlendirilmeli ve izlenmelidir. Bu da Çevre 

Muhasebesinin kullanımı ve geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Çevre Muhasebesi de bize doğru verileri 

yansıtabilmesi ancak verilerin işletmelerce doğru bir şekilde hesaplanmasıyla mümkündür. Bu açıdan 

işletmelerin sosyal sorumluluklarını ön plana çıkaran çevreye verdikleri önemi ve değeri yansıtan bir çevre 

muhasebesi kurulması, bunun sonuçlarının anlaşılır ortak bir yapıda kullanıcılara ve topluma sunulması 

müşteri sadakati oluşmada etkili bir durum ortaya çıkaracaktır. Çevreyi korumada ve çevresel sosyal 

gelişmede işletmeleri etkin kılmak çevre muhasebesi uygulamalarının bu uygulamalara ülkemizden daha 

önce başlamış bulunan ülkelerin çevre muhasebesi uygulamalarını referans alarak ve ülkemiz muhasebe 

sistemleri içerinde yer vererek mümkün olabilir.   

İşletme sahipleri, yasalar tarafından konulan ve uyulması zorunlu yükümlülükleri bir maliyet olarak 

görmemeleri gerektiği ve bu gibi önlemlerin uzun vadede kendi işletmeleri açısından da fayda sağlayacağını 

düşünerek, faaliyette bulunacakları yeri ve faaliyette bulunurken kullanacakları teknoloji seçiminde, uzun 

vadeli planlar yaparak, çevre üzerine hiç zarar vermeden veya daha az zarar verecek seçeneklere 

yönelmeleri gerekmektedir.  Özellikle atıkların yeniden işlenebildiği bir özelliğe sahip teknoloji seçiminde, 

atıkların en aza indiği, hava ve su kalitesinin en az etkilendiği sistemler seçilmesi çevre korunması açısından 

uygun olacaktır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda çalışmada çevresel maliyetler üzerinde durulmuş, literatürde geçen çevresel 

maliyetlerin uygulama yapılan işletme açısından ifade ettiği anlamlar ortaya konmuş ve kimya sektöründe 

faaliyet gösteren işletme tarafından belirlenen çevresel maliyetlerin teknolojik gelişmeler karşısında etkisi 

incelenmiştir. Sonuç olarak işletme, çevreyi koruma adına ve maliyetlerini düşürme adına birçok proje 

faaliyetinde bulunmuş ve teknolojik yatırımlarını gerçekleştirmiştir. Bu yatırımları gerçekleştirmesi 

sonucunda sosyal sorumluluk kavramı gereği çevreyi önemli oranda korumuş ve bazı çevresel maliyetlerin 

azalmasını sağlamıştır.   

Çevresel maliyetlerin artmasında rol oynayan faktörün görüşme yapılan yetkili kişilerce belirtildiği üzere 

işletmenin faaliyet gösterdiği üretim iş birimlerine, çeşitli teknolojik yatırımlar yaparak, kapasite oranlarını 

arttırmasına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Uygulama yapılan işletmenin genelde yaptığı teknolojik 

yatırımların çevresel maliyetlerini azaltmasında etkili olup verimlilik oranını arttırmıştır. Bazı teknolojik 

yatırımlar sonucu ise çevresel maliyetlerini artmasına neden olmakta fakat aynı zamanda çevreye zarar 

vermeden faaliyetlerini sürdürmektedir.    

Muhasebe biliminde önemli olan kavramlardan sosyal sorumluluk kavramı ve tam açıklama kavramı gereği 

çevresel maliyetlerin işletmeler tarafından finansal raporlarda izlenmesi veya yapılan çalışmalarda çevresel 

maliyetleri paylaşmaları sonucu, çevresel maliyetlerin teknoloji yatırımları karşısında ortaya çıkan değişimi 

ortaya koymak mümkün olacak ve bu uygulama farklı sektörler üzerinde de incelenmesi ile bu tür 

çalışmaların değerini daha da arttıracaktır. 
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1.Giriş 

Girişimcilik, sosyal ve ekonomik etkilerinden dolayı insanlık için her zaman önemli bir olgu olmasına 
rağmen son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde ve küreselleşmenin sebep olduğu yüksek 
rekabet ortamı nedeniyle hem çalışma hayatında hem de akademik platformda dikkat çeken bir konuma 
gelmiştir. Ortaya çıkan tüm değişim ve gelişimler sonucunda dinamik ve yenilikçi yapılarıyla dönüşüme 
uyum sağlayan girişimcilik; vizyon sahibi, duygusal zekası gelişmiş, cesur, risk ve sorumluluk alabilen, 
sezgileri kuvvetli, liderlik, yaratıcılık, yenilikçilik niteliklerine ve piyasaları değerlendirme, değişimleri takip 
edebilme, problem çözebilme, empati kurabilme yeteneklerine sahip girişimcilerin, piyasa bilgilerini ve 
pazarlama becerilerini kullanarak kâr elde etmek amacı ile tüm üretim faktörlerini efektif olarak 
düzenleyerek katma değer yarattıkları dinamik bir süreç olarak tanımlanmaktadır.  

Girişimcilik, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin, gelişmiş ülkelerde ise ekonomik canlılığın 
getirdiği zenginleşmenin en temel öğesi olarak görülmektedir (Naktiyok, 2004: 11). Yapılan çalışmalar, hem 
ekonomik hem de toplumsal yararları olan girişimciliğin atıl kaynakları verimli kullanma, gelir dağılımında 
dengeyi sağlama, fakirliği önleme, orta sınıfı güçlendirme, katma değer yaratma, sosyal refah ve barışı 
sağlama gibi pozitif etkilere de sahip olduğunu göstermektedir (İlhan, 2005: 218). Girişimcilik sayesinde 
değişik sektörler ve bölgeler arasında kurulan ilişkiler ekonomilere dinamizm kazandırmakta ve yeni 
teknolojilerin yayılmasını sağlamaktadır (Aksöz vd., 2012: 50). Ayrıca girişimciler devletlerin düzenleyici ve 
denetleyici güçlerini iktisadi hayatta daha çok kullanmaları ile birlikte kalkınmış ülkelerce diğer ülkelerden 
talep edilen en önemli üretim faktörü haline de gelmiştir (Canbaz vd., 2014: 229). Dünya genelinde 
girişimciler sayılarının artması için teknik, finansal, hukuksal yollarla desteklenmektedir. Bu amaçla da 
ülkeler organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknokentler oluşturmakta, girişimcileri destekleyici 
yasalar çıkarmakta, Ar-Ge yardımları, yatırım teşvik destekleri ve düşük faizli kredi olanakları 
sağlamaktadır.  

Girişimciler yeni bir ürün ya da hizmet üretip, onu başarı ile uygulamaya dönüştürme ve pazarlamasını 
yapıp ticari bir ürüne geçirme aşamalarında teknik, hukuki vb konularda birçok sorun yaşarlar ancak en 
büyük problemleri finansaldır. Girişimcilerin, fikirleri ne kadar başarılı olursa olsun bu fikirlerini gerçeğe 
dönüştürebilmelerinde uygun finansman yolunu tespit ederek finansal kaynağa ulaşabilmeleri en önemli 
aşamadır. Finansal kaynağa ulaşabilmek için de girişimciler kendi özkaynaklarından, arkadaşlarından ve 
ailelerinden, bankalardan, finansal kurumlardan, devlet kurumlarından yararlanabilmektedir. Girişimcilerin 
günümüzde mevcut geleneksel finansman modellerine ilave olarak ortaya çıkan Risk Sermayesi, Girişim 
Sermayesi, Bireysel Katılım Sermayesi, Mikrofinansman gibi birçok alternatif finansman modelinden 
yararlandığı bilinmektedir. Son yıllarda ise Kitle Fonlaması finansman modeli de girişimcilerin gereksinim 
duydukları sermayeye ulaşmak için kullandıkları en yeni finansman yöntemlerinden birisidir. 

Kitle Fonlaması finansman modeli Dünyada 1990’lardan itibaren uygulanmaktadır. 2010 yılında kurulan 
Kitle Fonlaması platformu ile Türkiye’de de uygulanılmaya başlanmıştır. 5 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen 
kanun değişikliğine kadar Türkiye’de sadece Ödül ve Bağış Temelli Kitle Fonlaması modeli uygulanmıştır. 
Kanun değişikliği, Hisse Temelli Kitle Fonlaması modelini yasal mevzuata bağlamıştır. Yapılan düzenleme 
Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması’nı ise içermemektedir. Ancak Türkiye’de de girişimciliğin artması, 
girişimcilerin gereksinimleri olan fona kolay kavuşabilmeleri için dünyada en çok uygulanan ve en yüksek 
fonu sağlayan model olan Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modelinin uygulanması önemlidir. 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modelinin uygulanmasının 
sağlanması için; mevcut model ülkemize özgü özellikleri içeren ve yatırımcı-girişimci profillerinin tümünü 
kapsayacak şekilde geliştirilerek, geleneksel borçlanma ile birlikte faiz içermeyen kâr paylaşımı yönteminin 
de uygulanabileceği yeni bir model önerilmesi amaçlanmıştır. Modelin Türkiye’deki Kitle Fonlaması 
uygulamalarında kullanılması ile girişimciler için alternatif finans yöntemlerinden biri olacağı, 
gerçekleştirilecek proje sayılarını ve toplanan fon miktarını artıracağı ve yatırımcılar için de tercih edilecek 
bir yatırım yöntemi olacağı düşünülmektedir. 

2. Kitle Fonlaması 

Kitle Fonlaması girişimcilerin projelerinin interneti ve sosyal ağları kullanan kişi ve kuruluşların çabaları ile 
desteklenmesini sağlayan, kolektif bir sermaye kaynağı olması sayesinde yeni iş olanakları yaratan, 
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yenilikçiliği destekleyen bir finansman modelidir (De Buysere vd., 2012: 9). Kitle Fonlaması’nın ana 
unsurları; teknoloji, sermaye finansmanı ve kitlelerin gücüdür (Beaulieu vd., 2015: 3). Bu model sermaye 
arayan girişimcilere, internet olanaklarını kullanarak hızlı bir şekilde kitlelere kendi projesini tanıtarak çok 
sayıda yatırımcıdan fon sağlamasına olanak vermektedir (İşler, 2014: 52). İlk başlarda Kitle Fonlaması 
modeli hayırseverliğe dayanmaktaydı ancak son zamanlarda albümler, filmler, kitaplar, kampanyalar, 
geziler, bilimsel araştırmalar ve ürün finansmanı gibi birçok türde projeyi desteklemek için kullanılmaktadır 
(Beaulieu vd., 2015: 52).  

Kitle Fonlaması modeli, internet platformları aracılığıyla çok sayıda kişiye ulaşarak, onların küçük katkıları 
ile girişimcilerin fon sağlayabildikleri bir finans yöntemi olmasının yanı sıra; projelerini tanıtma ve fona 
ulaşma açısından hızlı işleyişi sayesinde zaman tasarrufu sağlayan, etkileşimi kolaylaştırıp bilgiye kolay 
ulaşılması ve internetin coğrafi sınırları kaldırması sayesinde maliyetleri düşüren, fon sağlayanların 
tecrübelerinden yararlanılmasına olanak veren, ürünlerin tanıtımını ve pazarlamasını kolaylaştıran, pazarın 
araştırılması ve ürünle ilgili geri bildirimler alınmasına yardım eden, sadık müşteriler yaratabilen yapısı ile 
birçok avantajı içeren bir modeldir (Agrawal vd., 2014: 70-79; Atsan ve Erdoğan, 2015: 305; Hemer vd., 2011: 
8; Mitra, 2012: 70; Özdemir ve Karabulut, 2017: 166; Ünsal, 2017: 23-25). Model ayrıca küçük yatırımcıların 
küçük miktarlarda da olsa yatırım yapabilmesini sağlamakta ve yeni projelere herkesten önce sahip olma ve 
ucuza satın alma olanağı vermektedir (Agrawal vd., 2014: 163). Kitle Fonlaması modeli aynı zamanda yaşam 
tarzları ve dünya görüşleri yakın, ilgi alanları benzer insanların bir topluluğa aitlik duygusu 
yaşayabilecekleri ve kolektif kimlik edinebilecekleri bir araçtır (Oba, 2015: 270). 

Kitle Fonlaması kavramı uygulamada ilk olarak 1997 yılında müzik topluluğu Marillion’un hayranlarının, 
topluluğun ABD’ye turne yapmasını sağlamak amacı ile internet kullanarak topladıkları 60.000 $ fonlama 
sağlamaları ile görülmüş, sonrasında 1999-2002 yılları arasında bu yöntemle birçok film ve teknoloji projeleri 
gerçekleştirilmiş ancak model 2003 yılında ArtistShare sitesinin açılması ile büyük ses getirmiştir (Ünsal, 
2017: 17). 2008 yılında IndieGoGo, 2009 yılında Kickstarter ve 2010 yılında Microventures adlı Kitle 
Fonlaması platformlarının açılması sayesinde de model yaygınlaşmıştır (İşler, 2014: 52). Uzun yıllardır 
teknolojik yeniliğin temelinde çalışmalar yapılan ABD’de yoğun kullanılan Kitle Fonlaması modeli, gittikçe 
artan bir düzeyde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya genelinde uygulanmaya başlanılmış ve son 
dönemde Türkiye’de fon arayanlar için dikkat çeken finansman yöntemlerinden biri olarak yerini almıştır 
(İşler, 2014: 53). 

2.1.Kitle Fonlaması Modelinin Tarafları 

Kitle Fonlaması finansman modelinde Şekil 1’de görülebileceği gibi; fon arayanlar, destek vererek fon 
sağlayanlar ve internet ortamında fon arayan ile fon sağlayanı karşılaştıran Kitle Fonlaması platformları 
olmak üzere üç farklı taraf bulunmaktadır (Ordanini vd., 2011: 445).  

 
Şekil 1.Kitle Fonlaması Modeli 

Kaynak: Valanciene ve  Jegeleviciute, 2014: 602 

Fon arayanlar; tasarladıkları ürün veya hizmeti gerçekleştirmek için sermaye arayan girişimciler, Fon 
sağlayanlar; girişimcilerin gerçekleştirmek istedikleri projeleri finansal olarak destekleyen yatırımcı veya 
bağışçılar, Fonlama Platformları ise; fon arayanlar ile fon sağlayanları buluşturan internet tabanlı web 
siteleridir (Karaaslan ve Altuntaş, 2015: 490). Hem fon arayanlar hem de fon sağlayanlar farklı 
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motivasyonlarla Kitle Fonlaması modeline ilgi duymaktadır. Fon arayanlar projeleri için fon sağlamak amacı 
dışında; onaylanmak, daha çok sayıda kişiye ulaşmak, gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerinin 
bilinirliğini artırmak, bilgiye kolay erişmek ve ürünler ile ilgili geri bildirim almak gibi motivasyonlarla Kitle 
Fonlaması modelini kullanmaktadır (De Buysere vd., 2012: 13; Özdemir ve Karabulut, 2017: 159). Fon 
sağlayanlar ise ortak ilgi alanlarını paylaştıkları bir topluluğun üyesi olmak, yatırım yapmak, ödül almak, 
hayır yapmak, başarı elde etmek vb gibi farklı motivasyonlarla Kitle Fonlaması modelinden 
yararlanmaktadır (Gerber vd., 2012: 1;  Hemer vd., 2011: 14). 

2.2.Kitle Fonlaması Modelinin İşleyişi 

Modelde fon arayanlar, fon sağlayanlar ve internet platformları aşağıda belirtilen adımları izlerler: 

a) Fon Arayanlar: 

• Projelerini fikir aşamasından bir ürün veya hizmet seviyesine geçirebilmek için 
maliyetlerini, platform komisyonlarını ve karşılaşabilecekleri riskleri de dikkate alarak 
projelerinin optimal bütçe hedefini belirler, 

• Hedef bütçeye ne kadar zamanda ulaşılmasını istediğini belirleyerek iş planını hazırlar, 
• İnternet platformlarını inceleyerek kendi projeleri için doğru platformu seçer, 
• Bütçe hedefini, süre kısıtını, fon sağlanması istenilen ürün ya da hizmetle (iş fikri) ilgili 

ayrıntılı bilgileri seçtiği platforma fon talebiyle birlikte ileterek yatırım olasılığı yaratır, 
• Sağlayacakları fon karşılığında verecekleri ödül, kâr veya hisseyi açık şekilde tanımlar, 
• Projenin kabulünden sonra projesini tanıtmak için platformun sağladığı olanakları 

kullanarak projenin çıkış noktası, hedeflerini, özgünlüğünü açıklayan, görselliği yüksek bir 
kampanya oluşturur, 

• Fonun platform tarafından fon arayana aktarılması için toplanan paranın hedef bütçenin 
yüzde 100'üne ulaşması gerektiği için projenin tanınırlığını artırmak amacıyla Twitter, 
Facebook, LinkedIn gibi sosyal ağlar ile bağlantı kurar, 

• Proje hakkında geri bildirim alarak kalitesini ve başarı şansını geliştirmek için potansiyel 
kullanıcılarla bir iletişim kanalı kurar, 

• Proje sahipleri online platformda fon verenleri / fonları bilgilendirmek için sürecin 
ilerleyişiyle ilgili bilgileri günceller, 

• Fonun toplanması sonrası, fon karşılığında verecekleri ödül, kâr veya hisseyi sağlaması 
sonrası projesi için gerekli fona kavuşur (İşler, 2014: 54-55; Ramos, 2014: 13). 

b) Fon Sağlayanlar: 

• Fon arayanların projelerinden internet platformu ya da sosyal medya aracılığıyla haberdar 
olur, 

• Projeleri inceleyerek ilgilendikleri projeyi belirlerler, 
• Platformlar aracılığıyla ödeme yapıp fon sağlayarak ilgilendikleri projeyi desteklerler, 
• Ayrıca kullandıkları sosyal medya araçları yoluyla projenin tanıtımına katkı sağlarlar, 
• Fon için yapacakları ödeme karşılığında fon arayanın önceden taahhüt ettiği ödül, faiz geliri 

veya hisseye sahip olurlar (Beaulieu vd., 2015: 3;  Özdemir ve Karabulut, 2017: 157). 
c) İnternet Platformları: 

• Kitle Fonlaması modelinde kullanılmak üzere; proje ve özellikleri tanıtma, video yayınlama, 
fon sağlayanlarla irtibat sağlama, projelerin internet sayfasındaki hareketliliği inceleme ve 
fonun toplanması ile arayanlara aktarımı sağlamak amacıyla ödeme sistemlerine 
entegrasyon için sanal bir alan sağlar, 

• Kendilerine başvuran fon arayanların projelerini inceler, platformların bazılarının ön seçim 
prosedürü olabilir ve projeye onay vermeleri sonrası oluşturdukları kampanya tanıtımlarını 
sitelerinde yayınlarlar, 

• Platformlar fon arayanların projelerinin detaylı bilgileri ve fon karşılığında neler elde 
edeceği konusunda fon sağlayanları ve komisyonları ile ilgili fon arayanları bilgilendirir, 

• Fon arayanların başvurmaları ve fon sağlayanlar arasında iletişimi kurması sonrasında, fon 
sağlayanlar projeyi desteklemeye karar verince oluşturdukları güvenli ödeme sistemini 
kullanarak ödemeleri toplarlar, 
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• Toplanan fonlar proje için hedeflenen bütçe tutarına ulaşınca içinden daha önce belirlenen 
komisyonlarını aldıktan sonra fon arayanlara aktarırlar (Beaulieu vd., 2015: 6; Mitra, 2012: 
68). 

2.3.Kitle Fonlaması Modelinin Türleri 

Kitle Fonlaması modeli Şekil 2’de görüldüğü gibi sosyal ve içsel motivasyona sahip, hayırseverlik içeren 
Bağış Temelli, farklı kişilerden faiz karşılığı borç alınmasını sağlayan Borçlanma Temelli, finansal bir getiri 
içermeyen ancak sembolik ödüller verilen veya ürünü daha ucuza önceden alınabilmesini sağlayan Ödül 
Temelli ve hisse değerleri ile kar paylarına göre değerlenen finansal getiri sağlayan Hisse Temelli olmak 
üzere dört model türünde uygulanmaktadır (De Buysere vd., 2012: 10). 

 
Şekil 2.Kitle Fonlaması Finansman Modeli Türleri 

Uygulamada farklı modellerin bulunmasına rağmen Kitle Fonlaması modelinin tek amacı; fon arayanın 
projesini gerçekleştirebilmek için önceden belirlediği sermayeyi, önceden belirlendiği sürede 
toplayabilmektir (İşler, 2014: 54) 

2.4.Dünyada Kitle Fonlaması Uygulamaları 

2016 yılı itibariyle dünya genelinde 2000’ni aşan Kitle Fonlaması Platformu bulunmaktadır (Ünsal, 2017: 43). 
CircleUp, EquityNet, Sellaband, SellanApp, Appsfunder, Crowdfunder Hisse Temelli platformların, Kiva, 
Opportunity, Lendingclub, Prosper, GrowVC Borçlanma Temelli platformların, Kickstarter, Indiegogo, 
Rockethub, Fundable Ödül Temelli platformların ve Experiment, Donorschoose, Gofundme, YouCaring, 
Patreon Bağış Temelli platformların en bilinenleridir (Beaulieu vd., 2015: 9; Ünsal, 2017: 49). 

Amerika Kıtası’nda yer alan ülkelerde Kitle Fonlaması ile sağlanan fon miktarları dünya genelinde ilk 
sıralarda yer almaktadır. Amerika Kıtası’nda 2013 yılında 3.834.740.000. $ olan Kitle Fonlaması hacmi 
büyüyerek 2016 yılında 25.161.600.000 $’a yükselmiştir (Wardrop vd., 2016: 35-57; Ziegler vd., 2017: 30). Kitle 
Fonlaması hacmi 2016 yılında ABD’de 24.724.100.000 $’a, Kanada’da 201.800.000 $’a ve Brezilya, Şili ve 
Meksika’nın başı çektiği Güney Amerika Ülkelerinde ise toplam 235.700.000 $’a ulaşmıştır (Ziegler vd., 2017: 
26). Amerika Kıtası’nda Kitle Fonlaması hacmi en yüksek model Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması olup 
2016 yılında 23.656.900.000 $’a ulaşmıştır (Wardrop vd., 2016: 35-57; Ziegler vd., 2017: 30).  

Avrupa Kıtası’nın Kitle Fonlaması hacminin yüzde 73’ünü İngiltere oluşturmakta ve kalan yüzde 27’lik 
kısımda Fransa, Almanya ve Hollanda ilk sıralarda yer almaktadır (Ziegler vd., 2018a: 21). Avrupa 
Kıtası’nda 2013 yılında 972.087.120 $ olan Kitle Fonlaması hacminin artış seyri izleyerek 2016 yılında 
6.790.868.000 $’a yükseldiği görülmektedir (Ziegler vd., 2018a: 30). Avrupa Kıtası’nda Kitle Fonlaması hacmi 
en yüksek model Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması olup 2016 yılında 5.828.325.000 $’a ulaşmıştır (Ziegler 
vd., 2018a: 30). 

Asya Kıtası ülkeleri Kitle Fonlaması modelinde dünya ortalamasının çok üstünde bir büyüme 
gerçekleştirerek 2016 yılından itibaren fonlama hacmi Amerika Kıtası’nı da geçerek en büyük Kitle 
Fonlaması pazarı haline gelmiştir. 2013 yılında 5.427.250.000 $ olan Kitle Fonlaması hacmi büyüyerek 2016 
yılında 205.390.456.000 $’a ulaşmıştır (Garvey vd., 2017a: 27-71; Ziegler vd., 2018b: 25). Asya Kıtası’nın lideri 
2016 yılında 204.350.000.000 $’a ulaşan Kitle Fonlaması hacmi ile Çin’dir ve onu 376.160.000 $ ile Güney Kore 
ve 176.000.000 $ ile Japonya izlemektedir (Garvey vd., 2017a: 28-64). Asya Kıtası’nda Kitle Fonlaması hacmi 

Bağış 
Temelli

Borçlanma 
Temelli

Ödül 
Temelli

Hisse 
Temelli
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en yüksek model Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması olup 2016 yılında 202.554.806.000 $’a ulaşmıştır 
(Garvey vd., 2017a: 27-71; Ziegler vd., 2018b: 25).   

Dünya genelinde Okyanusya Kıtası ülkelerinin Kitle Fonlaması hacmi Asya, Amerika ve Avrupa Kıtası 
ülkelerinden sonra 4. sırada yer almaktadır. Okyanusya Kıtası’nda 2013 yılında 19.790.000 $ olan Kitle 
Fonlaması hacmi büyüyerek 2016 yılında 459.750.000 $’a yükselmiştir (Garvey vd., 2017a: 71). 2016 yılında 
Okyanusya Kıtası’nın lideri Kitle Fonlaması hacmi 248.790.000 $ olan Avustralya olup onu 210.560.000 $ ile 
Yeni Zelanda izlemektedir (Garvey vd., 2017a: 73-77). Okyanusya Kıtası’nda Kitle Fonlaması hacmi en 
yüksek model, Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması olup 2016 yılında 378.820.000 $’a ulaşmıştır (Garvey vd., 
2017a: 71). 

Afrika Kıtası’nda Kitle Fonlaması finansman modeli Amerika Kıtası, Avrupa Kıtası ve Asya Kıtası’nda 
olduğu gibi yaygın olmamakla birlikte 2013 yılında 9.430.000 $ olan Kitle Fonlaması hacmi büyüme seyri 
izleyerek 2016 yılında 90.540.000 $’a ulaşmıştır (Ziegler vd., 2018b: 18). 2016 yılında Kitle Fonlaması 
hacminin açısından 34.000.000 $ ile Kenya ve 16.400.000 $ ile Güney Afrika Afrika Kıtası’nın lider ülkeleridir 
(Garvey vd., 2017b: 29-42). 

2.5.Türkiye’de Kitle Fonlaması Uygulamaları  

Dünyada 90’lı yıllardan itibaren birçok fikrin hayata geçirilmesine olanak sağlayan modelin ülkemizde 
kullanımı daha çok yeni olup 2010 yılında kurulan Kitle Fonlaması platformu ile ilk adımlarını atmış ve 
geçen 9 yılda finansal hayatımızda yer almaya başlamıştır. Türkiye’de 2018 yılı itibariyle aktif olarak Ödül 
Temelli çalışan CrowdFON, Fongogo, Arıkovanı,  Fonbulucu ve Bağış Temelli çalışan Buluşum ve İdeanest 
olmak üzere 6 adet Kitle Fonlaması platformunun faaliyette bulunduğu görülmektedir. Türkiye’de Kitle 
Fonlaması modeli ile ilgili 2017’ye kadar yasal düzenleme bulunmamaktadır. Kanuni engeller nedeniyle 
ülkemizde bugüne kadar Kitle Fonlaması platformlarında sadece Ödül Temelli ve Bağış Temelli Kitle 
Fonlaması modelleri uygulanmıştır (Atsan ve Erdoğan, 2015: 300). Türkiye’de Kitle Fonlaması’nın sektörel 
büyüklüğü Tablo 1’de gösterildiği gibi 2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar artmış ve 867 proje sahibi 
20.149.365.000 TL tutarında fon arayışı için Kitle Fonlaması platformlarına başvurmuştur (Ünsal, 2017: 64).  

Tablo 1.Türkiye’de Kitle Fonlaması Sektör Büyüklüğü 

Yıllar 
Kategoriler 

Platformlarda Yer alan Proje 
Sayısı 

Platformlarda Hedeflenen 
Tutar TL 

2011 51 631.400.000,00 
2012 289 4.343.011.000,00 
2013 91 1.896.928.000,00 
2014 122 2.178.346.000,00 
2015 105 2.446.635.000,00 
2016 172 7.091.953.000,00 
2017 37 1.761.100.000,00 

TOPLAM 867 20.149.365.000,00 

Kaynak: Ünsal, 2017:  64. 

Mevzuattaki boşluğun doldurularak Kitle Fonlaması modeli ile ilgili kanuni düzenlemelerin yapılabilmesi 
için Ocak 2017 tarihinde bir yasa tasarısı TBMM’ye sunulmuştur (Çubukçu, 2017: 159). 5 Aralık 2017’de 
Resmi Gazete yayınlanan 7061 sayılı Kanun kapsamında 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda 
gerçekleşen değişiklik ile ülkemizde Kitle Fonlaması sermaye piyasası mevzuat kapsamına alınarak yasal 
mevzuata kavuşmuştur. 

Yapılan bu düzenleme ile mevzuatımıza giren Kitle Fonlaması ile ilgili maddeler incelenmiştir. Buna göre; 

• Düzenleme ile Kitle Fonlaması, SPK tarafından düzenlenecek esaslara göre girişimcilerin ihtiyaç 
duydukları finansmanı sağlamak için Kitle Fonlaması platformları aracılığı ile Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmadan para toplanması olarak 
tanımlanmaktadır, 
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• Finansman sağlayan ortaklıkların küçük ölçekte olmaları sebebiyle kurumsal yapılarının halka açık 
ortaklıkların yapılarına sahip olmaması gerektiği daha önce kanun tasarısında vurgulanmıştır. 
Düzenlemede de Kitle Fonlaması’nı “halka açık ortaklık” ve “ihraççı” tanımlamalarından ayırmıştır, 

• Düzenleme ile Kitle Fonlaması suretiyle halktan para toplama görevi “Kitle Fonlaması 
Platformları”na verilmiştir. Ancak diğer kanunların yardım ve bağış toplanmasına ilişkin hükümleri 
saklı kalmıştır, 

• Düzenleme ile Kitle Fonlaması platformları “halka açık ortaklık ve ihraççı”ların tabi oldukları 
yükümlülüklerden muaf tutulmuşlardır, 

• Düzenleme ile Kitle Fonlaması yoluyla halktan para toplayan ortaklıkların pay sahibi sayısı beş 
yüzü aşsa bile halka arz sayılmayacağı belirtilmektedir,  

• Düzenleme ile Kitle Fonlaması Platformları SPK’dan izin alarak kurulan ve elektronik ortamda Kitle 
Fonlaması için aracılık hizmeti veren kuruluş olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Kitle Fonlaması 
platformlarına ait kuruluş kuralları, izinleri, uygulama esasları ve fon limitleri, kontrol ve denetim 
ile ilgili esasları SPK tarafından düzenleyeceği ifade edilmiştir. Hukuka aykırı faaliyet ve işlemlere 
ilişkin tedbirlerin de Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96. hükümlerine kıyasen uygulanması gerektiği 
belirtilmiştir, 

• Düzenleme ile Kitle Fonlaması ve buna bağlı yapılan işlemler ile Kitle Fonlaması platformları piyasa 
işleticileri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ve borsalar ile ilgili hükümlerine tabi tutulmamıştır, 

• Düzenleme ile Kitle Fonlaması’nın fon sağlayan ve fon arayan tarafları arasındaki ilişkiler ve SPK 
izni ile kurulan Kitle Fonlaması platformlarının yürürlükteki Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret 
Kanunu gibi ilgili kanunların genel hükümlerine tabi olacağı belirtilmektedir, 

• Düzenleme ile SPK izni olmadan Kitle Fonlaması platformlarının para topladığı, yurt dışında 
kaldıraçlı işlem veya türev araç işlemleri yaptığı tespit edildiğinde SPK’nın başvurusu ile 
platformun internet sitesine erişimi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engelleneceği 
hükme bağlanmıştır (Resmi Gazete, 2017). 

Kanun değişikliği ile mevzuata getirilen Kitle Fonlaması’nın altyapısına yönelik detayları içeren ikincil 
mevzuat düzenlenmesi ise SPK tarafından hazırlanacaktır. SPK’nın Kitle Fonlaması platformlarının 
kurulması için verilecek izinler, istenilecek teminatlar, fon limitleri ve faaliyet kuralları için gerekli 
düzenlemeleri içeren yönetmelik ve tebliğleri en kısa sürede yürürlüğe sokması beklenmektedir. 

3.Yöntem 

Bu bölümde, Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması ile ilgili dünya uygulamaları incelenerek, ülkemize özgü bir 
model oluşturulmuştur.  

Bu yöntemde faiz içeren “borçlanma” yöntemi uygulanabileceği gibi yatırımcılar tercihlerini faizsiz 
uygulamalardan yana kullanarak “Katılım” yöntemini de uygulayabilecektir. Önerilen modelin 
Türkiye’deki Kitle Fonlamasında kullanılmasıyla gerçekleştirilecek proje sayıları ile toplanan fon miktarını 
artıracağı ve yatırımcılar için de tercih edilecek bir yatırım yöntemi olacağı düşünülmektedir. 

3.1. Türkiye İçin Bir Model Önerisi: Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması Modeli 

Girişimcilerin en önemli problemi finansal kaynaklara ulaşmalarında yaşadıkları zorluklardır. Finansman 
yöntemlerinin en yenilerinden biri olan Kitle Fonlaması finansman modeli girişimlerin finansal kaynaklara 
ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Finansal sorunların kolay çözülebilmesi girişimcileri cesaretlendirerek yeni 
projeler üzerinde çalışmalarını sağlamakta ve girişimcilerin sayısını da artırmaktadır. Birçok ülke 
girişimciliği artıran Kitle Fonlaması modeli ile ilgili mevzuat düzenlemesi yaparak, modelin güvenilirliğini 
sağlamış ve yatırımcıların platformlar aracılığı ile girişimcilere fon yaratmasının önünü açmıştır. Ülkemizde 
de gerçekleştirilen kanun değişikliği ile Kitle Fonlaması yasal bir yapıya kavuşturulmuştur. Ancak yapılan 
değişiklik dünya genelinde en çok uygulanan ve en yüksek fonu sağlayan model türü olan Borçlanma 
Temelli Kitle Fonlaması’nı kapsamamaktadır.  

Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modeli fon arayanlara faiz ödeyerek finansman olanağı sunarken, 
bankaların arabuluculuğu olmadan fon sağlayanlara da faiz geliri elde etme olanağı vermektedir (Beaulieu 
vd., 2015: 16). Sabit getiri elde etmek isteyen yatırımcılar daha önce kurulmuş ve geliri olan şirketlerde 
başarısızlık halinde alınan borcun şirketlerin varlığı ile garanti altında olması nedeniyle Borçlanma Temelli 
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Kitle Fonlaması modelini diğer borçlanma yöntemlerine göre güvenli görmekte ve tercih etmektedir (Çonkar 
ve Canbaz, 2018: 123). Ayrıca Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modelinde yeni kurulmuş şirketlere 
yapılan yatırımlarda karşılaşılabilecek yatırım riskleri de Kitle Fonlaması platformlarınca başvuran 
projelerin iyice incelenmesi, risk analizlerinin yapılması ve uygun şartlara sahip olduğuna karar verilenlerin 
platformda yayınlanması ile önlenebilmektedir. Türkiye’de de girişimciliğin artması, girişimcilerin 
gereksinimleri olan fona kolay kavuşabilmeleri için dünyada en çok uygulanan ve en yüksek fonu sağlayan 
model olan Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modeli uygulanmalıdır. Ancak borçlanma, ülkemizde yasal 
olarak Bankalar tarafından yapılabilmektedir. Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modelinin ülkemizde 
uygulanabilmesi için modelin ve platformların yapılacak kanun değişikliği ile yasal bir yapıya 
kavuşturularak SPK tarafından uygulamasının düzenlenmesi ve denetiminin sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye’de uygulanacak Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modeli, girişimcilerin projeleri için fon sağlayan 
hem yurtiçinden hem de yurtdışından yatırımcıları çekebilmelidir. Ayrıca yurtiçinden ve yurtdışından faiz 
içermeyen yatırım tercihleri olan yatırımcıların da ilgilerini çekebilecek bir model uygulanarak ülkemizde 
yatırımların artacağı öngörülmektedir. Bunun yanı sıra faiz içermeyen yöntemlerle fon sağlamak isteyen 
girişimcilerin de tercihlerinin dikkate alınması ile Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması ile fon arayan girişimci 
sayısının da artabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla Türkiye’de hem girişimci hem de yatırımcı 
profillerinin tümünün ilgilenebileceği Şekil 3’de gösterilen “Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle 
Fonlaması Modeli”nin uygulanması önerilmektedir. Bu modelde; platformda faiz içeren “borçlanma” 
yöntemi uygulanırken aynı zamanda tercihlerini faizsiz uygulamalardan yana kullanan girişimci ve 
yatırımcılar için daha önce belirlenen yüzde oranında kâr paylaşımı sağlayan sözleşme ile “Katılım” 
yöntemi de uygulanacaktır. Bu modelde ayrıca Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması platformu 
kurulurken SPK tarafından önceden belirlenen tutarın, girişimci tarafından geri ödenemeyecek fonlarda 
yatırımcıları korumak için bir hesapta tutulmasının ve kullanıldığında da yeniden yatırılmasının zorunlu 
olması önerilmektedir. 

 
Şekil 3.Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması Modeli 

Önerilen Modelin işleyiş adımları aşağıda açıklanmaktadır; 

Girişimci projesi için gerekli optimal bütçesini ve iş planını belirleyerek projesi için uygun gördüğü 
Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması platformuna başvurur. Platformda girişimci ya faizli 
geleneksel “Borçlanma” yöntemini ya da kâr paylaşımlı “Katılım” yöntemini seçer. 

Platform başvuran Girişimci’nin projesini inceler ve onay verdikleri projeyi platformda yayınlar. 
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• Yöntem tercihine göre Girişimci’yi kendi bünyesindeki “Borçlanma Birimi” veya “Katılım Birimi”ne 
yönlendirerek işlemlerini yürütür. 

• Yatırımcılar internet veya sosyal medya aracılığıyla projeleri inceleyerek yatırım kararı verdikleri 
Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması platformuna proje ve tercih ettikleri yöntemi 
belirterek başvurur.  

• Yöntem tercihine göre Yatırımcılar’ı kendi bünyesindeki “Borçlanma Birimi” veya “Katılım 
Birimi”ne yönlendirerek işlemleri yürütür. 

• Platformda “Borçlanma Birimi”;  
• Proje için uygulanacak olan faiz oranını risk faktörünü dikkate alarak belirler. 
• Hazırladıkları Borçlanma Sözleşmesi’ni Girişimci ile Yatırımcılar’ın tümüne ayrı ayrı 

imzalatır.  
• Yatırımcılardan toplanan fonları proje için bankada açtıkları hesaba yatırır. 
• Hedeflenen fon tutarına iş şedülünde belirtilen sürede ulaşılmasından sonra banka 

hesabında toplanan fonun tamamını alır ve komisyonunu keserek Girişimci’ye aktarır. 
• Sözleşmede belirlenen süre dolunca Girişimci’den belirlenen faizli tutarı alarak 

Yatırımcılar’a aktarır. 
• Platformda “Katılım Birimi”; 

• Proje için uygulanacak kâr paylaşımı yüzde oranını risk faktörünü dikkate alarak belirler. 
• Hazırladıkları Katılım Sözleşmesi’ni Girişimci ile Yatırımcılar’ın tümüne ayrı ayrı imzalatır.  
• Yatırımcılardan toplanan fonları proje için bankada açtıkları hesaba yatırır. 
• Hedeflenen fon tutarına iş şedülünde belirtilen sürede ulaşılmasından sonra banka 

hesabında toplanan fonun tamamını alır ve komisyonunu keserek Girişimci’ye aktarır. 
• Sözleşmede belirlenen süre dolunca Girişimci’den belirlenen kâr paylaşımını da içeren tutarı 

alarak Yatırımcılar’a aktarır. 
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Şekil 4. Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması Modeli’nin İşleyişi 

Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modelinin işleyişi Şekil 4’te özetlenmiştir.  

4.Sonuç 

Girişimcilerin en önemli problemi finansal kaynaklara ulaşmalarında yaşadıkları zorluklardır. Finansman 
yöntemlerinin en yenilerinden biri olan Kitle Fonlaması finansman modeli girişimlerin finansal kaynaklara 
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ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Finansal sorunların kolay çözülebilmesi girişimcileri cesaretlendirerek yeni 
projeler üzerinde çalışmalarını sağlamakta ve girişimcilerin sayısını da artırmaktadır. Birçok ülke 
girişimciliği artıran Kitle Fonlaması modeli ile ilgili mevzuat düzenlemesi yaparak, modelin güvenilirliğini 
sağlamış ve yatırımcıların platformlar aracılığı ile girişimcilere fon yaratmasının önünü açmıştır  

Ülkemizde de gerçekleştirilen kanun değişikliği ile Kitle Fonlaması yasal bir yapıya kavuşturulmuştur. 
Türkiye’de 5 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen Kitle Fonlaması ile ilgili yapılan kanun değişikliğine kadar 
sadece Ödül ve Bağış Temelli Kitle Fonlaması’nın uygulanabildiği görülmüştür. Kanun değişikliği ile Hisse 
Temelli Kitle Fonlaması modelinin uygulanabilecek olması ve çalışma, denetlenme gibi güvenilirliğini 
artırıcı ilkelerin belirlenmesi sayesinde Kitle Fonlaması modeli kullanan girişimcilerin çoğalması ile proje 
sayılarının artacağı, sağlanan fonların miktarının yükseleceği öngörülmektedir. Ancak yapılan değişikliğin 
dünya genelinde en çok uygulanan ve en yüksek fonu sağlayan model türü olan Borçlanma Temelli Kitle 
Fonlaması’nı kapsamadığı görülmektedir. 

Çalışmada Türkiye için yeni bir model önerisi getirilmiştir. Kanun düzenlenmesinde yer almayan, dünya 
genelinde en çok uygulan ve en yüksek fonu sağlayan model olan Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması 
modeli geliştirilerek girişimci ve yatırımcı profillerinin tümünün ilgilenebileceği “Bütünleştirici Borçlanma 
Temelli Kitle Fonlaması Modeli” önerilmiştir.  Modelde platformlarda faiz içeren “borçlanma” yöntemi 
uygulanırken aynı zamanda tercihlerini faizsiz uygulamalardan yana kullanan girişimci ve yatırımcılar için 
daha önce belirlenen yüzde oranında kâr paylaşımı sağlayan sözleşme ile  “Katılım” yönteminin de 
uygulanması amaçlanmıştır. Modelin Türkiye’deki Kitle Fonlaması uygulamalarında kullanılması ile 
girişimciler için alternatif finans yöntemlerinden biri olacağı, gerçekleştirilecek proje sayılarını ve toplanan 
fon miktarını artıracağı ve yatırımcılar için de tercih edilecek bir yatırım yöntemi olacağı öngörülmektedir. 
Kitle Fonlaması Finansman modelinin önümüzdeki yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın 
şekilde girişimcilerin sermaye gereksinimlerini karşılamak için yararlanacakları bir finansal yöntem olacağı 
düşünüldüğü için yapılacak yeni çalışmalarda geliştirici araştırmalara ağırlık verilmesi ve ülkemizde 
uygulanabilecek yeni modellerle ilgili çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı; Türkiye’ de 2005Q3-2017Q2 dönemleri için, enflasyon, ihracat, 
turizm ve istihdam gibi 4 bağımsız değişken ile bağımlı değişken olan ekonomik büyüme 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ve değişkenlerin ekonomik büyümeyi nasıl 
etkilediğini “Çoklu Regresyon Modeli” kullanarak analiz etmektir. 

Yöntem – Çalışmanın ilk bölümünde konuyla ilgili literatür araştırılarak, ekonomik büyüme ile 
enflasyon, ihracat, turizm ve istihdam arasındaki ilişkilerin teorik altyapısı ile ilgili kavramsal 
çerçeve oluşturulmuştur, İkinci bölümünde yine konuyla ilgili olan literatür taraması sunulmuş, 
üçüncü bölümünde veri toplama ve analiz yöntemi açıklanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler 
2005Q3-20017Q2 dönemleri arasındaki 3 aylık veriler olup Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’ ndan 
elde edilip düzenlenmiştir. Büyüme için dönemlik GSYİH zincirlenmiş hacim değeri (2009 baz 
yılı ), Turizm gelirleri için Amerikan doları bazında dönemlik veriler, Enflasyon oranı için TÜFE 
(2003 baz yılı) aylık verileri, İhracat Birim Değer Endeksleri (2010 yılı baz yılı) için aylık veriler 
ve İstihdam oranları için aylık veriler kullanılmıştır. İhracat birim değer endeksi, Tüfe ve 
İstihdam Oranları aylık veriler olduğu için bu veriler üç aylığa çevrilmiştir. Verilerin 
dönüştürülmesi için geometrik ortalama formülü kullanılmıştır. Çoklu Doğrusal Regresyon 
Modeli tanımlanarak, modelin varsayımları sıralanmıştır.  

Bulgular ve tartışma – Analiz sonuçlarına göre; Türkiye’ de 2005Q3-2017Q2 dönemleri arasında, 
ekonomik büyüme ile turizm, enflasyon ve istihdam arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve 
turizm, enflasyon ve istihdamın ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği, ihracat ile 
ekonomik büyüme arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı, ihracatın ekonomik büyümeyi 
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.  
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relationship between inflation and employment. On the other hand, it is concluded that there is 
no significant relationship between export and economic growth, meaning that exports didn’t  
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1. Giriş 

Ekonomik büyüme bir ülkenin gönencini gösteren önemli bir makro gösterge olduğundan, geçmişten 
günümüze kadar birçok çalışmaya konu olmuştur. Ekonomik büyüme ile ilişkili olduğu düşünülen makro 
değişkenlerle ilgili çok sayıda araştırmalar ve analizler yapılmıştır. Bu araştırmalar yapılırken genelde 
büyümeyi etkilediği düşünülen bu değişkenler arasından bir ya da iki değişken alınarak farklı ekonometri 
modelleriyle analizler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’ de 2005Q3-2017Q2 dönemleri için, enflasyon, 
ihracat, turizm ve istihdam gibi 4 bağımsız değişken ile bağımlı değişken olan ekonomik büyüme arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını ve değişkenlerin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini Çoklu Regresyon 
Modeli kullanarak analiz etmektir. Çalışmanın bu bölümünde, ekonomik büyüme ile enflasyon, ihracat, 
turizm ve istihdam arasındaki ilişkilerin teorik altyapısı ile ilgili kavramsal çerçeve oluşturulmuştur, daha 
sonra konuyla ilgili çalışmalardan oluşan literatür taraması sunulmuştur. 

1.1. Konuyla İlgili Kavramsal/Kuramsal Çerçeve 

Ekonomik büyüme, ölçülebilir bir kavram olarak, bir ülkenin üretim kapasitesindeki artış anlamına 
gelmektedir. Bir ekonomideki belli bir dönemde üretilen mal ve hizmet miktarındaki artış büyüme ile ifade 
edilmektedir. Bu yüzden refah artışı kavramı da büyümeyle açıklanır. Büyüme bir oran şeklinde ifade edilir 
ve bir ekonomide belli bir dönemde, kişi başına düşen reel milli gelir artışı da ekonomik büyüme olarak 
tanımlanmaktadır (Düzgün, 2015: 204). 

Ekonomik Büyüme, reel GSYH’nin bir önceki yıla göre artması olarak ifade edilir. Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla, 
bir ülke sınırları içinde belirli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. GSYİH 
mal ve hizmet akımını değer olarak ölçer. Büyüme Reel büyüme ve nominal büyüme olarak gerçekleşebilir. 
GSYİH cari fiyatlarla hesaplandığında nominal büyümeyi, sabit fiyatlarla hesaplandığında reel büyümeyi 
gösterir (Eğilmez ve Kumcu, 2011: 113). 

Reel GSYİH, farklı dönemlerde üretilen bütün malları sabit fiyatlarla değerlendirerek dönemler arasında, 
üretilen mal ve hizmet miktarındaki değişmeleri ölçer. Nominal GSYİH, belli bir dönemde üretilmiş olan 
nihai mal ve hizmetin değerini o dönemin cari fiyatlarıyla ölçer. Nominal GSYİH’ da fiyat değişimlerinden 
dolayı ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarındaki değişmeler anlaşılamaz. Bu yüzden farklı yıllarda 
üretilmiş olan nihai mal ve hizmetlerin miktarı karşılaştırılırken temel ölçü olarak reel GSYİH kullanılır 
(Dornbusch vd., 2007: 41-42). 

Mal ve hizmetlerin miktarındaki gerçek değişimleri belirleyebilmek için bu mal ve hizmetlerin fiyatını 
enflasyondan arındırmak gerekir. Bunun için sabit bir yılın fiyatları baz alınarak diğer yıllarda üretilen mal 
ve hizmetlerin miktarı bu fiyatlarla çarpılarak üretimde gerçekleşen değişim miktarları bulunur. Türkiye’de 
GSYİH Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hem Nominal GSYİH hem de Reel GSYİH olarak dönemsel 
hesaplanmaktadır. Reel GSYİH hesaplanırken yeni bir yöntem olan zincirlenmiş hacim değeri 
kullanılmaktadır. 

Enflasyon kavramı, bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel düzeyinin sürekli olarak artması, 
paranın sürekli olarak değer kaybetmesinden dolayı, tüketicilerin satın alma gücündeki azalma olarak ifade 
edilmektedir. Enflasyon bir oran olarak ifade edilir. Enflasyon oranı,  tüketiciler (TÜFE),üreticiler (ÜFE) ve 
ekonominin geneli için (Deflatör ) ayrı bir şekilde ölçülmektedir (Düzgün, 2015: 239). 

Ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişki iktisat literatüründe hep tartışma konusu olmuş ve 
enflasyonun büyümeyi olumlu mu yoksa olumsuz mu etkilediği konusunda bir görüş birliği 
sağlanamamıştır. 1980’ li yıllara kadar İktisatçılar arasında enflasyonun büyümeyi olumlu etkilediği görüşü 
hâkimken, son zamanlarda yapılan deneysel çalışmaların neticesinde enflasyonun büyümeyi olumsuz 
etkilediği görüşü çoğunluk kazanmıştır (Karaca, 2003: 247). 

GSYİH,  Üretim, gelir ve harcama olmak üzere üç ayrı yöntemle hesaplanmaktadır. Hangi yöntemle 
hesaplama yapılırsa yapılsın aynı sonuçlara ulaşılır. Gelir yönteminde Üretim faktörlerinin elde etiği gelirler 
hesaplanırken, üretim yönteminde nihai mal ve hizmetlerin değeri esas alınır. Harcama yönteminde ise 
üretilmiş mal ve hizmetlere yapılan harcamalar esas alınır. Bunlar özel tüketim harcamaları(C), yatırım 
harcamaları(I), kamu harcamaları(G) ve dış ticaret olmak(X-M) üzere dörde ayrılır. 
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GSYİH şöyle formüle edilir: GSYİH= C+I+G+(X-M). Burada X İhracatı ve M’ de İthalatı ifade eder. 
Günümüzde ülkeler üretmiş oldukları mal ve hizmetleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler. Buna 
ihracat denir. İhracat GSYİH’ eklenir. Aynı mantıkla ithalata yapılan harcamalar GSYİH rakamlarından 
çıkartılır. İhracat ve İthalat arasındaki pozitif fark GSYİH’ yi artırır ( Çelik, 2008: 9). Dış ticaretin büyüme ile 
ilişkilendirildiği çalışmalarda, “ihracata ve ithalata dayalı büyüme hipotezleri” analiz edilmiştir. Türkiye’ 
deki çalışmalarda her iki hipotezi de destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır.  

İhracat, dış ticaret çarpanı oranında üretim hacminde artışa dolayısı ile büyümede artışa neden olduğu için,  
büyümenin lokomotifi veya itici gücüdür. İhracat artışı iç talepte daralma olmaması koşuluyla üretim 
hacminde ve istihdam düzeyinde artış anlamına gelmektedir ( Ağayev, 2011: 241). 

İhracat ile ülkeye gelen döviz ile üretken ara malı ithalatı ve yurtiçinde üretilemeyen hammaddelerin ithalatı 
için ülkenin döviz ihtiyacı karşılanmaktadır. İhracat, talep edilen malları üretmek için yeni bilgi ve 
teknolojiler kullanarak üretim faktörlerinin verimliliğini artırarak üretim artışı sağlamaktadır (Yapraklı, 
2007: 99). Görünmez bir ihracat kalemi olan turizm, hizmet ihracatı ile döviz girdisi sağlar ve ulusal geliri 
artırır. Turizm ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye ait fikirler, büyüme ile ihracat arasındaki 
literatürden kaynaklanmaktadır. Ödemeler bilânçosunun cari işlemler hesabındaki uluslararası hizmetler 
kısmında yer alan turizm, döviz geliri sağlar ve bu yüzden ihracat etkisi yapmaktadır. Turizm gelirlerinin 
bir ülkede artması döviz girişini artırarak, sektörün rekabet gücünü ve verimliliği artırmaktadır.  Böylece 
ölçek ekonomilerinin etkisiyle istihdam ve üretim artmakta dolayısıyla büyüme sağlanmaktadır (Özcan, 
2015: 180). 

Turizmin bir ülkede uzun dönemde ekonomik büyümeye neden olabilmesi için, döviz gelirlerinin, döviz 
giderlerinden fazla olması gerektiği kabul edilmektedir. Turizm hizmetlerinin gelişmesiyle uluslararası 
anlamda ve ulusal sektörde rekabet ile ekonomideki kaynak verimliliğinde artış olmaktadır. Turizm 
bölgelerine yapılan havaalanı,  su, kanalizasyon, telefon, elektrik gibi altyapı yatırımları sayesinde, yerel 
halka da sosyo-ekonomik yararlar sağlamaktadır (Kara vd., 2012: 80-81).  

İstihdam ile GSYİH arasında yakın bir ilişki vardır. Bir ülkede Reel GSYİH’ deki artış, mal ve hizmetlerin 
üretim miktarındaki artışı da beraberinde getirmektedir. Bu durum üretim faktörü ve dolayısıyla emek 
ihtiyacını doğurmaktadır. İstihdam oranı, bir ülkede çalışmakta olan insan sayısının çalışabilir (15-64 Yaş 
arası) insan sayısına bölümüyle bulunmaktadır. İstihdamdaki değişmeleri gözlemek milli gelirin yönünü 
anlamak için önemlidir (Eğilmez ve Kumcu, 2011: 291). 

İstihdam; çalışmakta olan ve çalışma isteğiyle iş arayan kişi sayısını ifade eder. İşgücü ise çalışanların ve 
işsizlerin toplamıdır. Tam istihdam geçerli ücret ile çalışmayı kabul eden herkesin iş bulabildiği istihdam 
durumudur. Bir ekonomide geçerli ücret düzeyinde, çalışmak isteyen herkes için iş imkânının olmaması 
önemli sorunlardan biridir. Tam İstihdam içinde friksiyonel işsizliği de barındırır (Parasız, 2010: 207-208). 

Ekonomide var olan kaynak miktarının değişmesi, GSYİH’ deki değişmelerin ilk nedenidir. İşgücünün ve 
sermayenin artması üretim artışının dolayısıyla GSYİH’ deki artışın bir kaynağını oluşturmaktadır. 
Değişmenin ikinci nedeni ise, üretim faktörlerinin verimliliğinin artmasıdır. Verimlilik artışlarının sebebi 
tecrübe kazanan insanların işleri daha iyi yapması ve uzmanlaşmasıyla açıklanır. İşsizliğin kendi başına en 
büyük maliyeti üretim kaybıdır. Çalışmayan kişiler üretemezler, çıktı kaybının maliyeti çok yüksektir. 
İşsizlik ve GSYİH arasındaki ilişkiyi gösteren Arthur Okun’ un Okun Yasasına göre işsizlikteki % 1’lik bir 
artış GSYİH’ da %2’lik bir azalışa neden olur (Dornbusch vd., 2007: 12,160). 

1.2. Literatür Taraması 

Özpençe (2016)’nin Türkiye’ de ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; 
2003:1-2015:4 yılları arasındaki TÜFE verileri ve reel GSYİH verileri arasındaki ilişki, Vektör Otoregresif 
Model (VAR) ve Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ekonomik büyüme 
ve enflasyon arasında, ekonomik büyümeden enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir.  

Süleymanov ve Nadirov (2014)’un Türkiye’ de ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında; Türkiye’nin 2003 ve 2013 yılları arasındaki çeyrek dönemlik GSYİH ve TÜFE verileri Granger 
Nedensellik testi uygulanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, ekonomik büyümeden enflasyona doğru tek 
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yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Test sonucuna göre, ekonomik büyümedeki yüzde 1 artış, 
enflasyon oranında yüzde 7.78 artışa neden olmaktadır. 

Saraç (2009)’ ın Türkiye’ de ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; 
Türkiye’nin 1988:1-2007:4 dönemi arasındaki TÜFE, TEFE ve GSYİH verileri ile ekonomik büyüme ile 
enflasyon arasındaki ilişki ARDL Modeli Eşbütünleşme Yaklaşımı (Sınır Testi) kullanılarak analiz edilmiştir. 
Büyüme ile TÜFE arasında hem kısa hem uzun dönemde, büyüme ile TEFE arasında kısa dönemde bir ilişki 
negatif yönlü olarak tespit edilmiştir.  

Berber ve Seyfettin (2004)’ in Türkiye’ de ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında; Türkiye’ nin 1987:1-2003:2 dönemine ait TÜFE, TEFE ve GSYİH verileri, EKK yöntemi ve 
Granger nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre; büyüme ile enflasyon 
arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, enflasyondaki  %10’luk artışın büyümeyi %1,9 düşürdüğü ve 
nedensellik ilişkisinin enflasyondan büyümeye doğru negatif olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Karaca (2003)’ nın Türkiye’ de ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; 
Türkiye’nin 1987-2002 dönemi üçer aylık verileri zaman serisi analiziyle, analiz edilmiştir. Uygulanan 
regresyon ve Granger nedensellik analizi sonucunda, büyüme ile enflasyon arasında negatif ilişki olduğu ve 
ilişkinin enflasyondan büyümeye doğru olduğu tespit edilmiştir.  

Khan ve Senhadji (2001)’ nin, 140 tane gelişmekte olan ve gelişmiş ülke için, ekonomik büyüme ile enflasyon 
arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında;  incelenen ülkelerin, 1960-1998 yılları arasındaki verileri alınarak 
EKK yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre, gelişmiş ülkeler için % 11-12, gelişmekte olanlar 
için % 1-3 bir eşik değer kaydıyla, ekonomik büyüme ile enflasyonun negatif bir ilişkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Sarel (1996)’ in 87 ülke üzerinde ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; 
1970-1990 dönemlerine ait 87 ülkenin verileri ile büyüme ve enflasyon arasındaki ilişki Panel Veri Analizi 
kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, enflasyon eşik değeri % 8’in üzerinde olan ülkelerde 
ekonomik büyüme ile enflasyon arasında ilişki olduğu ve bu ilişkinin negatif olduğu tespit edilmiştir. 

Arvas ve Torusdağ (2016)’ ın Türkiye’ de İhracat ve ithalatın ekonomik büyümeye etkisini incelediği 
çalışmasında; Türkiye’ nin 1987-2015 dönemine ait verileri EKK yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre ithalat ve büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğu, ihracat ile büyüme arasında ilişki 
olmadığı, tespit edilmiştir.  

Korkmaz ve Aydın (2015)’ ın Türkiye’de Ekonomik büyüme ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında; Türkiye’ nin 2002Q1 ile 2014Q2 dönemine ait GSYİH, ihracat ve ithalat verileri Granger 
nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, ekonomik büyüme ile ithalat arasında çift yönlü 
bir nedensellik ilişkisi olduğu ve ekonomik büyüme ile ihracat arasında ise bir nedensellik olmadığı tespit 
edilmiştir.  

Saraç (2013)’ ın Türkiye’de ithalat ve ihracatın ekonomik büyümeye etkisini incelediği araştırmasında; 
Türkiye’nin 1989Q2-2011Q4 dönemlerine ait verileri, doğrusal olmayan ekonometrik yöntem ile analiz edilmiş 
ve ithalat ve ihracatın daralma ve genişleme dönemlerinde ekonomik büyümeyi pozitif olarak etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Takım (2010)’ ın Türkiye’de ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; 
Türkiye2nin 1975-2008 yıllarına ait GSYİH ve ihracat verileri Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, ekonomik büyüme ile ihracat arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Ullah vd. (2009)’ nin Pakistan’da ekonomik büyüme ile ihracat arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında;  
Pakistan ekonomisindeki büyüme ve ihracat verilerine Granger nedensellik ve Johansen eştümleşme 
analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ekonomik büyüme ile ihracat arasında eştümleşme ve 
nedensellik ilişkisi olduğu, nedensellik ilişkisinin çift taraflı olduğu tespit edilmiştir. 

Yapraklı (2007)’ nın Türkiye’ de ekonomik büyüme ile ihracat arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; 
Türkiye’ nin 1970-2005 yıllarına ait büyüme ve ihracat verileri ve hata düzeltme-geliştirilmiş Granger 
nedensellik testi ve eş-bütünleşme testleri ile analiz edilmiştir. Analiz bulguları Türkiye’ de tarım ve 
madencilik ihracatı ile büyüme arasında çift yönlü bir ilişki olduğu, sanayi ihracatı ve toplam ihracat ile 



G. Deniz – S. Koç 11/1 (2019) 101-113 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 105 

büyüme arasında ise ekonomik büyümeye doğru tek yönlü pozitif bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit 
edilmiştir.  

Ahmed vd. (2007)’ nin Afrika’daki 5 ülke için ekonomik büyüme ile ihracat ve direkt yabancı sermaye 
yatırımları arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; Sahra altı beş Afrika ülkesi için büyüme, ihracat ve 
direkt yabancı sermaye yatırımlarına ait veriler Johansen-Pedroni eşbütünleşme yöntemi ve Granger 
nedensellik yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; 5 ülke için, GSYİH ile İhracat artışı 
arasında uzun dönem bir ilişki tespit edilmiştir. Kısa dönemde Güney Afrika için tek yönlü(büyümeden 
ihracata), diğer ülkeler için ise çift yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Demirhan (2005)’ ın Türkiye’ deki ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği incelediği 
çalışmasında;  Türkiye’nin 1990Q1-2004Q1 dönemlerine ait büyüme ve ihracat verileri,  koentegrasyon ve 
vektör hata düzeltme modeli ile analiz edilmiştir. Uzun dönemde, koentegrasyon denklemine göre ihracatın 
büyümeyi artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca ihracat ve büyüme arasında tek yönlü bir ilişkinin bulunduğu ve 
bu tek yönlü ilişkinin ihracattan büyümeye doğru olduğu tespit edilmiştir. 

Özcan (2015)’ ın Türkiye’deki ekonomik büyüme ve turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında; Türkiye’nin 1963-2010 yılları arasındaki verileri, asimetrik ve simetrik nedensellik yöntemi ile 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre;  turizm gelirleri ile ekonomik büyümeye arasında bir nedensellik 
ilişkisi olduğu ve ilişkinin yönünün turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Bozkurt ve Topçuoğlu (2013)’ nun Türkiye’deki büyüme ve turizm arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında Türkiye’ nin 1970–2011 yıllarına ait veriler Engle-Granger Eşbütünleşme Testi ve Hata 
Düzeltme Modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile turizm gelirleri(ihracat 
gelirleri içindeki payı) arasında kısa ve uzun dönemde çift yönlü nedensel bir ilişki tespit edilmiştir.  

Lashkarızadeh vd. (2012)’ nin İran’daki büyüme ve turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi incelediği 
araştırmasında;  İran’ ın 1980 ve 2009 yılları arasındaki verileri, Var, Granger Nedensellik Testi kullanılarak 
analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, uzun dönemde büyüme ile turizm gelirleri arasında çift taraflı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. 

Samimi vd. (2011)’ nin gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyüme ve turizm arasındaki ilişkiyi 
incelediği çalışmasında; gelişmekte olan ülkelerin 1995-2009 yılları arasındaki ekonomik büyümesi ve turizm 
gelirleri arasındaki ilişki VAR, Granger Nedensellik Testi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına 
göre; Uzun dönemde ekonomik büyüme ile turizm gelirleri arasında çift yönlü bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 

Aslan ( 2008)’ ın Türkiye’deki ekonomik büyüme ve turizm arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; 
Türkiye’nin 1992Q1-2007Q2 dönemlerine ait veriler Johansen Eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri ile 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; Türkiye’nin 1992Q1-2007Q2 dönemleri için, turizmin ekonomik 
büyümesini desteklediği tespit edilmiştir. 

Altuntepe ve Güner (2013)’ in Türkiye’ deki istihdam ve büyüme arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; 
Türkiye’nin 1988-2011 dönemlerine ait veriler EKK yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada istihdam ile 
büyüme ve büyüme ile istihdam olmak üzere iki ayrı model oluşturulup analiz edilmiştir. Analiz 
sonuçlarına göre; İstihdamın toplamda büyümeyi etkilediği, sektör bazında ise sadece hizmet sektörünün 
büyümeyi etkilediği tespit edilmiştir. 

Muratoğlu (2011)’ nun Türkiye’ deki istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında; Türkiye’ nin 2000Q1–2011Q4 dönemlerine ait GSYİH ve istihdam verileri Engle Granger eş 
bütünleşme yöntemi ve Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Büyüme ile 
istihdam arasında hem uzun dönemde hem de kısa dönemde bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

Akçoraoğlu (2010)’ nun Türkiye’ deki istihdam ve büyüme arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında;  
Türkiye’nin 1995Q1-2007Q4 dönemlerine ait veriler Koentegrasyon testi, EKK yöntemi ve Granger nedensellik 
testi gibi modern zaman serisi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; EKK 
yöntemiyle büyümenin istihdam esnekliği yaklaşık 0.20 bulunmuş, koentegrasyon testi ile Türkiye’nin 
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1995Q1-2007Q4 dönemlerinde, istihdam ile büyüme arasında bir uzun-dönem ilişkisi tespit edilmiş ve Granger 
nedensellik testi ile istihdam ile büyüme arasında çift taraflı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

 Alhdiy vd. ( 2015)’ nin Mısır’daki büyüme ve istihdam arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında; Mısır’ ın 
2006Q1-2013Q2 dönemleri arasındaki büyüme ve istihdam verileri Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi ve 
Standart Granger Nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; büyüme ile istihdam 
arasında kısa vadede bir ilişki olmadığı fakat uzun vadede bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Al-Ghannam (2003)’ ın Suudi özel firmalarında istihdam ve büyüme arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında; Suudi özel firmalarının 1973-2002 yılları arasındaki verileri Granger Nedensellik testi ile analiz 
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; ekonomik büyüme ile istihdam arasında bir nedensellik ilişkisi olduğu 
tespit edilmiştir. 

2. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmanın bu bölümünde veri toplama ve analiz yöntemi açıklanmıştır. Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli 
tanımlanarak, modelin varsayımları sıralanmıştır. Analiz için Stata istatistik/ekonometri programından 
yararlanılmıştır.  Çalışmada kullanılan veriler 2005Q3-20017Q2 dönemleri arasındaki 3 aylık veriler olup 
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’ ndan elde edilip düzenlenmiştir. Büyüme için dönemlik GSYİH 
Zincirlenmiş hacim değeri (2009 baz yılı ), Turizm gelirleri için Amerikan doları bazında dönemlik veriler, 
Enflasyon oranı için TÜFE (2003 baz yılı) aylık verileri, İhracat Birim Değer Endeksleri (2010 yılı baz yılı) için 
aylık veriler ve İstihdam oranları için aylık veriler kullanılmıştır. İhracat birim değer endeksi, Tüfe ve 
İstihdam Oranları aylık veriler olduğu için bu veriler üç aylığa çevrilmiştir. Verilerin dönüştürülmesi için 
geometrik ortalama formülü kullanılmıştır. Bütün veriler TÜİK’ in elektronik veri dağıtım sisteminden 
alınmıştır ve hepsinin logaritması alınmıştır. 

2.1. Regresyon Analizinin Tarihi 

Regresyon kavramı ilk olarak Francis Galton ismindeki bir İngiliz istatistikçisi tarafından 19. yüzyılda, bir 
biyolojik inceleme yapılırken ortaya atılmıştır. Francis Galton bu araştırmaları sırasında regresyonu kavram 
ve yöntem olarak geliştirmiştir. Karl Pearson, R.A. Fisher ve Udny Yüle bu yöntemi daha genel istatistiksel 
alanlara uyarlayarak geliştirmişlerdir. Adrien Marie Legendre tarafından 1805’te bulunan  En Küçük Kareler 
Yöntemi regresyon yönteminin ilk şeklidir. Daha sonra 1809’da C.F. Gauss aynı yöntemi açıklamıştır. Bu iki 
bilim adamı, Güneşin etrafındaki uyduların yörüngelerini tespit etmek için astronomi gözlemleri yaparken 
EKK yöntemini ortaya çıkartmışlardır (https://www.frmartuklu.org/,(Erişim Tarihi:22.11.2017). 

2.2. Regresyon Analizi Nedir? 

Regresyon Analizi; bağımlı (dependent) ve bağımsız (independent) değişkenler arasındaki sayısal ilişkiyi 
incelemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bağımlı değişken (açıklanan değişken, yanıt değişkeni, sonuç 
değişkeni olarak ta adlandırılır) bağımsız değişkenden etkilendiği kabul edilen değişkendir. Bağımsız 
değişen(açıklayıcı değişken, etken değişken olarak ta adlandırılır) ise bağımlı değişkeni etkilediği düşünülen 
değişkendir. Regresyon modelinde bağımsız değişken y, bağımlı değişken x ile gösterilir (Gangam ve 
Altunkaynak, 2015: 11). 

Regresyon Analizinde;  bir tane bağımlı ve bir tane de bağımsız değişken var ise Basit Regresyon Analizi, bir 
tane bağımlı değişken, birden fazla bağımsız değişken var ise Çoklu Regresyon Analizi, birden fazla bağımlı 
değişken var ise Çok Değişkenli Regresyon analizi yöntemleri uygulanır. Değişkenler arasındaki ilişki 
doğrusal ise Doğrusal Regresyon Analizi, değilse Eğrisel Regresyon Analizi olarak adlandırılır 
(Büyüköztürk, 2011: 91). 

Basit bir Regresyon Modeli;  

 y= β0 + β1 X + ε  şeklinde kurulur. Denklemde;  

Y; Bağımlı (açıklanan) değişkendir.  X; Bağımsız (açıklayıcı) değişkendir.  

β0; Sabit değerdir. X=0 olduğunda Y’nin aldığı değerdir. 

β1; Regresyon katsayısıdır. Bağımsız değişkendeki 1 birim değişime karşılık bağımlı değişkende meydana 
gelecek değişmeyi ifade eder. 

https://www.frmartuklu.org/
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ε; Rassal hata terimidir. Bağımlı değişkenin belli bir hata içerdiği varsayılır. Bağımsız değişkende hata 
yoktur (http://www.ekonomianaliz.com/, Erişim Tarihi:22.11.2017). 

Rassal hata ε normal dağılım gösterir, ortalama değeri sıfırdır ve sabit bir yayılıma sahiptir. Rassal hata 
modele dâhil edilir çünkü ekonomide iki değişken arasında fonksiyonel lineer ilişki genelde olasılıksaldır, 
zira veri setleri belli sayıdaki örneğin gözlemine dayanır ve ölçüm hatalarından etkilenir (Anghelance ve 
Anghel, 2014: 55). 

Bağımsız değişkenlerin sayısı birden fazla ise model çoklu doğrusal regresyon modeli olarak kurulur. Basit 
regresyon modeline yeni bir terim, Xi2 eklenirse, model çoklu doğrusal regresyon modeline çevrilmiş olur. 

yi = β0 + β1Xi + β2X2i + εi 

Burada üç tane parametre, yani β0, β1 ve β2 ile çoklu değişkenli doğrusaldır (https://www.frmartuklu.org/, 
Erişim Tarihi:22.11.2017).  

Bağımsız değişkenlerin sayısı bilinmiyor ise çoklu doğrusal regresyon modeli: 

yi = β0 + β1Xi + β2X2i + … + βpXpi + εi  

Olarak formüle edilmektedir. Denklemde yer alan yi, bağımlı değişkeni; β0, sabit değeri; X1i..pi, bağımsız 
değişkenleri; εi ise hata terimini ve β1..p regresyon katsayılarını  ifade etmektedir (Yılmaz ve Doğan, 2017: 
387). 

Doğrusal regresyon yöntemi uygulanabilmesi için temelde kabul edilen varsayımlar şunlardır; 

-  Kullanılan örneklemin rastgele örneklem olduğu veya ana kütleyi büyük oranda temsil ettiği 
bilinmektedir. 

- Bağımlı değişkenin rassal hata barındırdığı ve ortalama hatanın sıfır olduğu varsayılır. Regresyon analizi 
sistematik hatayı kapsamamaktadır.  

- Sabit varyanslılık veya homosedastisite varsayımına göre, hatalar zaman içinde ve kendi aralarında 
birbirine bağımlı değildir. 

- Otokorelasyon varsayımına göre, hata varyansı sabittir ve veriler arasında hiç değişmediği varsayılır.  

- Hatalar normal dağılım gösterir.  

- Çoklu doğrudaşlık (multicolliearity) olmaması varsayımına göre; bağımsız değişkenler arasında ilişki 
olmaması gereklidir (https://www.frmartuklu.org/, Erişim Tarihi:22.11.2017). 

3. Regresyon Modelinin Uygulanması ve Elde Edilen Bulgular 

Çoklu doğrusal regresyon denklemi;  

Büyüme = β0 + β1Enflasyon + β2İhracat + β3Turizm +  β4İstihdam + εi olarak kurulmuştur. Verilerin doğal 
logaritmaları alındığından denklem;   

LGSYİH= β0 + β1LENF + β2LİHR + β3LTRZ + β4LİST + εi şeklinde gösterilmiştir. 

Hipotezler; 

H0: Büyüme ile Enflasyon, İhracat, Turizm ve İstihdam arasında bir ilişki yoktur, 

H1: Büyüme ile Enflasyon, İhracat, Turizm ve İstihdam arasında bir ilişki vardır şeklinde kurulmuştur. 

Modeli uygulayabilmek için temel varsayımlar için yapılan testler ve sonuçları aşağıdadır; 

Çoklu Doğrudaşlık (Multicolliearity) Testi; 

Bağımsız değişkenlerin birbirleri ile bağlantılı olmadığını ölçmek için Variance inflation factors for the 
independent variables (WIF) testi uygulanmıştır.  

 

 

http://www.ekonomianaliz.com/,%20Eri%C5%9Fim
https://www.frmartuklu.org/
https://www.frmartuklu.org/
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Tablo 1. WIF Testi Sonuçları 

Variable VIF 1/VIF 

İstihdam 7.72 0.129541 

Tüfe 5.80 0.172562 

Turizm 2.40 0.416376 

İhracat 1.30 0.766375 

Mean VIF 4.31  

Test sonucuna göre değişkenlerin VIF değerleri 10’dan küçük ve ortalama VIF değeri 5’ten küçüktür. 
Modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu yoktur. 

Sabit Varyanslılık Testi; 

Modelin homosedastisite varsayımı koşulunu sağlayıp saplamadığını anlamak için Breusch-Pegan/Cook-
Weisberg testi uygulanmıştır. Hipotezler; 

H0: Hata Terimleri arasında değişen varyans yoktur. 

H1: Hata Terimleri arasında değişen varyans vardır.  

Tablo 2.  Breusch-Pegan / Cook-Weisberg Testi Sonuçları 

HO: Constant Variance 

Variables: Fitted Values of GSYİH 

Chi 2 (1)        = 0.88 

Prob > chi2    = 0.3469 

Modelin olasılık değerine baktığımızda 0,05’ ten büyük olduğu görülmektedir. H0 Hipotezi kabul edilir. 
Modelde değişen varyans sorunu yoktur. 

Otokorelasyon Testi; 

Bu testte hata terimleri arasında otokorelasyon olup olmadığı incelemek için Breusch-Godfrey LM testi 
uygulanmıştır. Hipotezler; 

H0: Hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur 

H1:Hata Terimleri arasında otokorelasyon vardır  

Tablo 3. Breusch-Godfrey LM Test Sonuçları 

Lags(p) Chi 2 df Prob > Chi 2 

1 2.589 1 0.1076 

Yapılan testin sonuçları incelendiğinde olasılık değerinin 0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu durum 
modelde otokorelasyonun bulunmadığını göstermektedir. H0 hipotezi kabul edilir. 

Normallik Testi; 

Hata terimleri normal dağılmaktadır varsayımının araştırılmasında Shapiro-Wilk W testi uygulanmıştır. 
Hipotezler; 
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H0:Hata terimleri normal dağılmaktadır.  

H1:Hata terimleri normal dağılmamaktadır.  

Tablo 4. Shapiro-Wilk W Testi Sonuçları 

Variable Obs W V z Prob >  z 

Hata Terimi 50 0.98352 0.775 -0.544 0.70677 

Testin sonucuna göre olasılık değeri 0,05’ten büyük olduğu için H0 hipotezi kabul edilir. Modelde hata 
terimleri normal dağılım özelliği göstermektedir.  

Görüldüğü gibi modelin uygulanabilmesi için temel varsayımlar test edilmiş ve modelin uygulanabilir 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon analizi sonuçları aşağıdadır.  

Tablo 5. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Source   SS                df                MS Number of obs    =     48 

 F (4, 43)             =     106,72 

Prob > F              =     0.0000 

R-squaraed          =    0.9085 

Adj R-squared     =    0.900 

Root MSE            =    .02645 

Model 

Residual 

 

.298672599    4       .07466815 

.030086462   43      .00069968 

Total .328759062   47    .00699487 

GSYİH Coef. Std.Err. t P> t 95% Conf.  İntervall 

Turizm 

TÜFE 

 İhracat 

İstihdam 

Cons 

.0707782 

.3525353 

-.1172008 

1.28508 

5.336059 

.029656 

.078092 

.1087202 

.3971019 

.4720218 

2.39 

4.51 

-1.08 

3.24 

11.30 

0.021 

0.000 

0.287 

0.002 

0.000 

.0109713      .1305852 

.1950478      .5100228 

-.3364559     .1020543 

.4842478       2.085912 

4.384136         6.28781 

Analiz sonuçlarına göre; Belirleme katsayısı R2= 0,90852’tir. Yani model, ekonomik büyümedeki değişkenliği 
0,90852 oranında açıklama gücüne sahiptir. Modelde (p=0.000<0.05) p değeri ɑ değerinden küçük olduğu 
için %95 güven düzeyinde modelin anlamlı olduğu söylenebilir. Açıklayıcı değişkenlere bakıldığında, 
İhracat dışında diğer açıklayıcı değişkenler ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. İhracatın Olasılık değeri 0.05 ten büyük çıktığı için(p=0.287>0.05), H0 hipotezi kabul edilir. 
İhracat ile büyüme arasında %95 güven aralığında, 0.05 anlamlılık düzeyinde, anlamlı bir ilişki olmadığı 
görülmektedir. Enflasyon, turizm ve istihdam değişkenlerinin olasılık değeri ise 0.05 ten küçük çıktığından 
(Turizm p=0.021<0.05, TÜFE p=0.000<0.05,İstihdam p=0.002<0.05) H0 hipotezleri reddedilerek H1 Hipotezleri 
kabul edilir. Yani %95 güven aralığında, 0.05 anlamlılık düzeyinde, enflasyon, turizm ve istihdam ile 
ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Ekonomik büyüme ile Enflasyon arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak amacıyla ayrıca Evievs 
istatistik/ekonometri programı kullanılarak, Granger nedensellik analizi uygulanmıştır. Aşağıdaki tabloda 
görüldüğü üzere olasılık değerleri 0.05 in altında çıkmıştır. Ekonomik büyüme ve enflasyon arasında çift 
yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 
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Tablo 6. WAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Test Sonuçları 

Date: 11/30/17   Time: 19:35                               

Sample: 2005Q3 2017Q2    

Included observations: 43                                

Dependent variable: GSYIH 

Excluded   Chi-sq         df       Prob.                       

Dependent variable: TUFE                                    

Excluded     Chi-sq      df        Prob.   

TUFE     13.77791          5        0.0171 

All          13.77791          5        0.0171 

GSYIH      40.31511       5       0.0000                                   

 All            40.31511       5        0.0000         

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Türkiye’de 2005Q3-2017Q2 dönemleri arasında, ekonomik büyüme ile enflasyon, turizm, ihracat 
ve istihdam arasındaki ilişki Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ile analiz edilmiştir. Açıklanan değişken 
olarak GSYİH, açıklayıcı değişkenler olarak turizm gelirleri, TÜFE endeksi, İstihdam oranları ve ihracat 
birim değer endeksi alınmıştır. Veriler TÜİK elektronik veri dağıtım sisteminden alınmış ve aylık veriler 
geometrik ortalamaları alınarak çeyrek dönemlik yıllık verilere çevrilerek logaritmaları alınmıştır. 
Düzenlenen verilere, Çoklu Doğrudaşlık (multicolliearity) varsayımı için Variance inflation factors for the 
independent variables (Wif) testi, Sabit Varyanslılık varsayımı için Breusch-Pegan/Cook-Weisberg testi,  
Otokorelasyon varsayımı için Breusch-Godfrey LM testi ve Normallik varsayımı için Shapiro-Wilk W testi 
uygulanarak modelde çoklu doğrusal regresyonun uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Uygulama 
sonuçlarına göre; Enflasyon, turizm ve istihdam ile ekonomik büyüme arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişki olduğu, İhracat ile ekonomik büyüme arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
bulgular literatürde de değinildiği gibi; enflasyon için Özpençe (2016), Süleymanov ve Nadirov (2014), Saraç 
(2009), Berber ve Seyfettin (2004), Karaca (2004)’ in bulgularını aralarında bir ilişki olduğu noktasında 
desteklemektedir. İhracat için, Arvas ve Torusdağ (2016), Korkmaz ve Aydın (2015) ve Takım (2010)’ ın 
bulgularını desteklemekte, Saraç (2013), Yapraklı (2007) ve Demirhan (2005)’ ın bulgularını 
desteklememektedir. Turizm için, Özcan (2015), Bozkurt ve Topçuoğlu (2013), ve Aslan ( 2008)’ ın 
bulgularını desteklemektedir. İstihdam için, Muratoğlu (2011)’ nun bulgularını desteklememekte, Altuntepe 
ve Güner (2013), Akçoraoğlu (2010)’ nun bulgularını desteklemektedir. 

Ekonomik büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların çoğu arada negatif bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşsa da, bazı yazarlar bu çalışmalardaki verilerin ve kullanılan yöntemlerin sonucu 
etkilediğini söylemektedir. Zaman serileri analizi enflasyon ile büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmak için 
önerilir. Fakat zaman serilerinin kullanıldığı analizler de net bir sonuç ortaya koyamamıştır (Karaca, 2003: 
254). Negatif yönde ilişki bulan çalışmalar, enflasyonun belirli bir eşik seviyeyi yani iki haneli rakamlara 
ulaştığı durumlarda ekonomik büyüme üzerinde negatif etkiler doğurduğu noktasında birleşmektedirler 
(Karaçor vd., 2011: 42-43). Regresyon analizi sonuçlarına göre, Türkiye’ de enflasyon ile ekonomik büyüme 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Son yıllarda enflasyonun büyüme üzerinde etkisinin 
negatif olduğuna dair görüşlerin artmasına rağmen çalışmamızda bu etki pozitif olarak çıkmıştır. TÜİK’ in 
yeni GSYİH hesaplama yöntemi olan, 2009 baz yıllı zincirlenmiş hacim endeksi yönteminin ve yıllarca çift 
haneli enflasyon oranlarına alışmış olan Türkiye’ de enflasyon oranlarının tek hanelerde seyir etmesiyle 
birlikte, özel sektöre ve hane halkına sağlanan teşvik ve kredi imkânıyla iç talebin artırılmasının büyüme 
rakamları üzerinde olumlu bir etkiye neden olduğu düşünülmektedir. Büyüme ile enflasyon ilişkisini ortaya 
koymak için aynı zamanda Evievs istatistik/ekonometri programı kullanılarak Granger nedensellik analizi 
uygulanmış ve büyümeden enflasyona ve enflasyondan büyümeye doğru çift yönlü nedensellik olduğu 
görülmüştür (Tablo 6). 

Türkiye’ de ihracata dayalı büyüme modelinin geçerli olmadığı, ihracattaki artışın GSYİH’ da artışa neden 
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Türkiye döviz sıkıntısı çeken bir ülke olduğu halde, yeteri kadar AR-GE 
faaliyeti yapmadığından üretim için hammadde ve ara malını ithal eden ihracat sektörleri,  ekonomik 
büyümeye direkt katkı sağlayamamaktadır (Korkmaz, 2015: 68). İhraç edilecek malların üretiminde iç 
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piyasalara olan bağımlılığın azalmasının iç rekabetin ve ekonomik dinamizmin sağlanamamasının, üretim 
faktörlerinin verimliliğini azalttığı ve büyümeye olumlu katkı sağlayamadığı düşünülmektedir. Ayrıca 
ihracat ile ülkeye giren dövizin hammadde ve ara malı ithalatı için kullanılması sebebiyle dış ticaret açığı 
üzerine de olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir.  Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve ihracatın 
ekonomik büyümeyi destekleyen bir yapıya kavuşturulması için yurtiçinde AR-GE faaliyetlerinin artırılması 
ve ihracat için gerekli olan hammadde ve ara malı üretimini teşvik edecek politikaların uygulanması 
gerektiği düşünülmektedir. 

Türkiye de turizmin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Bu sonuçlar Türkiye’ nin 
turizm sektörünü baz alarak büyüyebileceğini göstermektedir. Fakat Turizm katsayısına baktığımızda 
turizmdeki 1 birimlik artışın Büyümeyi 0,07 birim artırdığı görülmektedir. Bu oranın artırılması ve 
ekonomik büyümenin desteklenmesi amacı ile turizm sektöründe alternatif turizm tiplerinin 
canlandırılması, turizm bölgelerine teşviklerin artırılması vb. politikaların geliştirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik konusu en çok tartışılan konulardan biridir. Türkiye’ de istihdamın 
büyüme üzerindeki etkisine bakıldığında İstihdam oranındaki 1 birimlik artışın ekonomik büyümeyi 1,285 
birim artırdığı görülmektedir. Bu yüzden İstihdam oranlarının artmasına yönelik politikaların geliştirilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, sermaye yoğun üretim emek yoğun üretimin yerini 
almaya başladığı için işsizlik oranları da artmıştır. Günümüzde niteliksiz işgücüne olan talep azalmıştır. 
Tarımdan sanayiye geçişle artan kırsal işsizlik oranlarını azaltmak için üretim teknolojisine uygun nitelikli 
işgücünün yetiştirilmesine yönelik politikaların geliştirilebileceği düşünülmektedir.  
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Purpose – Information users who are able to reach the firms’ information want the 
reports to be accountable and complete, to quickly access the information that is 
needed, and to be transparent and clear. For this reason, the results of independent 
audit reports are crucial for the information users. On the other hand, auditing firms 
would also aim to reach transparent and quick information by using electronic 
transformation elements. Supervisors can also use e-transformation elements to 
access information that is quick and easy to control. 
Design/methodology/approach – A survey was applied to the independent audit firms 
in Ankara and Anova and Tukey tests were conducted. 

Findings – At the end of the study, a meaningful relationship was found between the 
title of employees in the audit body and the elements of e-transformation in audit 
activity. 

Discussion – Electronic transformation elements that are important in every 
company in both the public and private sectors are also important in audit firms and 
their necessity is increasing. 

1- INTRODUCTION

With the rapid development of information technology in the world at the beginning of the 20th century, the 
knowledge production process has been accelerated by computers. Companies started to use information 
technologies in their operations and started to use these technologies in almost all of their departments such 
as marketing, management, finance and accounting. This process, known as the electronic business, has 
affected all the firms' departments. At this point, accounting practices have also changed and electronic 
transformations have also started to be applied in accounting rapidly. 

The authority responsible for the regulation of electronic transformation in Turkey has been effective in 
transition to electronic accounting processes with the Ministry of Finance as the Revenue Administration 
(IOP). The Ministry of Finance about the electronic transformation authority regulations in Turkey is the 
Presidency of Revenue Administration (IOP).  Article 242 (2) of the Tax Procedural Code (VUK) has defined 
the electronic book and electronic document, electronic record. In the same paragraph of the same article, the 
disclosure, recording, preservation and transmission of electronic books, documents and records has been 
explained. 

The Turkish Commercial Code (TTK) has made the legal regulations regarding the number 6102 in article 64, 
paragraph second [It is obligatory to keep any kind of document, photocopy, carbon copy, microfiche, 
computer recording or similar copy in the written, visual or electronic form, submitted in connection with its 
operation] ( TPL Item 242, 2.paragraph). 

After these explanations, it is possible that e- transformation  is defined as "an accepted change process in the 
use of information technologies" (Çetiner 2009, p.40). It is expressed as the fact that e- transformation 
information technologies are developed and firms can perform their activities on the electronic medium in 
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order to adapt to this change. Firms also use many electronic transformation elements such as e-registration, 
e-signature, e-billing, e-confirmation, e-signature, e-archive and so on. Accounting is not only a unit for 
firms to register their money inputs and outputs but also to be a source of quality, fast, accurate and reliable 
information for audit activity in financial reporting period. 

Due to these developments in accounting profession, different specialization areas have been revealed, the 
need for personnel who are open to new improvements and changes has increased, and the profession has 
become a priority and the need for managers' vision to be wide has arisen. Because accounting records at 
firms is not only about keeping records and showing company performance, but also it is important since it 
is guiding information users. Especially after the Enron and its successive accounting scandals, regulatory 
authorities in charge of accounting have reorganized and put into practice.  

In this point both internal and external audit factors play an active role in firms. Arens and Loebbecke (1991, 
pp.3-4) describe the most general definition of auditing as follows: the reports submitted regarding the 
company's activities and events comply with predetermined conditions, the collection of records, the 
examination and the submission of reports to information users. Gücenme (2204,2), it was stated that the 
resentment  was a comparative process and that generally accepted accounting principles should be applied 
in order to make the comparison.  

Audit firms should adapt to this electronic transformation process, and company employees should be open 
to newness and awareness of this issue. The government also imposed legal obligations on companies in 
order to make it easier for them to keep their accounting records, make their activities faster, and obtain 
more reliable information. Within the scope of E-transformation, the knowledge, skills and expertise of the 
employees in the company gain importance and it is aimed to use the electronic transformation process more 
easily with the training programs. 

In this framework, it is aimed to measure the effectiveness of the audit aimed at using the electronic 
transformation elements in the control of the accounting activities and the employees' titles. In the later part 
of the work, the opinions about the electronic transformation in the literature related to the topic were 
evaluated and then the survey study was done about the topic.  

2- LITERATURE 

There is a serious number of research related to electronic transformation elements in the literature. In the 
world, the increase of technological developments since the beginning of the 2000s has also increased the 
globalization process and it continues to take its place more in the literature. In the study, we have given 
weight on the works that put emphasis on the importance of electronic transformation elements. When it 
comes to international literature; the existence of electronic records in supervision, the necessity of using 
accounting package programs, Kaufman and Schmidt (1957:33) worked and reached the conclusion that the 
firm would change the success and the workflow in the company. When the time of Kaufman and Schmidt’s 
study is thought, it can be determined that the importance of accounting package programs have been 
recognized long before. Bhimani (2003) examined the use of audit support systems with a study that 
emphasizes the importance of technological innovations.  

Accordingly, audit firms have determined that the use of these support systems is technology applications 
that facilitate control and accelerate auditing. At the same time, he emphasized the need for incentives for 
the use of audit support systems. Wood and Sangster (2002: 669) conducted a study that measures the 
necessity of employees to keep up with technological developments. They stated that the working 
environment has changed with the elements of e-transformation. Therefore, they have argued that the 
awareness of individuals should be increased. 

In Turkey, progress has been made in the transformation process as a result of extensive studies carried out 
by the Ministry of Finance Revenue Administration. When we look at the national literature, we see that 
papers related to this issue are important both in the public and in congresses and councils as well as 
academia. Çetin (2010) states that the intensive use of electronic data can be easily accessed and the works 
can progress faster. Erol and Subaşı (2015) stated that electronic transformation elements change account 
definition of accountants not only to keep records but also play a part in evaluating and designing this 
system. Kıvanç et al. (2006) emphasized the importance of firms playing an active role in the e-
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transformation process and the necessity of overcoming critical factors in order for the e- transformation 
process to be successful. Moreover, they pointed out that it is important to look at this subject from the fact 
that the managers have extensive authority over the firms in the e- transformation process. Because the 
managers have a big share in the decisions made in the firms, the vision of the managers in the electronic 
transformation process is important. On the other hand, they pointed out that the size of the company 
operates in a harder process than the small firm in decision making, which in turn affects this transformation 
process. They also emphasized that the infrastructure system is also important in companies and the number 
of experts and competent people who can use the transformation elements will increase the success in the 
company transformation process. In the process of e- transformation of Tektüfekçi (2017), Turkey tried to 
determine the extent to which the web-based research result in the beginning of the process was increasing 
day by day. According to this, in order for the application to be successful in Turkey, it is necessary to use 
smart devices such as computers, tablets, etc. and determine the software programs correctly.  

There have been some studies of state institutions with the electronic transformation process which is 
progressing rapidly in our country since the beginning of 2000's. The rapid development of information 
technologies has started the process of keeping up with this structure. Our modern processing country 
started the process of storing, using information in computtransformationer environment in many public 
institutions together with Electronic transformation (e- transformation) Turkey Project in 2003. 

In this way, information is transmitted easily and quickly, and retrospective controls are starting to be done 
easily. E-transformation has started to be used in many areas such as education, business, service sector, and 
has made it easier to access information. The State Planning Organization (SPO) has done a serious work on 
this subject by publishing "Turkey's Information Society Conversition Policy". According to this, the e - 
transformation on process is defined as [a country that has become a focus point in science and technology 
production uses information and technology as an effective tool, generates more value through information 
based decision making processes, and has a global competitiveness and a high level of prosperity] (SPO, 
2003). In order to make effective use of information and communication technologies in Turkey in 2004-2005, 
studies were conducted covering 2006-2010 periods in order to utilize information and communication 
technologies effectively. 

The Turkish e- transformation Project, with the Ninth Development Plan covering 2007-2013 periods, 
emphasizes the importance of information transformation and constitutes the most comprehensive period in 
this issue. In this way the awareness of the programs implemented up to this point has been increased to 
enable the emergence of programs that can be implemented in public and private sectors. At the same time 
comparative analyzes made at national and international levels have started to measure the extent to which 
the objectives of the transformation process are reached (kalkınma bakanligi.org.tr.; dpt.org.tr). 

Since this process is the most important users of enterprises, citizens and the state, this study examines the 
potential of Turkey to transform into information society in the framework of technological developments in 
2010. The aim of this study is to develop the skills of processing and operating employees to use the 
technology, to make modern business processes in enterprises and to maximize the use of technological 
developments by the firms. According to the research conducted, the use of customer relationship 
management practices in Turkey in the period of 2007-2010 increased  from 8.7 percent to 32.6 percent, the 
use of supply chain management practices increased from 5.6 percent to 16 percent and the application of 
enterprise resource planning use rose from 7.8 percent to 15.3 percent. E-signature usage rate for enterprises 
with 10 or more employees was 10.1 percent in 2010. It is emphasized that e-commerce needs to be 
developed in order to catch up with these developments, and it is emphasized that firms should support and 
encourage firms to increase the security of e-signatures. 

3- DATA AND ANALYSIS METHOD 

In determining the relationship between the title of the employees of the audit companies and the use of 
electronic transformation elements in the audit activity, a questionnaire was applied to the independent 
audit institutions operating in Ankara. There are 42 independent audit companies in Ankara. The contact 
information of 2 of these companies could not be reached. Over 40 audit firms of which 27 have been 
reached and the survey questions have been answered. This survey was prepared by conducting a literature 
search and statistical analyses were carried out on the reliability of the survey. The reliability of the scale was 
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tested using the Cronbach Alpha coefficient method (Tavakol and Dennick, 2011:53) and the scale was found 
to be "85% very good". The survey consists of 27 questions; the first four questions are regulated by variable 
demographic characteristics, and the other 22 questions were prepared by triple likert scale. 

After the reliability of the scale became very high, a questionnaire was made in the audit institutions. SPSS 
20.0 package program was used in the analysis of the questionnaire data. As a result of the analysis, Anova 
and ukey tests were done and the relationships between the results were examined. 

- According to the demographic characteristics of the companies participating in the survey, the operation 
years of the companies with less than 2 years is 5, the age with 2-5 years is 9, the age with 5-10 years is 5 and 
the age with 10 years or more is 7. 

- Six of the survey institutions participating in the survey do not use e-confirmation elements. 
- On the other hand, all the supervisory firms think that technological use is necessary in the long run. 

- 14 auditing firms answered that electronic transformation increased the reliability; 12 of them responded e-
transformation increased their reliability partially while 1 of them mentioned e-transformation has not 
affected their reliability. 

- 15 of the audit firms said that electronic transformation made easier the audit activity and 12 of them told 
that it was partially facilitated the auditing. There were no audit firms that says e-transformation did not 
made easier auditing.  

- It has been determined that measures have been taken in order to prevent errors that may occur in the 
control activities in electronic environment conducted by most companies. 

- Electronic transformation elements in accounting records are important in terms of evaluating, correcting 
and increasing the quality of auditing firms. 

- Electronic transformation applications such as e-billing, e-registration, e-archive, e-ledger are required. 
Successful implementation of these applications has been noted by most firms, which has affected the 
success of supervisory firms. 

After using the electronic transformation elements of the companies and determining the duration of 
activity, the distribution of the titles of the employees of the company that forms the basis of the work was 
determined. This result is shown in the following table. 

Table 1: Employees' Business Position In The Firm 

  Frequency Cumulative Percentage (%) 

Responsible Lead Auditor 14 51,9 
Lead Auditor 3 63,0 
Auditor 8 92,6 
Assistant Auditor 2 100,0 
Total 27  

The responsibilities of the respondents in the firm are composed of 14 responsible lead auditors, 3 lead 
auditors, 8 auditors and 2 auditor assistants. When the distribution of the titles of the participants in the 
survey was examined, it was determined that the majority of the respondents were high level auditors. After 
the universe distributions in the analysis, it is aimed to use the electronic transformation process according 
to these titles. Our hypothesis in this point also works in the following way. 

H0: There is a meaningful relationship between the title of the employees in the auditing institution and the 
elements of electronic transformation in the efficiency of auditing. 

Our constructed hypothesis was analyzed in detail by the Turkey test and the following table is shown. 
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Tablo 2: Hypothesis Conclusion 

Employees' Situation In The Firm N Subset for alpha = 0.05 
1 

Responsible Partner Lead Auditor 3 1,00 
Lead Auditor 8 1,00 
Auditor 2 1,00 
Assistant Auditor 14 1,14 
Sig.  ,884 

The table above also explains the use of electronic transformation elements according to the company's 
ownership distributions. According to this, it is revealed that the effectiveness of auditing firms in the audit 
institution using the title of the employees and the elements of the e- transformation increases. Our 
hypothesis was accepted at the level of 5% significance level. 

It has been determined that many firms such as e-registration, e-signature, e-declaration, e-archive are used 
in firms and serious infrastructure studies are conducted in this regard as a result of the inspection 
conducted in audit firms in Ankara. It was found that firms using e-transformation factor had more 
confidence and increased the quality of audit reports. It has also been determined that these e-confirmation 
elements must be equipped with innovations, and have broad vision management. At the same time, it was 
determined that those who will use these elements should be able to keep up with technological 
developments and be open to this issue. The hypothesis was confirmed that the purpose of the study was "a 
meaningful relationship between the title of the employees in the auditing institution and the elements of 
electronic transformation", and as the titles of employees in the company increased, it was determined that 
the records of the companies were more easily reached with electronic transformation and that the 
consistency was more accurate and complete information was reached. The fact that information is complete, 
consistent and open requires institutionalization principles. In this sense, the institutionalization of firms is 
considered by auditors who will be better equipped with electronic developments and use more effectively. 

4- CONCLUSION  

It is inevitable that businesses that do not follow up the developments in information technology will lose 
their power in the globalization process. In this process, it is necessary for companies to closely follow 
developments in international platforms and studies are carried out on this subject. This process removes 
geographical boundaries and provides easy archiving and retrieval of information. Firms from technological 
developments take advantage of the fact that information is kept for a long time and information can be 
reached quickly. At the same time it is easier to compare the information and it is thought that this process 
can provide the work force savings. The vision of the electronic confirmation process requires a wide range 
of managers and employees in order to require a certain cost and a certain training process during the 
creation of the infrastructure system. This process has also taken place in the audit firms, where trainings 
and symposiums have been increased and work has begun to ensure that they are implemented quickly. 

The firms with the creation of numerous information and documents on each and every day, companies 
need to be able to easily access this information and documents, to ensure their  reliability and to maintain 
them for long periods of time. With the rapid development of technology, companies have started to adopt 
and use electronic transformation elements such as e-registration, e-archive, e-declaration, e-confirmation, e-
signature and e-billing in order to adapt to these changing condition.  

The study is shaped by whether the electronic transformation elements used by the independent audit firms 
during the financial reporting audits increase the audit and how these transformation elements change as 
the company employees' titles increase. Accordingly, it is determined that audit firms make their audits 
more effective and quality by using electronic data, and this is supported by the number of employees in 
audit firms. In this sense, electronic transformation elements that are important in every company in both 
the public and private sectors are also important in audit firms and their necessity is increasing. In the light 
of accounting scandals experienced as a result of corruption and misinformation in firms, environments 
should be created in order to implement the electronic transformation elements that have an important role 
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in correcting the deteriorating system, and the availability of these elements should be increased and 
supported through trainings. 
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Purpose: Even though, the impact of trade openness on economic growth overwhelmingly has 

been analyzed by researchers; the real effect still remains inconclusive and controversial in the 

literature. The main objective of this study is therefore to find out whether the financial 

development has any role in determining the impact of trade openness on economic growth 

Method: The study has employed dynamic panel data of 41 developing countries for the period 

1995-2014.  

Findings:  this study could not find any effect of trade openness or financial development on 

economic growth. Rather, the study has found that interaction term representing the joint effect 

of financial development and openness has a negative effect on economic growth. Furthermore, 

the study has empirically proved that human capital and investments have positive effects on 

economic growth while inflation rate and global financial crisis worsen the economic growth.  

Discussion: The study has attributed this result to the willingness of investors to transfer their 

financial capital outflows as trade barriers lowers and financial system gets deeper. 

1- Introduction

Even though, the impact of trade openness on economic growth overwhelmingly has been analyzed by 

researchers, the real effect still remains inconclusive and controversial in the literature. There are two 

opposite views have been debated so far. On one side, some of the researchers argue that trade openness 

may promote economic growth; on the other side, others claim that trade openness may be detrimental to 

economic growth.  

Trade openness enables investors to access new technology abroad which in turn increase the productivity 

of investments, and facilitate a country’s specialization in research-incentive products. Furthermore, more 

open economies force multinational firms to be more competitive to survive in the international trade 

compared to domestic markets which in turn stimulate economic growth. See the studies of Romer (1989), 

Ades and Glaeser (1999) and Baldwin et al. (2005).  

On the contrary, some studies claim that trade openness may be harmful for economic growth. International 

market increases competitiveness and thus decreases expected profits thereby discourage research and 

development (R&D) activities and innovation. Moreover, as countries become more open to the rest of the 

world, they may specialize in sectors that they have disadvantage or in sectors in which technological 

innovations or learning by doing are exhausted. See the studies of Lucas (1988), Young (1991), Redding 

(1999), Yenikkaya (2003) and Sarkar (2008).  

Furthermore, the impact of trade openness on economic growth may depend on other factors such as the 

level of development of the countries or sectoral differences. For-example, Lucas (1988) has claimed that 

technological diffusion may vary across sectors and trade may affect the growth of aggregate productivity if 

opportunities for learning by doing vary across sectors. Furthermore, Abramovitz (1986) and Howitt (2000) 
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have argued that advances economies are more able to absorb new technology from abroad so that trade 

openness promotes economic growth. Even though, the concept of economic growth is relatively broad and 

there are many other factors that may affect the contribution of trade openness to economic growth (for-

example level of economic development or sectoral differences etc.), this study aims to find out whether the 

development of financial system alters the impact of trade openness to economic growth. 

The main objective of this study is therefore to explore contribution of financial development in 41 

developing countries1 from1995 to 2014. The contribution of the study to the existing literature can be 

explained as follows: First, new growth theories perceive technology as endogenous variable rather than 

exogenous variable; thus we have employed Generalized Method of Moments (GMM) dynamic panel data 

estimators to capture edogeneitiy between explanatory variables and dependent variable. Second, within 

simultaneous equation system, we are able to find out if development of financial system weakens or 

strengths the contribution of trade openness to the economic growth. Third, we are able to predict if there is 

a linkage between trade openness and economic growth.  

The rest of the paper is organized as follows: Second section explains the linkages between finance, growth 

and openness. Following second section, third section discusses the literature. Forth section explains the data 

and methodology. Fifth section interprets the empirical findings and last section concludes the study.  

2- Finance, Economic Growth and Trade Openness: Theory  

The relationship between financial deepness and economic growth may take different forms. There are two 

types of hypothesis that links financial system to the economic growth. These hypotheses are known as 

supply-leading hypothesis and demand –following hypothesis. With respect to the supply-leading 

hypothesis; financial sector may lead to economic growth through accumulation channel and allocation 

channel. The accumulation channel emphasizes the finance-induced growth effects of human and capital 

accumulation. On the other hand, the allocation channel emphasizes finance-induced economic growth 

through efficiency gains in resource allocation. With regards to demand-following hypothesis, economic 

growth may lead to development in financial system. For-example, in a growing economy, private sector 

may demand different and more efficient financial instruments and improved excess to external finance. 

Financial sector and growth may be mutually dependent. Private sector may supply necessary funds by their 

savings that enhance the financial system; improved financial system may in return lead to economic growth 

through supply channel. Furthermore, financial sector and growth may be independent each other.  

A potential relationship between trade openness and financial sector opens up new channels through which 

financial system may interact with private sector. Better financial systems may provide a comparative 

advantage for industrial sector that rely on heavily external financing. Thus, countries with developed 

financial market are expected to show commercial structure linked to finance dependent industry sector in 

the international arena. On the other hand, higher trade openness increases the demand for different 

financial instruments. For-example, multinational firms may demand for different financial products to 

avoid risk or reduce risk in the international market. If trade openness induces for more financial deepening, 

financial development may lead economic growth through supply leading-hypothesis which discusses 

earlier. Thus, developed financial system may strength the contribution of trade openness to economic 

growth. On the other side, if finance induces trade openness, higher trade openness is expected to stimulated 

economic growth. 

3- Literature Review 

Analysis of literature reveals that most of the previous studies have focused the linkage between trade 

openness and economic growth or the linkage between financial development and economic growth. There 

is almost a handful of study that examines the impact of financial development on the contribution of trade 

openness to economic growth.  

                                                           
1 These developing countries are Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brazil, Cameroon, China, 

Colombia, Congo, Costa Rica, Cote d’Ivoire, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Honduras, India, Indonesia, Iran, Jamaica, Jordan, 

Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Macedonia, Malaysia, Mexico, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Senegal, 

Sri Lanka, Thailand, Tunisia, Turkey and Yemen.  
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Several studies examining the relationship between trade openness and economic growth found mixed 

evidence. Some researchers argued that trade openness promotes economic growth, while others support 

opposite view, still others could not find any relationship between these two variables. For-example, 

Awokuse (2008), Rao and Rao (2009), Ramanayake and Lee (2015), Sakyi et al. (2015), Keho (2017) have all 

argued that trade openness causes economic growth. On the other side, Sarkar (2008) has examined the 

linkage between trade openness and economic growth for a sample of 51 less developed countries. He has 

found that majority of the country group in the analysis experienced no positive long-term relationship 

between openness and growth during the 1961-2002 period. Ulaşan (2015) has investigated the openness-

growth nexus in a dynamic panel data framework and found that lower trade barriers are not related with 

the economic growth.  

Furthermore, as the linkage between openness and economic growth remains still inconclusive and complex, 

many researchers have examined whether there are economic conditions for stronger or weaker trade-

growth relationship. For-example, Harrison (1996), Yenikaya (2003), Dowrick and Golley (2004), Kim and 

Lin (2009) have claimed that level of economic development has an important role to determine the 

contribution of trade openness to economic growth. They have argued that more advanced economies tend 

to have better financial markets, R&D activities, and human capital accumulation so that they are more able 

to absorb new technology attained by doing business with the rest of the world. Kaltani (2007) has 

investigated the role of reforms in the link between trade openness and economic growth in Albania. He has 

concluded that financial depth, governance and infrastructure have crucial role to strength the contribution 

of openness to economic growth.   

Stiglitz (2004) and Aghion et al. (2005) have pointed out the importance of development of financial system 

to strength the effect of trade openness on economic growth. They concluded that trade openness may 

encourage the development of R&D activities and thus stimulate technological progress in the country. And 

an efficient financial system is needed to spur innovation by identifying and funding productive 

investments. Furthermore, Kim et al. (2012) have analyzed the interactions among economic growth, 

financial development and trade openness through simultaneous equation system. They have concluded 

that financial development has a positive effect on trade in developed countries while it has a negative effect 

on trade in poor countries. Yet, financial development stimulates trade openness in richer countries; the 

trade has an ambiguous impact on financial development.  Moreover, Huang and Chang (2014) have 

investigated whether financial development is associated with stronger or weaker trade openness-growth 

relationship. They found out the countries with higher stock market development strength the contribution 

of trade openness to economic growth.  

4- Data and Methodology  

4.1. Data 

We have determined Gross Domestic Product (GDP) per capita growth rate as of our dependent variable. 

We have selected three different measures as indicators of financial developments. These variables are 

namely domestic credit provided by financial sector (% of GDP), domestic credit to private sector (% of 

GDP) and Broad money (% of GDP). While first two indicators show the financial deepness of banking 

system, broad money represents the money in the circulation outside of the banking system. Additionally, 

we have incorporated control variables that may have potential to affect the economic growth rates. These 

are namely GDP per capita, Openness index which is calculated taking the ratio of export plus imports 

summation to GDP, female labor force (% of total labor force) as an indicator of human capital, gross capital 

formation (investment) and inflation rate. Lastly, we have also included dummy variables for the years of 

2008 and 2009 to measure the effect of Global Financial Crisis (GFC) on economic growth. All variables have 

measured in US Dollars and attained from World Bank Data retrieval tool (www.worldbank.org.)  Data 

statistics and expected signs of the coefficients are provided in Table 1 below.  
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Table 1. Data Summary and Descriptive Statistics 

Variables Observations Mean Standard 

Deviation 

Expected Sign 

Growth (%) 820 2.9617 4.1135 _ 

Financial Dev1 (%) 820 47.8504 35.9411 (+) 

Financial Dev2 (%) 820 36.7044 30.0818 (+) 

Financial Dev3 (%) 820 50.8088 32.7491 (+) 

GDP Per Capita 820 30.5390 27.6679 (+) 

Openness (%) 820 73.5726 35.8621 (+/-) 

Human Capital (%) 820 36.4596 9.6247 (+) 

Investment 820 24.6350 7.7942 (+) 

Inflation (%) 820 8.1805 10.5658 (-) 

Note: Financial Dev1, 2 and 3 represent domestic credit provided by financial sector (% of GDP), domestic 

credit to private sector (% of GDP) and Broad money (% of GDP) respectively. Human capital represents 

female labor force as (% of total labor force) 

As seen from Table 1, we don’t have any missing observations in the series. With respect to the standard 

deviations of variables, indicators for financial developments, openness index and GDP per capita are seen 

as the most volatile variables. On the other side, human capital measured female labor forces as % of total 

labor force is seen as the least volatile variable. Analysis of the mean of the variables reveals that the mean of 

the openness index is around 74 meaning that most of the countries in the analysis have low trade barriers 

and high volume of the international trade.  

4.2. Methodology  

The fundamental assumption regarding the validity of least square estimators is that the model error term 

should not be correlated with the regressor, i.e., 0)/( =xuE . If this assumption fails, Ordinary Least 

Square (OLS) estimators are no longer valid and are biased; they do not allow consistent interpretation of the 

results. However, an Instrumental Variable (IV) estimator provides unbiased and consistent estimators 

under the assumption that valid instruments exist, where the instruments z are variables which are 

correlated with the regressors x (that are assumed to be endogenous), which satisfy 0)/( =zuE .  The IV 

method is an appropriate approach for estimating the parameters of models with endogenous regressors, as 

well as errors-in-variables models. Since, new growth theories assume that openness as endogenous variable 

rather than exogenous variable. And, financial development and growth may be mutually interdependent. 

Thus, we need to use IV method to capture endogeneitiy among certain variables.  

Analysts may take the first difference of the model to control for unobserved country-specific effects, which 

cannot be handled using country-specific dummies because these are not directly observable. Also, if there is 

an endogeneitiy problem in the data, the estimator is capable of handling the simultaneity bias associated 

with the possible endogeneitiy of some of the explanatory variables. In this respect, one should use 

appropriate instruments that are related to the endogenous variable, but not correlated with the error term 

and other explanatory variables, to obtain unbiased and consistent estimates. There are two well-known IV 

models, known as 2-Stage Least Square (2SLS) and GMM models. Yet, while a 2SLS IV model uses 

instruments determined directly by the analysts, a GMM model uses lagged values of dependent variables 

automatically as its instruments. If the instruments selected are weakly exogenous variables, a 2SLS IV 
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model may produce biased and inconsistent estimates. Contrary to 2SLS IV models, the GMM model as 

proposed by Arellano and Bond (1991) produces best-fit instruments by utilizing the orthogonally 

conditions that exist between lagged values of yit and the disturbance vit. The method proceeds in several 

steps. We can illustrate this using our main specification, as follows: 

       tii

k

kittiti vaXGrowthGrowth ,

10

1

1,10, ++++= 
=

−                                                               (1) 

In this case, tiGrowth ,  represents the GDP growth rate as of our dependent variable, while 1, −tiGrowth  

refers to the lagged value of dependent variable. Furthermore, while kitX indicates the explanatory variables 

and time dummies in the analysis, ia  and tiv ,  refer to the individual effect (country effect) and disturbance 

term respectively. To eliminate the country effect, we should take the first difference of our specification. 

After taking the first difference, our specification is as follows: 

       ti

k

kittiti uXGrowthGrowth ,
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1

1,1, ++= 
=

−                                                                 (2) 

 

Here, 1,,, −−= tititi GrowthGrowthGrowth and so on, and 1,,, −−= tititi vvu .  

At this point, Arellano and Bond (1991) proposed to employ the lagged levels of the regressors as 

instruments. This approach is known as a difference GMM estimation, and is a feasible technique provided 

that the explanatory variables are weakly exogenous, and the error term is not serially correlated. The 

orthogonality of the moment conditions can be specified as follows: 

  
  0,, =− tisti uGrowthE  or    0( 1,,, =− −− titisti vvGrowthE  for  s ≥ 2; t = 3,…,T; k =1,..,3             (3) 

Furthermore, Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998) suggest that the Arellano and Bond 

estimator will yield consistent and unbiased estimators unless the explanatory variables are intermittent. 

Otherwise, as the lagged levels of the variables become weak instruments, one should add additional 

moment conditions using the lagged first differences (LFDs). 

These additional moment conditions can be specified as follows: 

  0)(( 1,,1,, =+− −−−− titiististi vGrowthGrowthE      for s=1 ;  k=1,..,3                                              (4) 

For the jth endogenous regressor, the additional moment conditions can be specified as follows: 

, , 1 ,( )( 0ji t s ji t s i i tE X X v− − −
 − + =  ,   s=1; k=1,..,3                                                                      (5)  

As we incorporate additional moment conditions into the model, we have what is called GMM system 

estimation (GMM-sys). While GMM system estimation yields superior estimators as compared to GMM in 

difference (GMM-diff) estimators, this technique may create over-identification problems among 

instruments and may thus weaken the efficiency of the tests. Nevertheless, we adopt this system approach, 

following Roodman’s (2009) instrument reduction technique in imposing lag limits and collapsing the 

instrument matrix. 

The consistency of this estimator is contingent upon specification tests. The main test, also called the J test, 

was developed by Hansen (1982) and is a test of over-identifying restrictions. If the instruments are jointly 

valid under the null hypothesis, the empirical moments have zero expectations, such that the J statistic is 

distributed as a χ2 with the degrees of freedom being equal to the degree of over-identification. The other 

test (Arellano Bond AR (2) Test) checks the null hypothesis of no serial correlation of the differenced error 

term. In this test, a large p value is indicative of an appropriate specification of the model.  
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5- Empirical Findings 

To measure whether development of financial system weakens or strength the openness-growth 

relationship, we have employed one step system GMM specifications without interaction term and with 

interaction term for trade openness and financial development in Table 2 and Table 3 respectively. 

Furthermore, as three financial developments (financial dev1, financial dev2 and financial dev3) are highly 

correlated to each other; we have estimated three GMM-system specifications in each Table (Table 2 and 

Table 3) to avoid multicollinearity problems among variables. Three GMM-system specifications are 

prefixed as GMM1, GMM2 and GMM3 in Table 2 and Table 3. Moreover, we have conducted post-

estimations (Hansen Test and Arellano Bond AR (2) Test) to check the robustness of our estimates. With 

respect to the post-estimation test statistics, there is no second-order correlation in the error term and no 

over-identification problems in terms of number of instruments.  

Table 2. Estimation Results without Interaction Term 

Variables  GMM1 GMM2 GMM3 

Growth t-1 0.2401 

(0.000)** 

0.2397 

(0.000)** 

0.2417 

(0.000)** 

Openness -0.0063 

(0.269) 

-0.0040 

(0.579) 

0.004** 

Financial Development 1 -0.0087 

(0.223) 

____ ____ 

Financial Development 2 ____ -0.0136 

(0.172) 

____ 

Financial Development 3 ____ ____ -0.0065 

(0.423) 

GDP per Capita -0.0043 

(0.588) 

-0.0026 

(0.687) 

-0.0048 

(0.432) 

Human Capital 0.0429 

(0.039)* 

0.0444 

(0.033)* 

0.0451 

(0.030)* 

Investment 0.1410 

(0.000)** 

0.1469 

(0.000)** 

0.1408 

(0.000)** 

Inflation -0.0689 

(0.028)* 

-0.0697 

(0.028)* 

-0.0684 

(0.030)* 

Dummy 2008 -1.0684 

(0.039)* 

-1.0754 

(0.039)* 

-1.0531 

(0.041)* 

Dummy 2009 -4.0599 

(0.000)** 

-4.0391 

(0.000)** 

-4.0479 

(0.000)** 

Number of Observations 779 779 779 

 

Number of Instruments 28 28 28 

Wald Ch2 

Prob>Ch2 

123.23 

(0.000)** 

117.32 

(0.000)** 

127.78 

(0.000)** 

Arellano Bond Test for 

AR (2) 

0.106 0.107 0.113 

Hansen Test 0.112 0.108 0.110 
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Table 3. Estimation Results with Interaction Term 

Variables  GMM1 GMM2 GMM3 

Growth t-1 0.2414 

(0.000)** 

0.2430 

(0.004)** 

0.2413 

(0.000)** 

Interaction Term 1 -0.00008 

(0.009)** 

____ ____ 

Interaction Term 2 ____  

-0.00009 

(0.006)** 

____ 

Interaction Term 3 ____ ____ -0.00007 

(0.021)* 

GDP per Capita -0.0031 

(0.608) 

-0.0028 

(0.644) 

-0.0038 

(0.533) 

Human Capital 0.0418 

(0.053)* 

0.0438 

(0.042)* 

0.0422 

(0.050)* 

Investment 0.1355 

(0.000)** 

0.1376 

(0.000)** 

0.1363 

(0.000)** 

Inflation -0.0682 

(0.030)* 

-0.0683 

(0.030)* 

-0.0681 

(0.031)* 

Dummy 2008 -1.0710 

(0.032)* 

-1.0720 

(0.032)* 

-1.0633 

(0.033) 

Dummy 2009 -4.0620 

(0.000)** 

-4.0619 

(0.000)** 

-4.0494 

(0.000)** 

Number of Observations 779 779 779 

 

Number of Instruments 27 27 27 

Wald Ch2 

Prob>Ch2 

108.57 

(0.000)** 

110.13 

(0.000)** 

113.33 

(0.000)** 

Arellano Bond Test for 

AR (2) 

0.110 0.115 0.115 

Hansen Test 0.106 0.102 0.104 

As seen from Table 2 and Table 3, we could not find any evidence supporting the positive impact of trade 

openness and three types of financial developments (financial dev1, financial dev2 and financial dev3) on 

economic growth. Yet, we found that interaction terms for openness index and financial developments 

(Interaction Term 1, 2 and 3) have a negative significant impact on economic growth. In other words, while 

both trade openness and financial development don’t lead to economic growth, their joint effect causes a 

negative impact on economic performance of the countries in the analysis. Possible explanation of this result 

may be attributed to the financial capital outflows which in turn may cause reduction in economic growth 

rates. In other saying, as the financial system develops, higher trade openness may induce investors to 

transfer financial capital to the rest of the world to receive higher rate of return on their investments. Thus, 

financial developments may weaken the contribution of trade openness to economic growth and more truly 

it may even worse the economic performance of the countries in the analysis.  

On the other side, with respect to effects of control variables on economic growth, we have found robust 

results confirmed in both Table 2 and Table 3. We empirically proved that while human capital and gross 

capital formation (investments) are positively correlated with economic growth, inflation rate is negatively 

correlated with economic growth. In other words, as the female labor force participation rates in total labor 

force increases, economic growth rates are likely to increase. Furthermore, higher amounts of investments 

carried out by investors enhance the goods and services produced and thus lead to economic growth. 

Contrary to human capital and investments, higher inflation rates as an indicator of macroeconomic 

condition lowers the economic performance of the countries. 
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Lastly, GFC represented by time dummies of 2008 and 2009 have a negative effect on the economic 

performance of the countries. More clearly, as expected, GFC emerged at the end of 2007’s due to the real 

estate property collapse in USA affect the growth rates of the countries in the analysis negatively.  

6- Summary and Conclusions 

Even though, there are several studies examining the factors affecting the openness and growth nexus, many 

of those studies have neglected to measure the effects of financial development in determining the openness-

growth relationship. Thus, the main objective of this study is to find out whether the financial development 

affects the contribution of openness to economic growth. Novelty of the study is three-folds: First, contrary 

to previous studies, this study employs one-step system GMM dynamic panel data method to capture 

endogeneitiy between growth, financial development and openness. Second, by using IV method that allows 

us to incorporate endogenous variables; we are able to figure out if financial development has any role in 

determining the contribution of openness to economic growth. Third, we are also able to predict to 

determine whether there is linkage between openness and economic growth or financial development and 

economic growth.  

At the end of the study, we could not find any effect of trade openness or financial development on 

economic growth. Rather, we have found that interaction term representing the joint effect of three financial 

developments and openness has a negative effect on economic performance of the countries. We attributed 

this result to the willingness of investors to transfer their financial capital outflows as trade barriers lowers 

and financial system gets deeper. Furthermore, we have proved that human capital and investments have 

positive effects on economic growth while inflation rate and GFC worsen the economic performance of the 

countries.  

With respect to the empirical results, we have important policy suggestions worth to note: Trade barriers are 

important for integration of countries with the rest of the world and they may affect the economic growth 

positively. At the same time, a developed financial system may induce investors to transfer financial capital 

to out which in turn lowers the economic growth.  Therefore, policy makers should implement higher capital 

controls in the financial market to prevent financial capital transfers to the outside of the country. Rather, 

policy makers should try to attract capital inflows with a deeper financial system and lower trade barrier.   
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1. Giriş 

İnternet kullanımının toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşması, tüketicilerin yaşantısında birçok alanda 

köklü değişime neden olmuş, bunun başında tutum ve davranışlar yer almıştır. Bu değişimle birlikte, 

işletmeler için sosyal medya platformu pazarlama faaliyetleri içinde daha geniş çapta yer almıştır (Alan vd., 

2018: 536). Türkiye, sosyal medya kanallarının olarak aktif kullanıldığı ülkelerden biridir. Küresel alanda 

faaliyet gösteren dijital pazarlama ajansı “We are social” tarafından yayınlanan “Dijital in 2016 Global 

Overview” raporunda dünyada internet kullanıcılarının nüfusa oranı % 35 iken, sosyal medya 

kullanıcılarının genel nüfusa oranı %26 düzeyindedir. Dijital in 2017 Global Overview” raporuna Türkiye 

nüfusunun % 60’ı ortalama 48 milyon kişi internet kullanıcısı ve bu internet kullanıcılarının % 87’sini 

oluşturan 41,5 milyon kişi tarafından internet sürekli olarak kullanılmaktadır. Ayrıca aktif sosyal medya 

kullanıcısı 42 milyondur. 2017 yılında ülkemiz tüketicilerinin her gün internette geçirdikleri süre olan 

ortalama 7 saatin yaklaşık 3 saatini sosyal medya kanallarında geçirmektedirler. Bu durum Türkiye’de 

sosyal medya kullanımına karşı ilginin ne kadar fazla olduğunu göstermektedir Kullanıcıların sosyal ağlara 

girmek ve e-posta okumak dışında en sık gerçekleştirdiği davranış, online ürün bilgisi aramaktır. Türkiye’de 

e-ticaret kullanan bireylerin % 52’si satın almak üzereyken online hizmet veya ürün aradığı söylenebilir. 

Ayrıca bu bireylerin % 43’ünün satın almayı yaptığı gerçeği göz önünde alındığında (We are social 2018, 

https://www.slideshare.net) e-ticaret sitelerinin kullanıcılar tarafından aktif bir şekilde tercih edilen 

faaliyetler bütünü olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu çalışmanın amacı e-ticaret siteleri için müşterilerle ilişki kurmada önemli bir kanal olan sosyal medya 

üzerinden yapılan pazarlama faaliyetlerinin, e-sadakate etkisini kapsamlı bir araştırma modeli ile 

değerlendirmektir.  

2. Kavramsal Çerçeve 

İnternet ekonomisinin hızla gelişmesi, sadece orjinal ekonomik düzeni bozmakla kalmamış, aynı zamanda 

ekonomik büyümede, şirketler arası rekabette ve hatta uluslararası rekabette önemli bir faktör haline 

gelmiştir. Bu ekonominin istikrarlı büyümesi ve şaşırtıcı derecede yüksek pazar payı gelecekteki rekabetin 

önemini artırmaktadır. İnternet ekonomisiyle başlayan e-ticaret, online mağazaların yaratılmasını yeni bir 

ticari sanal varlık olarak ortaya çıkarmıştır (Cui vd., 2017: 10). Dünyada bilgi teknolojisinin ortaya çıkması, 

dünya çapında piyasa yapısında büyük bir değişim getirmiştir. Bilgi teknolojisi, elektronik ticaretin ortaya 

çıktığı dijital ekonomi için bir platform oluşturmuştur. İnternet teknolojisi, geleneksel ticaret mağazasından 

farklı olarak coğrafi sınırlamalar olmaksızın dünya çapındaki insanlara, her an her yerden alışveriş yapma 

imkanı sunmaktadır (Sin vd., 2012: 326). E-ticaret, satılan ürünlerin ödeme süreci ve teslim sürecinin fiziksel 

veya dijital olma derecesine göre farklılık göstermektedir. E-ticarette dijital ve fiziksel bileşim içeren, 

amazon.com sitesinden bir kitap satın alındığında kitap fiziksel olarak teslim edildiği için kısmi elektronik 

ticaret olarak adlandırılan, e-ticaret olarak kabul edilir. Bununla birlikte Egghead sitesinden yazılım satın 

almak, üründe teslimatın ve ödemenin tamamının dijital olması saf e-ticarettir (Akar, 2015: 21). E-ticaretin 

müşterilerine sunduğu ekonomik fiyatlar, detaylı ürün özellikleri, ürün bilgileri ve fiyatları karşılaştırma 

olanağı, geniş ürün seçenekleri ve teslimatta sağlanan kolaylıklar, hızlı büyümeyi sağlayan en önemli 

faktörlerdir (Yaralı ve Kırık, 2017: 526).  

E-ticaret, günümüz dünya ekonomisinin belirsizliğine rağmen muazzam bir artış göstermiştir (Ludin ve 

Cheng, 2014: 462). Geçtiğimiz on yıl boyunca, internet teknolojisi insanların yaşam tarzını önemli ölçüde 

değiştirmiştir. E-ticaret hızla gelişmiş ve online alışveriş, mal satın almak için popüler bir yöntem haline 

gelmiştir. Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 117 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılı itibariyle 30,8 

milyar TL olan e-ticaret pazar büyüklüğü 2017 yılında 42,2 milyar TL’ye ulaşmış ve bir önceki yıla göre % 37 

oranında büyüme kaydetmiştir. Bu pazarın 4,4 milyar TL’si online yasal bahis, 14,8 milyar TL’si tatil ve 

seyahat harcamaları, 8,2 milyar TL’si çok kanallı perakende harcamaları ve 14,7 milyar TL’si sadece online 

perakende harcamaları oluşturmaktadır. Bu harcamalar içerisinde tatil ve seyahat harcamaları % 47 büyüme 

kaydederek en fazla büyüyen ve en fazla tercih edilen online harcamalardır. Gelişmiş ülkelerde online 

perakende harcamalarının toplam perakende harcamaları içerisindeki payı ortalama % 9,8 ve İngiltere bu 

ülkeler arasında % 15,7’i en fazla paya sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerde bu pay ortalama % 4,8 ve Çin bu 

ülkeler arasında %20,4 ile en fazla paya sahiptir. Türkiye ise online satış pazarının ülke içindeki payı % 4,1 

ile giderek artan bir ivme göstermektedir (TÜBİSAD, 2018).  

https://www.slideshare.net/
https://www.slideshare.net/
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Sosyal medya, bilgiyi bulma ve satın alma yöntemlerini geleneksel hale getirme konusunda geleneksel 

yöntemler geliştirmekte ve bunun sonucunda yeni sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Sosyal 

medyaya dayalı pazarlama, kısmen sosyal medya reklamlarına yönelik geri çağırma oranlarının geleneksel 

reklamlara oranla% 55 daha fazla olduğu gerçeği nedeniyle dikkat çekerken, 2013 raporunda sosyal 

medyanın tüm satın alımların% 90'ını etkilediği tespit edilmiştir (Seo ve Park, 2018: 36). Son on yılda, sosyal 

medya pazarlaması, müşteri ilişkilerinin değişen yönlerini vurgulayan baskın bir araştırma akışı olarak 

ortaya çıkmıştır (Yadav ve Rahman 2017:1). İnternetin gelişimi, web işlevini daha iyi hale getirerek; Web 

2.0’yi, blog ve sosyal ağ oluşturmayı sağlayan ve web 1.0'dan daha fazla kullanıcı tarafından oluşturulan 

içerik haline getirmiştir. Web 2.0’ın gelişimi ile sosyal medya giderek daha popüler hale gelmiştir. Web 2.0'ın 

işlevi, online alıcıların dünyadaki işlemlerini nasıl gerçekleştirdiğini değiştirmiştir. “Sosyal medya, 

insanların fotoğraf, video, müzik, anlayış ve algılarını içeren görüş ve deneyimlerini paylaştıkları çevrimiçi 

platform ve araçları ifade eder” (Arslan ve Baycan, 2018: 273). Sosyal ağ, web'de ilk ortaya çıktığında, sadece 

video oyunları oynayan çılgın gençler tarafından kullanılmıştır (Sin vd., 2012: 327).  

Müşteriler, bir satın alma yapmadan önce ürün ve hizmetlerini değerlendirmek için Facebook, Twitter vb. 

sosyal sitelerdeki kullanıcıların yorumlarını dikkate almaktadır (Yang vd., 2016: 63). Zamanının büyük bir 

kısmını internet ortamında geçiren günümüz dijital müşterilerini işletmelerine kazandırmayı hedefleyen 

şirketler diğer pazarlama araçlarını kullanarak yaptıkları tanıtım ve reklam yatırımlarını sosyal medya için 

de ayırmaktadırlar. Sosyal medyanın diğer pazarlama araçlarına göre daha ekonomik olması ve doğrudan 

kişiye özel pazarlama stratejileri uygulayabilme avantajı nedeniyle popülerliği giderek artmaktadır (Yaralı 

ve Kırık, 2017: 526). Sosyal medya, sosyal ağ siteleri, bloglar, wiki'ler, mikroblog siteleri gibi çeşitli 

biçimlerde olabilir. Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformları Facebook, Twitter ve içerik 

paylaşım sitesi YouTube'dur. Bu kanallar ağızdan ağıza iletişim potansiyelinin yüksek olduğu sosyal medya 

platformlarıdır (Köker, vd. 2013: 147). Mevcut literatür, sosyal medya pazarlamasının endüstri ve akademi 

alanındaki popülerliğinin yanı sıra, tanımlanması bağlamında kolektif bir anlaşmaya varamamış, mevcut ve 

potansiyel müşterilerle bağlantı kurma ve etkileşim kurmayı, müşteri ilişkileri kurma aracı olarak 

tanımlamaktadır (Yadav ve Rahman, 2017: 2). Sosyal medyanın özelleştirilmesi, şirketlerin markalarının 

benzersizliğini iletmeleri ve müşterilerin bu markalara olan bağlılıklarını ve sadakatlerini geliştirmeleri için 

bir araçtır (Seo ve Park, 2018: 37).  

Sosyal medya pazarlaması; pazarlama faaliyetlerini sosyal medya kanalları ile gerçekleştirmek ve bu 

faaliyetlerle ilgili paylaşımlarda bulunmaktır. Müşteriler ile iletişim sağlamak, müşterilerde farkındalık 

yaratmak, markanın web sitesi trafiğini artırmak, markayı takip eden kişi sayısını artırmak ve ilgili 

bağlantıları web sitesine yönlendirmek gibi temel amaçları bulunmaktadır (Telli-Yamamoto ve Karamanlı-

Şekeroğlu, 2014: 13). Sosyal medya pazarlamasının başarısının sürdürülebilir olması için yapılan 

yatırımların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Sosyal medya pazarlamasının sürekliliği 

sağlanmadığında sanal ortamlarda firmaların imaj ve satışlarını olumsuz yönde etkileyecek bilgilerin 

yayılması engellenemeyecektir (Barutçu ve Tomaş, 2013: 10). 

E-ticaret ortamı altındaki tüketici davranışı, geleneksel alışveriş ortamından daha karmaşıktır. Online 

tüketiciler hizmet kalitesi ve dakikliği gibi konularda yüksek beklentilere sahiptirler. Bu tüketiciler aynı 

zamanda e-ticaret şirketlerinden duygusal tatmin ve karakter gücü gibi diğer değerlerin de yerine varlığını 

talep etmektedirler. Tüm bunlar online tüketicilerin psikolojisinin araştırılması gerektiği gerçeğini ortaya 

çıkarmaktadır. Online alışverişe ait değerleri istikrarlı bir pazar payını korumak ve e-ticaret pazarında 

sürekli olarak gelişmek için açıklığa kavuşturulmalıdır. Bunun için online mağazaların müşteri değerlerini 

yaratmasını kolaylaştıran e-memnuniyet ve kalıcı e-sadakat sağlanmalıdır  (Cui vd., 2017: 10). Pazarlama 

literatüründe sadakat kavramı geniş ölçüde tartışılmış olmasına rağmen e-sadakat çalışmaları 2000 yılında 

başlamıştır. E-sadakat, müşterinin gelecekte istikrarlı bir ilişkiyi sürdürme, ziyaretlerinin tekrarlanması, 

online ürün / hizmet satın alımları ile ilgili olarak, alternatifler arasında ilk tercih olarak şirketin web sitesini 

kullanması ve olumlu inançlar ile desteklenen olumlu duygular olarak ifade edilmektedir. (Lopez-Miguens 

ve Gonzalez Vazquez, 2017: 398). E-sadakat, müşterilerin tekrar satın alma davranışına yol açan e-ticarete 

doğru tercih edilen tutumudur. Sadakat her iki tarafın da katkısını gerektiren bir gelişim sürecidir; diğer bir 

deyişle, bir online perakendeci ve bir müşteri, karşılıklı sadakatini daha iyi bir şekilde beslemede birbirlerini 

desteklemeli ve yardımcı olmalıdır. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, online bir perakendecinin e-
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sadakati elde etmesi için, müşterilerine mükemmel bir online alışveriş deneyimi sunarak müşteri 

memnuniyetini sağlayacak ihtiyaçları karşılaması gerekmektedir (Ludin ve Cheng, 2014: 455).  

E-sadakat, online tüketicilerin geçmiş satın alma deneyimine ve gelecekteki beklentilere dayanarak e-ticaret 

web sitelerini yeniden ziyaret etme istekliliği, artan satın alma sıklığı, düşük fiyat duyarlılığı, satın alma 

sayısı ve değeri ile ifade edilir. E-sadakat seviyesinde e-memnuniyet, tüketici ihtiyaç trendindeki değişim 

veya tüketicinin alışveriş değeri trendinde doğru bir şekilde anlaşılmalıdır. E-ticaretin gelişmesiyle, büyük 

bir alışveriş değeri yaratmak ve sunmak, satıcılar arasında yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bir işletme, 

değerini göstererek sadık müşterileriyle sağlıklı ilişkiler kurabilir ve ihtiyaçlarını karşılayarak tüketiciye 

tatmin edici deneyimler sağlayabilir. Bir işletme ayrıca müşteri elde tutma oranını ve pazar payını bir fayda 

olarak daha da artırır. Değer memnun tüketicileri üretir, devam eden memnuniyet ise sadık olanları üretir. 

Dolayısıyla, alışveriş değeri, bir kuruluşta e-sadakati kolaylaştırmak için önemli bir faktördür (Cui vd., 2017: 

12). Sadık müşteriler, şirketin pazar payı ve karlılığı ile olan ilişkilerinden dolayı, herhangi bir işletmenin 

hayatta kalması için çok önemli kabul edilir. Müşteri sadakatinin duygusal yönleri, diğer müşterilere olumlu 

bir marka önermek, aynı şirketle iş yapmaya devam etmek ve ilk tercih olarak uygun bir marka düşünmek 

olabilir (Al-Hawari, 2014: 540).  

Geçtiğimiz yirmi yıl içinde e-ticaret sitelerinin çoğalmasını destekleyen internet alışverişi alışverişin doğasını 

değiştirerek online alışverişe geçti. İnternet çağında bir başka devrim ise Web 2.0'a interaktif bileşenler 

sağlayan Web 2.0 ve Web 2.0'ın en önemli uygulaması sosyal medyadır. Sosyal medya sitelerinin başlıcaları 

olan Facebook ve Twitter'ın artan kabulü, genellikle sosyal ticaret olarak bilinen, e-ticaretin yenilikçi iş 

modelleri için umutlar açmıştır. 

Sosyal ticaret ve sosyal alışveriş, insanların online pazarlarda ve topluluklarda ürün ve hizmetlerin 

pazarlanması ve satışına aktif olarak katılmalarını sağlayan internet tabanlı sosyal medya formlarıdır. Bu 

uygulamaların online alışveriş / e ticaret ve sosyal medyayı birleştirdiği söylenebilir. Dolayısıyla, sosyal 

ticaret, e-ticaretin günlük işlem ve faaliyetlerini desteklemek için sosyal teknolojileri kapsayan elektronik 

ticaretin bir alt kümesi olarak düşünülebilir (Yadav ve Rahman, 2017: 2).  

Günümüzde geleneksel ticaret yerine e-ticaret’e yönelen çoğu firma internet siteleri üzerinden yapılan e-

ticaret yerine de sosyal medya kanalları aracılığıyla yapılan e-ticareti kullanmaya başlamışlardır. Sosyal 

medya siteleri e-ticaret yatırımlarının yapıldığı ve ciddi önem kazandığı bir alan haline gelmiştir (Yaralı ve 

Kırık, 2017: 526). Şu anda, e-ticaret sosyal medya aracılığıyla yapılabilmekte ve daha fazla potansiyel alıcıya 

ulaşılmasını sağlamaktadır. Kullanıcıların kendi içeriklerini (videolar, müzik, fotoğraflar, kişisel bilgiler, 

bloglar ve yazılım uygulamaları gibi) dağıtmasına olanak tanıyan Facebook, MySpace, Twitter, YouTube ve 

Photobucket gibi şirketler, öne çıkmaya başladı. Bu, sosyal medyanın potansiyelini yeni bir e-ticaret 

platformu haline getirebilir. Sosyal ağın gücü, gelecekte e-ticaretin gelişmesini artıracaktır. İşletmeler ve 

bireyler, online işlerini yürütmek için sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Dolayısıyla, e-ticaretin artık 

sosyal ağda ortaya çıkması hayati bir öneme sahiptir çünkü e-ticaret artık daha fazla müşteri ya da toplum 

güdümlüdür. İnsanlar artık bilgi, eğitim, ağ ve ticaret için fiziksel alanın ötesine ulaşabilecekleri bir ağ 

toplumunda yaşıyorlar. Dahası, toplumların sosyal ve ekonomik refahı ağa bağlanmaktadır. İş bağlamında 

bu, müşterilerin sosyal ağa daha fazla katılım gösterdiği ve pazarlamacıların sosyal ağ aracılığıyla 

tüketicileri izlemeli ve yanıt vermesi gerektiği anlamına gelir (Sin ve diğ., 2012: 327). İnternet teknolojisinin 

gelişimiyle birlikte milyarlarca müşterinin sosyal ağlar aracılığıyla bir araya gelmesi işletmeler için makro 

bir alışveriş ağı oluşmaktadır. Bu durum sosyal ağları işletmeler için birer pazarlama aracı haline 

dönüştürmekte ve hedef kitleye ulaşmak için en kısa yolu oluşturmaktadır (Yaralı ve Kırık, 2017: 526). Son 

yıllarda, e-ticaret ve sosyal ağ arasındaki sınırlar giderek daha da artmıştır. EBay gibi e-ticaret siteleri, gerçek 

zamanlı durum güncellemeleri ve alıcıları ile satıcıları arasındaki etkileşimler dahil olmak üzere sosyal 

ağların özelliklerinin çoğuna sahiptir. Bazı e-ticaret siteleri, yeni kullanıcıların Facebook, Twitter veya 

Google+ gibi sosyal ağ hizmetlerinden mevcut giriş bilgileriyle oturum açmalarını sağlayan sosyal oturum 

açma mekanizmasını da desteklemektedir. Hem Facebook hem de Twitter, kullanıcıların reklamları veya 

diğer yayınlardaki öğeleri satın almak için bir “satın al” düğmesini tıklayarak doğrudan web sitelerinden 

ürünler satın almalarına olanak tanıyan yeni bir özellik sunmuştur. Çin'de, e-ticaret şirketi ALIBABA, ürün 

reklamlarının doğrudan SINA WEIBO kullanıcılarına teslim edilebildiği SINA WEIBO'da stratejik bir 

yatırım yapmıştır. Sosyal paylaşım sitelerinde e-ticaret faaliyetleri yürütme eğilimi ile birlikte, ürün önerisi 
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sistemlerinin geliştirilmesi için sosyal ağ sitelerinden çıkarılan bilginin kullanılması önemlidir (Zhao 

vd.,2016: 1).  

E-ticaret sektöründe şu anda trend olan sosyal medya pazarlaması faaliyetlerinin gelecekte artarak devam 

edeceği söylenebilir. Kullanıcı derecelendirmeleri, incelemeler, öneriler, istek listeleri (public), Facebook ve 

Twitter üzerinden satın alınan ürünlerin paylaşımı gibi bileşenlerinin dahil edilmesi, sosyal medya 

pazarlamasının bir parçasıdır ve Amazon, Flipkart vb. e-ticaret şirketleri tarafından yaygın olarak 

benimsenmiştir. Facebook universal login veya 'Facebook Connect' özelliği, e-ticarette sosyal medya 

pazarlama faaliyetlerini de kolaylaştırmaktadır (Yadav ve Rahman, 2017: 3).  

E-ticarette algılanan sosyal medya pazarlamasının boyutları incelendiğinde; 

Etkileşim: E-ticaretin sosyal medyasının müşterileri, içerik ve görüşlerini şirket ve diğer müşterilerle 

paylaşmasına olanak tanıdığı kapsam olarak değerlendirilmektedir. Bilişim: E-ticaret sosyal medyanın 

doğru, yararlı ve kapsamlı bilgi sunma derecesi olarak ifade edilir. Kişiselleştirme: E-ticaret sosyal medyanın 

bir müşterinin tercihlerini yerine getirmesi için özel hizmetler sunma derecesi olarak ifade edilmektedir 

(Yadav ve Rahman, 2017: 6). Bugün, birçok e-ticaret web sitesi Netflix (film önerileri), Amazon (ürün 

önerileri) ve Yelp (iş incelemeleri) dahil olmak üzere içeriklerini kişiselleştiriyor.  

Ancak, e-ticaret sitelerinde kişiselleştirme, gösterilen ürünleri manipüle ederek (fiyat yönlendirmesi) veya 

ürünlerin fiyatlarını (fiyat ayrımcılığı) özelleştirerek kullanıcının dezavantajında da kullanılabilir. 

Kişiselleştirme, günümüzün en çok ziyaret edilen web siteleri arasında her yerde bulunan bir özelliktir. 

Google gibi arama motorları, Netflix gibi akış ortamı hizmetleri ve Yelp gibi öneri siteleri, her bir kullanıcıya 

içeriği uyarlamak için sofistike algoritmalar kullanır. Birçok durumda, kişiselleştirme kullanıcılar için 

avantajlar sağlar: örneğin, bir kullanıcı Google’da \ Apple gibi belirsiz bir sorguyla arama yaptığında, 

birden fazla potansiyel yorum vardır.  Arama sonuçlarını kişiselleştirerek (örneğin, kullanıcının geçmişini 

alarak) Google, hesaba katar, potansiyel olarak örneğin, meyve bahçeleri yerine bilgisayar ürünleri gibi daha 

ilgili sonuçları döndürür (Hannak vd., 2014: 305).Trend: E-ticaretin sosyal medyasının modaya uygun içerik 

sunma derecesidir. Word-of-Mouth: E ticaret müşterilerinin e-ticaret hakkındaki deneyimlerini sosyal 

medyada ne derece tavsiye edip paylaştıklarını ifade eder (Yadav ve Rahman, 2017, s. 6). E-WOM, 

müşteriler tarafından ağ üzerinden sağlanan bir ürün veya hizmet hakkında yapılan yorumdur. Müşterilerin 

güven ve satın alma davranışları üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Geleneksel WOM'un sınırlamalarının 

üstesinden gelebilir, bu nedenle e-ticaret, bilgi sistemleri ve pazarlama alanında geniş çapta analiz edilmiştir 

(Yang vd., 2016: 63). 

3. Araştırmanın Metodolojisi 

3.1. Araştırma Evreni ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de e-ticaret sitesi kullanan müşteriler oluşturmaktadır. Anket soru formu, 

Google Forms üzerinden hazırlanmış ve 25 Mayıs 2018 – 10 Haziran 2018 tarihleri arasında online olarak 

veriler toplanmıştır. Araştırmanın örnekleminde ise tesadüfî olmayan yöntemlerden kolayda örneklem 

yöntemi kullanılmıştır. Müşterilerin yanıtladığı 382 anket soru formu içerisinden 347 adet geçerli anket soru 

formu araştırma kapsamına dahil edilmiştir. 

3.2. Anket Soru Formunun Oluşturulması 

Anket soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, cevaplayıcıların demografik özellikleri ile 

ilgili,  e-ticaret sitesi ve sosyal medya kullanımlarına ilişkin 16 ifade yer almaktadır. İkinci bölümünde ise, e-

ticarette sosyal medya pazarlaması boyutları ile e-sadakate ilişkin 26 ifade yer almaktadır. Araştırmanın 

ölçeği, “etkileşimlilik (6 ifade)”, “bilişim (4 ifade)”, “kişiselleştirme (4 ifade)”, “trend (4 ifade)” ve “e-wom (4 

ifade)” olarak ifade edilen e-ticarette sosyal medya pazarlaması boyutları ile “e-sadakat (4 ifade)” boyutunu 

ölçen ifadelerden oluşmaktadır (Yadav ve Rahman, 2017; Al-Hawari, 2014). Müşterilerin anket soru 

formunda verilen ifadelere ne derecede katılıp, katılmadığını belirlemek için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.  

3.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Şekil 1’de verilen toplam 26 adet likert tipi ifadeden oluşan araştırma modeline göre, e-ticarette sosyal 

medya pazarlaması boyutları “etkileşimlilik (6 ifade)”, “bilişim (4 ifade)”, “kişiselleştirme (4 ifade), “trend (4 
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ifade)” ve “e-wom (4 ifade)” olarak gösterilmektedir. E-ticarette sosyal medya pazarlamasının beş 

boyutunun “e-sadakat (4 ifade)” üzerine etkisi ölçülecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

 
Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

H1: Algılanan sosyal medya pazarlaması etkileşimlilik boyutunun e-sadakate olumlu etkisi vardır.  

H2: Algılanan sosyal medya pazarlaması bilişim boyutunun e-sadakate olumlu etkisi vardır.  

H3: Algılanan sosyal medya pazarlaması kişiselleştirme boyutunun e-sadakate olumlu etkisi vardır. 

H4: Algılanan sosyal medya pazarlaması trend boyutunun e-sadakate olumlu etkisi vardır.  

H5: Algılanan sosyal medya pazarlaması e-wom boyutunun e-sadakate olumlu etkisi vardır.  

4. Bulgular 

4.1. Katılımcıların tanımlayıcı istatistiklerine ilişkin bulgular 

Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu, eğitimi durumu, yaş, aylık gelirine göre dağılımları 

Tablo 1’de verilmektedir. Araştırmaya katılanların (212) kişi% 61,1’ini kadın, (135) kişi % 38,9’unu erkek 

müşteriler oluşturmaktadır. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde (151) kişi % 43,5’u bekar, (196) 

kişi % 56,5’u evli müşterilerden oluşmaktadır. Çalışma durumuna bakıldığında katılımcıların, özel sektör 

çalışanı (89) kişi % 25,6 oranı ile en fazla gözleme sahip olan gruptur. 

A1 A2 A5 A6 A4 A3 

Etkileşimlilik 

 B1 

B4 

B2 

B3 Bilişim 

C1 

C2 

C3 

C4 

Kişiselleştirme 

D1 

D2 

D3 

D4 

Trend 

E1

  

E4 E3 E2 

E-WOM 

E-SADAKAT 

F1 

F2 

F3 

F4 
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Tablo 1 Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Değişken Frekans Yüzde Değişken Frekans Yüzde 

Cinsiyet Kadın 212 61,1 Yaş 15-19 2 0,6 

Erkek 135 38,9  20-29 123 35,4 

Medeni 

Durum 

Bekar 151 43,5  30-39 114 32,9 

Evli 196 56,5  40-49 54 15,6 

 

 

 

Çalışma 

Durumu 

Çalışmıyor 40 11,5  50-59 46 13,3 

Emekli 25 7,2  60 yaş 

üzeri 

8 2,3 

İşyeri sahibi 34 9,8 Aylık 

Gelir 

1000 

TL’den az 

72 20,7 

Öğrenci 84 24,2  1001-2000 61 17,6 

Kamu çalışanı 75 21,6  2001-3000 62 17,9 

Özel sektör çalışanı 89 25,6  3001-4000 45 13,0 

 

Eğitim 

Durumu 

Ortaokul 4 1,2  4001-5000 35 10,1 

Lise 25 7,2  5001-6000 20 5,8 

Önlisans 58 16,7  6001-7000 17 4,9 

Lisans 189 54,5  7001-8000 2 0,6 

Lisansüstü 71 20,5  8000 ve 

üzeri 

33 9,5 

Eğitim durumu açısından katılımcılar arasında en fazla gözleme sahip olan (189) kişi % 54,5 oran ile lisans 

mezunudur. Katılımcıların yaş değişkenleri incelendiğinde en fazla gözleme sahip olan (123) kişi % 35,4’ü 

20-29 yaş aralığı müşterilerden oluşmaktadır. Ayrıca aylık gelir bakımından katılımcılardan en az gözleme 

sahip olduğu 7001-8000 TL aylık geliri olan müşteriler oluşturmaktadır. 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan kullanıcıların % 96,3 gibi çarpıcı bir çoğunluğunun sosyal 

medyayı hergün kullandığı sonucu görülmektedir. Katılımcıların % 72’sinin e-ticaret marka sayfalarını takip 

ettiği, % 76,9’unun e-ticaret sitelerinde hesabı olduğu, % 43,2’sinin e-ticaret sitelerinin sosyal medyada 

bulunan ürün bağlantılarından mal satın aldığı, % 54,5’inin e-ticaret sitelerine derecelendirme yapıldığı, 

%45,2’sinin e-ticaret sitelerine yorum ve öneri yaptığı görülmektedir. 

Tablo 2 Katılımcıların Sosyal Medyada E-ticaret Sitelerini Kullanımlarına İlişkin Bilgiler 

 Değişkenler Frekans Yüzde 

Sosyal medyanın hergün kullanımı kullanımı Evet 334 % 96,3 

Hayır 13 % 3,7 

Sosyal medyada e-ticaret marka sayfalarının takibi Evet 250 % 72,0 

Hayır 97 % 28,0 

E-ticaret sitelerinde hesabın olması Evet 267 % 76,9 

Hayır 80 % 23,1 

E-ticaret sitelerinin sosyal medyada bulunan ürün 

bağlantılarından mal satın alınması 

Evet 150 % 43,2 

Hayır 197 % 56,8 

Derecelendirme yapılması Evet 189 % 54,5 

Hayır 158 % 45,5 

Yorum ve öneri yapılması Evet 157 % 45,2 

Hayır 190 % 54,8 

Yeni üründe diğer yorum ve derecelendirmeleri dikkate 

alma 

Evet 308 % 88,8 

Hayır 39 % 11,2 

 

 

E-ticaret sitesi kullanımı 

1-2 yıl 101 % 29,1 

3-4 yıl 97 % 28,0 

5-6 yıl 70 % 20,2 

7-8 yıl 35 % 10,1 

9-10 yıl 27 % 7,8 
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11 yıl ve üzeri 15 % 4,3 

Seçilen sitenin en çok hangi sosyal medya platformunda 

takip edildiği 

Facebook 139 % 40,1 

İnstagram 116 % 33,4 

Linkedn 26 % 7,5 

Twitter 11 % 3,2 

Diğer 55 % 15,8 

 

En fazla kullandığınız e-ticaret sitesi 

Trendyol.com 93 % 26,8 

Hepsiburada.com 72 % 20,7 

Gittigidiyor.com 41 % 11,8 

Sahibinden.com 38 % 11,0 

N11.com 33 % 9,5 

Yemetsepeti.com 32 % 9,2 

Diğer  38 % 11,8 

Yeni ürün satın alırken diğer yorum ve derecelendirmeleri dikkate alma hususu incelendiğinde, 

katılımcıların % 88,8’inin sosyal medyadaki diğer kullanıcıların yorum ve önerilerini ciddi ölçüde dikkate 

aldığı buda e-ticarette sosyal medya pazarlamasının etkin bir şekilde kullanıldığı sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılanların seçtikleri e-ticaret sitelerini en çok %40,1 ile facebook sosyal 

medya platformundan takip ettiği ve en fazla % 26, 8 ile trendyol.com e-ticaret sitesini kullandıkları 

görülmektedir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda; günümüz müşterilerinin giderek dijitalleştiği, online alışverişe doğru yöneldiği 

bu ortamda, müşterilerin ürün satın alırken sosyal medyayı etkin olarak kullanarak ve diğer müşteriler ile 

sosyal medyada etkileşim içerisinde bulunarak onların görüş ve önerilerini dikkate alarak alışveriş 

yaptıklarını söyleyebiliriz. 

4.2. Güvenilirlik Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli 

Duygusal değerler, kişilik, bilgi, beceri ve tutum testlerinde uygulanan güvenilirlik analizi, kullanılan 

ölçeğin araştırma sorununu ne ölçüde yansıttığını ölçerken, ölçekte ifade edilen soruların birbirleri arasında 

tutarlılılığını, anketlerin özelliklerini ve kullanılan testlerin güvenilirliklerini de ölçmek amacıyla 

geliştirilmiş bir metoddur (Kalaycı, 2010: 405; Tavakol ve Dennick, 2011: 53; Can, 2013: 343). 

Tablo 3. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha N of Items 

,925 26 

Ölçeğin cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.90 ≤ α < 1.00 yüksek derecede güvenilir (Can, 2013:343; 

Kalaycı, 2010: 405) olduğu kabul edildiğinde, Tablo 3’e göre araştırmanın cronbach’s katsayısı yüksek 

derecede güvenilirdir. 

Faktör analizine yönelik örneklem büyüklüğü açısından veri setinin uygunluğunu ölçmek için kullanılan 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) istatistiği 0,50 ve üzerinde olması halinde örnek sayısı faktör analizi için yeterli 

olduğu söylenmektedir (Field, 2009, s. 647). 

Tablo 4. KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,919 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4103,419 

df 325 

Sig. ,000 

Çalışmada KMO testi  % 91,9 (,919)’dur. 91,9 > 0,50 olduğu için faktör analizinin uygun olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 5 Açıklayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Ölçekler ve İfade Kısaltmaları 

Ölçekler İfade sayısı İfade Kısaltmaları 

Etkileşimlilik (A) 6 A1,A2,A3,A4, A5, A6 

Bilişim (B) 4 B1,B2,B3,B4 

Kişiselleştirme (C) 4 C1,C2,C3,C4 

Trend  (D) 4 D1,D2,D3,D4, 

E-WOM (E) 4 E1,E2,E3,E4 

E-Sadakat (F) 4 F1,F2,F3, F4 

İlk kez açıklayıcı faktör analizi ile ilgili deneme yapıldığında, toplam varyans içerisinde % 64,256’sını 

açıklayan 6 faktör ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçlarına göre;  

İki faktör yükü arasında olan mutlak fark 0,10 değerinin altında olduğu B3 ifadesinde görülmektedir. 

Doğrulayıcı faktör analizini yapabilmek için ortaya çıkan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarının uygun 

olmadığı sonucuna varılmıştır.  Bu faktörler içerisinde uygun olmayan ifadeler ölçekten çıkarılmış ve  tekrar 

analiz yapılmıştır. Faktör analizi ikinci kez yapıldığında toplam varyansın % 71,123’ünü açıklayan 6 faktör 

ortaya çıkmıştır.  Toplam varyansın %40 ile %60 arasında olması sosyal bilimler alanında yeterli olduğu 

kabul edilmektedir (Osborne ve Costello, 2009: 138). Bu varsayımdan yola çıkarak %71, 123 toplam varyans 

değeri araştırma için yeterli bir sonuç olarak kabul edilmiştir. Analiz sonucu ortaya çıkan faktörlerin 

dağılımı ve t-değerleri aşağıdaki Tablo 6’da gösterilmektedir. 

Tablo 6 Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları ve t değerleri 

Faktörler Gözlenen 

Değişkenler 

Faktör 

Yükleri 

t 

değerleri 

Faktörler Gözlenen 

Değişkenler 

Faktör 

Yükleri 

t 

değerleri 

Etkişimlilik 

(A) 

A1 ,697 10,52 Trend (D)    D1 ,598 10,54 

A2 ,670 10,57    D2 ,551 8,22 

A3 ,773 10,85    D3 ,695 12,38 

A4 ,603 11,62    D4 ,617 11,50 

A5 ,626 11,70 E-WOM (E)  

 

 

 

E-Sadakat (F) 

   E1 ,641 11,27 

A6 ,541 11,80    E2 ,767 9,36 

Bilişim (B) B1 ,566 9,59    E3 ,672 11,80 

B2 ,620 10,62    E4 ,596 12,16 

B4 ,698 11,11    F1 ,406 12,11 

Kişiselleştir

me (C) 

C1 ,625 11,61    F2 ,656 11,64 

C2 ,524 9,28    F3 ,687 13,11 

C3 ,686 10,75    F4 ,602 11,79 

C4 ,700 11,40    

Tablo 6’daki sonuçlar dikkate alındığında gözlenen değişkenler için hesaplanan t değerlerinin en 

küçüğünün 8,22 değerine sahip olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda e-ticarette algılanan sosyal medya 

pazarlaması boyutlarının e-sadakat üzerine etkisinin kabülünde yer alan gözlenen değişkenlerin ilgili gizil 

değişkenlerin göstergesi olduğu kabul edilebilir (p>0,05). 

Daha önceki bilimsel çalışmalarda kullanılan ve bu araştırma modelinde yer alan gizil değişkenler, test 

edilmiş ölçekler yardımıyla ölçülmüştür. Toplam 25 sorunun temsil ettiği gözlenen değişkenler 6 gizil 

değişkeni açıklamaktadır. Tablo 7’de ölçekte yer alan ifade sayıları ve Cronbach’s Alpha katsayısı ve 

açıkladığı varyans oranı bulunmaktadır.  

Tablo 7 Cronbach’s Alpha Değerleri 

Ölçekler Ifade sayısı Cronbach’s alpha Özdeğer 

Etkişimlilik (A) 6 ,805 13,543 

Bilişim (B) 3 ,715 11,413 

Kişiselleştirme (C)  4 ,742 12,320 

Trend (D) 4 ,748 11,487 

E-WOM 4 ,815 10,972 

E-Sadakat 4 ,660 11,185 
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Cronbach’s alpha katsayısının 0.70 ve üzeri olması durumunda güvenilir olduğu ve testlere uygulanmasının 

açıklanmasına rağmen (Cronbacha, 1951: 309), Nunnally’in sosyal bilimler alanında belirlediği alfa 

katsayısının 0.60 düzeyinde olmasının yeterli görülmesi (Er, 2011:180) tüm ölçeklerin yeterli düzeyde 

güvenilir olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Modelin toplanan veriler ile sağlanıp sağlanamadığının incelenebilmesi için uyum iyiliği indekslerinin de 

incelenmesi gerekmektedir (Çapık, 2014: 200). En çok kullanılan uyum indekslerinin kabul edilebilir ve 

normal değerleri Tablo 8 ve Tablo 9’da görüldüğü gibidir. 

Tablo 8 Faktörlerin Uyum İndeksleri ve Yapısal Modeli 

Uyum Ölçüsü Faktörler 

A B C D E F 

p value for test of close 

fit (RMSEA < 0.05) 

0.00 1.00 0.03 0.00 0.07 0.00 

RMSEA 0.16 0.00 0.08 0.23 0.07 0.12 

GFI 0.92  0.99 0.95 0.99 0.98 

AGFI 0.82  0.95 0.74 0.96 0.92 

NNFI 0.87        0.97 0.75 0.98 0.91 

CFI 0.92  0.99 0.92 0.99 0.97 

SRMR 0.07  0.03 0.07 0.02 0.04 

Tablo 9 Araştırma Modelinin Uyum İndeksleri ve Yapısal Modeli 

Uyum Ölçüsü Karar kriterleri     Araştırma Sonucu  

2 2  < 0.05 967.91   p=0.0 

2/sd 5  ≤ 2/sd ≤ 2 3.58 

RMSEA 0.08 <  RMSEA< 0.05 0.076 

GFI GFI  > 0.95 0.82 

AGFI AGFI > 0.95 0.78 

NNFI NNFI > 0.90 0.94 

CFI CFI >0.95 0.95 

SRMR 0.10 < SRMR < 0.05 0.07 

Araştırmada modelin uyum indeksleri incelendiğinde ilk olarak gözlenen ve tahmin edilen kovaryans 

arasındaki tutarlılığı ölçmek için ki-kare değerinin incelenmesi gerekmektedir. Çalışmada ki-kare değeri 

967,91 olarak hesaplanmıştır ve (p< 0,05) sonucuna göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Bu sonuç ki-kare değerinin anlamlı çıkması örneklem sayısının 200’den fazla olduğu durumlarda beklenilen 

bir durum olarak görülmektedir (Hu ve Bentler, 1999: 2). Ki-kare değerinin literatürde genelde yerine ki-

kare değerinin serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen 2/sd değerine bakılması önerilmektedir (Hair 

vd., 2010: 668). Araştırmada 2/sd değeri 3,58 sonucunun ortaya çıkması (5  ≤ 2/sd ≤ 2) belirli bir kabul 

edilebilir limit değere sahip olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p< 0,05). Araştırma 

modelinde diğer uyum indeksleri incelendiğinde, ana kütlede yaklaşık uyumun bir ölçüsü olan RMSEA 

değeri 0,076 değeri ise kabul edebilir bir düzeyde uyum iyiliği olarak görülmektedir. 

Modelin kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdiği GFI VE AGFI değerlerinin 0,95’in üzerinde olması 

sonucu, araştırmada da GFI değeri 0,82 ve AGFI değerinin ise 0,78 olarak hesaplanması, araştırmada hem 

GFI değeri hem de AGFI değerinin desteklenmediği görülmektedir. Ancak model uyum indekslerinden 

AGFI ve GFI indeks değerlerinin örneklem genişliğinden etkilenmesi durumu söz konusu oluğu için (Fan ve 

Sivo, 2005, s.365) literatürde model uyumunda bu iki indeksin kullanılmaması önerilmektedir (Sharma vd., 

2005: 942). NNFI değerinin 0.90’nın üzerinde olmasının kabul edilebilir bir uyuma sahip olması, araştırmada 

NNFI uyum iyiliği indeksi değerinin 0,94 olarak hesaplanması, modelde NNFI değeri kabul edilebilir 

uyuma sahip olduğunu göstermektedir. CFI değerinin 0,95 olarak hesaplanması kabul edilebilir değer olan 

0,95’ın üzerinde bir değer alması modelin uyum iyiliğine sahip olduğunu göstermektedir (Hu ve Bentler, 

1999: 27). SRMR değerinin 0,071 olarak hesaplanması da toplanan veriler ile kurulan model arasında kabul 

edilebilir bir uyumu söz konusudur (Hu ve Bentler, 1999:30). Bir bütün olarak uyum iyiliği indeksleri 
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incelendiğinde GFI, AGFI, dışında diğer indekslerin önerilen sınırlar içerisinde kaldığı görülmektedir. Buna 

göre modelin genel olarak toplanan veriler ile doğrulandığı ifade edilebilir. 

Rezaei, 2015’e göre; t-değerinin 2,58‘in üzerinde olması değişkenler arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğunu ve t-değerlerinin kabul edilebilir sınırda olduğunu göstermektedir. Bu değerler dikkate 

alındığında modeldeki tüm değişkenler arasındaki ilişki anlamlı ve pozitif sonucu araştırma modelini 

destekleyen bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.  

 

Şekil 2 Araştırmanın Sonuç Modeli t-değerleri 

Aşağıdaki Tablo 10’da; yapısal modeline ilişkin hesaplanan yol katsayısı değerleri ve onlara ait t-değerleri ve 

araştırma hipotezlerinin sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 10 Yapısal Eşitlik Modelinde Yol katsayısı ve t-değerleri 

Hipotez Yol katsayısı t -değerleri Sonuç 

H1:Algılanan sosyal medya pazarlaması etkileşimlilik 

boyutunun e-sadakate olumlu etkisi vardır. 

0,56 9,40 Kabul 

H2: Algılanan sosyal medya pazarlaması bilişim boyutunun e-

sadakate olumlu etkisi vardır. 
0,85 12,52 Kabul 

H3: Algılanan sosyal medya pazarlaması kişiselleştirme 

boyutunun e-sadakate olumlu etkisi vardır. 
0,62 9,62 Kabul 

H4: Algılanan sosyal medya pazarlaması trend boyutunun e-

sadakate olumlu etkisi vardır. 
0,80 11,73 Kabul 

H5: Algılanan sosyal medya pazarlaması e-wom boyutunun e-

sadakate olumlu etkisi vardır. 
0,92 15,09 Kabul 

 

Araştırma sonuçlarına göre tüm hipotezler desteklenmiştir. Ayrıca hipotezlerdeki yol katsayılarının 0,92 

(p<0,05) olduğu görülmektedir. Bu sonucu göre kurulan modelin tüm hipotezleri açıkladığı ve en yüksek 
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açıklayan hipotezin H5 olduğu ve e-wom boyutunun e-sadakate etkisinin en yüksek açıklandığı 

görülmektedir.  

4.3. Değişkenler Arası Bulguların Analizi 

Araştırmada medeni durum ve cinsiyet değişkenlerinin faktörler açısından anlamlı bir fark olup olmadığını 

araştırmak amacıyla t-testi yapılmıştır. İki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup 

olmadığını araştırmak için kullanılan t-testi parametrik bir test olarak adlandırılmaktadır (Can, 2013: 116; 

Kalaycı, 2014: 74).   

Tablo 11. Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları 

Ölçek Değişken N µ Ss 

 

Df 

 

P 

 

ETKİLEŞİMLİLİK Kadın 212 3,5346 ,57631 347 
,003 

Erkek 135 3,4951 ,77238 

BİLİŞİM Kadın 212 3,7469 ,65741 347 
,047 

Erkek 135 3,6691 ,79644 

KİŞİSELLEŞTİRME Kadın 212 3,6415 ,61045 347 
,002 

Erkek 135 3,5222 ,80197 

TREND Kadın 212 3,6226 ,66856 347 
,019 

Erkek 135 3,4426 ,80283 

E-WOM Kadın 212 3,6061 ,71166 347 
,010 

Erkek 135 3,5463 ,86451 

E-SADAKAT Kadın 212 3,3573 ,59668 347 
,008 

Erkek 135 3,2944 ,76164 

Tablo 11 incelendiğinde cinsiyet değişkeni araştırmanın tüm boyutlarında (p <.05) anlamlı bir farklılık 

yaratmış ve etki cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bu sonuçlara göre de cinsiyet değişkenin e-ticarette 

algılanan sosyal medya pazarlaması ve e-sadakat üzerinde belirleyici bir unsur olduğu söylenebilir. 

Ortalamalar açısından incelendiğinde ise kadınların erkeklere göre e-sadakatleri ve e-ticarette sosyal medya 

pazarlaması algıları daha yüksektir. 

Tablo 12. Medeni Durum Değişkenlerine Göre t-Testi Sonuçlar 

  N µ Ss 

 

Df 

 

P 

 

ETKİLEŞİMLİLİK Bekar 151 3,5519 ,69580 347 
,208 

 Evli 196 3,4940 ,62938 

BİLİŞİM Bekar 151 3,6909 ,80471 347 
,020 

 Evli 196 3,7364 ,63803 

KİŞİSELLESTİRME Bekar 151 3,5712 ,74183 347 
,301 

 Evli 196 3,6135 ,65354 

TREND Bekar 151 3,5480 ,77659 347 
,131 

 Evli 196 3,5561 ,69016 

E-WOM Bekar 151 3,6060 ,83289 347 
,152 

 Evli 196 3,5651 ,72716 

E-SADAKAT Bekar 151 3,3593 ,71156 347 
,180 

 Evli 196 3,3125 ,62858 

Tablo 12 incelendiğinde medeni durum değişkeni araştırmanın bilişim boyutu dışındaki diğer tüm 

boyutlarında (p >.05) anlamlı bir farklılık yaratmamış ve etki medeni duruma göre farklılık 

göstermemektedir. Bu sonuçlara göre de medeni durum değişkenin e-ticarette algılanan sosyal medya 

pazarlaması ve e-sadakat üzerinde bilişim boyutu dışında belirleyici bir unsur olmadığı söylenebilir. 

Ortalamalar açısından incelendiğinde ise evli bireylerin bekar bireylere göre bilişim boyutunda daha yüksek 

bir algıya sahip olduğu söylenebilir. 
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Araştırmada yaş, eğitim, gelir durumu, çalışma durumu gibi iki ya da daha fazla ortalama arasında fark 

olup olmadığını test etmek amacıyla varyans analizi (ANOVA) testi yapılmıştır. ANOVA testinde hipotezi 

test etmek için F değeri kullanılmaktadır. 

Tablo 13. Tüketicilerin Değişkenlerine Göre ANOVA Testi Sonuçlar 

 YAŞ EĞİTİM ÇALIŞMA 

DURUMU 

GELİR 

 F 

Değeri 

P 

değeri 

F 

Değeri   

P 

değeri  

F 

Değeri  

P 

değeri 

F 

Değeri  

P 

değeri 

ETKİLEŞİMLİLİK 1,937 ,088 1,289 ,274 1,246 ,288 1,234 ,279 

BİLİŞİM 1,242 ,289 ,80471 ,317 ,935 ,459 2,124 ,034 

KİŞİSELLESTİRME 1,664 ,143 ,74183 ,289 ,387 ,858 1,264 ,262 

TREND 1,122 ,348 ,77659 ,996 1,335 ,250 2,662 ,008 

E-WOM ,448 ,815 ,83289 ,347 1,249 ,286 2,298 ,021 

E-SADAKAT ,166 ,975 ,71156 ,542 2,659 ,023 1,639 ,114 

Tablo 13 incelendiğinde yaş, eğitim durumu ve çalışma durumu değişkeni araştırmanın tüm boyutlarında (p 

>.05) anlamlı bir farklılık yaratmamış ve etki yaşa, eğitim durumu ve çalışma durumuna göre farklılık 

göstermemektedir. Bu sonuçlara göre de yaş, eğitim durumu ve çalışma durumu değişkenin e-ticarette 

algılanan sosyal medya pazarlaması ve e-sadakat üzerinde belirleyici bir unsur olmadığı söylenebilir. Tablo 

13 incelendiğinde gelir değişkeni (p <.05 ) anlamlı bir farklılık yaratmış ve etki gelir durumuna göre farklılık 

göstermektedir. Bu sonuçlara göre de gelir değişkenin e-ticarette algılanan sosyal medya pazarlaması ve e-

sadakat üzerinde belirleyici bir unsur olduğu söylenebilir. 

5. Sonuç ve tartışma 

Dünya ekonomisi günümüzde tarım ekonomisinden hizmet ekonomisine dönüşmüş ve hizmet sektörüne 

verilen önem giderek artmıştır. Gelişmiş ülkelerin GSMH içerisindeki hizmet sektörünün payı her geçen gün 

artmış ve ülkemizde bu artışla birlikte bu dönüşüme uyum göstermiştir. Hizmet sektörü işletmelerinin en 

fazla ağırlık verdiği alanların başında dijital dönüşümün başı çektiği uygulama e-ticaret faaliyetleri ve bir 

diğeri tüketicilerin oldukça önem verdikleri sosyal medya pazarlaması faaliyetleri olmaktadır. Günümüzün 

bilinçli tüketicileri alışveriş alışkanlarını değiştirmiş, zaman tasarrufu, dakiklik, karşılaştırma yapma gibi 

imkanların sağlandığı e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmaya yönelmişlerdir. Bununla birlikte bu sitelerden 

alışveriş yapan tüketiciler diğer tüketiciler ile sosyal medya faaliyetlerinden yararlanarak görüşlerini, 

önerilerini, şikayetlerini dikkate alarak etkileşim kurmaktadırlar. Çalışmamızda e-ticaret sitesi 

kullanıcılarının algıladıkları sosyal medya pazarlaması faaliyetlerinin e-sadakate etkisi araştırılmıştır. 

Literatürde, e-ticaret sitesi kullanıcılarının algıladıkları sosyal medya pazarlaması faaliyetleri ile ilgili 

çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmanın temelini Yadav ve Rahman, (2017) çalışması ve ilave olarak e-

sadakate etkisini incelediğimiz Al-Hawari, (2014) çalışması oluşturmaktadır.  

Çalışmada tüketicilerin tamamına yakının sosyal medyayı hergün kullandığı sonucu, “Dijital in 2017 Global 

Overview” raporunda ülkemiz tüketicilerinin internette her gün geçirdikleri ortalama 7 saatin yaklaşık 3 

saati sosyal medya kanallarında geçirmesi sonucunu destekler niteliktedir. Araştırmaya katılan tüketicilerin 

% 77’sinin e-ticaret sitesi kullandığı ve % 72’sinin ise sosyal medyada e-ticaret marka sayfalarını takip ettiği 

sonucu, e-ticaret sitesi kullanıcılarının büyük çoğunluğunun sosyal medyada e-ticaret sayfalarını 

kullandığını ortaya çıkarmaktadır. Araştırmaya katılan tüketicilerin yarısının e-ticaret sitelerine 

değerlendirme, yorum ve öneride bulundukları, yarısına yakınının e-ticaret sitelerinin sosyal medya ürün 

bağlantısından mal satın aldığı sonucu, “Dijital in 2017 Global Overview” raporunda Türkiye’de e-ticaret 

kullanıcılarının yüzde 43’ünün de satın almayı gerçekleştirdiği gerçeği göz önünde alındığında çalışmayı 

destekler nitelik taşımaktadır. Göze çarpan bir diğer çarpıcı sonuç, e-ticaret kullanıcılarının % 89’unun yeni 

ürün satın alırken diğer kullanıcıların yorum ve önerini dikkate aldığıdır. Bu sonuca bağlı olarak 

tüketicilerin e-ticaret sitelerinden daha çok sosyal medyadan aldıkları kullanıcı deneyimleri ve 

yorumlarından etkilendikleri, online topluluklar yoluyla diğer e-ticaret siteleri kullanıcıları ile kurdukları 

etkileşim ile daha iyi algıladıkları söylenebilir.  
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Çalışmada, cinsiyet değişkeni tüm boyutlar üzerinde farklılık yaratmış, kadın e-ticaret kullanıcıları erkek 

kullanıcılara göre e-sadakatleri daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun için de kadınların e-ticaret alışveriş 

sitelerinde daha fazla vakit geçirdikleri, alışverişe daha meğilli oldukları, modayı, yeniliği daha fazla takip 

ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Çalışmada sosyal medya pazarlamasının boyutlarından biri olan e-

wom’un e-sadakate etkisi, araştırma modelinin en fazla açıklayan sonucu çıkması, e-ticaret kullanıcılarının 

günümüzde e-ticaret hakkındaki deneyimlerini sosyal medyada büyük ölçüde paylaştıkları sonucunu 

desteklemektedir. Günümüz tüketicilerinin e-ticaret sitelerinin kendi tanıtımlarından daha ziyade, birbiriyle 

kurdukları iletişim ve paylaşım daha etkili olmaktadır. Sosyal medya pazarlaması faaliyetleri içerisinde e-

wom, müşterilerin e-ticaret sitelerini tekrar tercih etmeleri ve e-sadakat duymaları açısından oldukça önem 

taşımaktadır. Sosyal medya pazarlaması boyutlarından biri olan bilişimin e-wom’dan sonra e-sadakate etkisi 

en fazla açıklanmaktadır. Bu da e-ticaret sitelerinin tüketicilere yararlı, doğru, kapsamlı ve açıklayıcı bilgi 

sunmaları e-ticaret kullanıcılarının bu sitelere e-sadakat duyması açısından etkili olmaktadır. Sosyal medya 

pazarlaması boyutlarından bir diğeri olan trendin tüketicilerin e-ticaret sitelerine e-sadakat duymalarına 

etkili olmasında; bu sitelerin modaya uygun, kendilerini sürekli yenileyen bir içerik oluşturmalarından 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sosyal medya pazarlaması boyutu kişiselleştirmenin e-ticaret kullanıcılarının 

bu sitelere e-sadakat duymalarının etkili olmasında, kullanıcılarına sunulan özel hizmetlerin oldukça fazla 

olması ve kullanıcılarında genel hizmetler yerine kendilerini özel hissettiren hizmetler verilmesinin bu 

sitelerine bağlılık duymaları açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bir diğer boyut olan etkileşim, 

tüketicilerin aktif olarak diğer kullanıcılar ile görüşlerini paylaşma olanaklarının olması e-ticaret sitelerini 

tekrar tercih etmeleri ve bağlılık duymaları açısından önem taşımaktadır. Genel olarak günümüz 

tüketicilerinin işletmeleri tekrar tercih etmeleri ve sadakat duymaları açısından oldukça önemi artan sosyal 

medya pazarlaması faaliyetlerinin tüm boyutları e-ticaret sitesi kullanıcılarının algılamaları açısından etkili 

olduğu şeklinde özetlenebilir. 
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Amaç – Günümüzün rekabetçi koşullarında insan kaynağının önemi her geçen gün daha çok ön 

plana çıkmaktadır. Başarılı örgütler bir taraftan nitelikli insan gücünü kendi saflarına katmaya 
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çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde duygusal zekanın düzenleyici bir rolünün 

olup olmadığını incelemektir.  

Yöntem – Bu kapsamda araştırma değişkenleri açısından uygun sonuç verebileceği düşünülen 

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 369 polisin katılımı ile veri toplama çalışması 

yapılmıştır.  

Bulgular – Verilerin analiz edilmesi ile rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti 

üzerinde etkili oldukları ancak duygusal zekanın bu etki de istatistiki olarak anlamlı 

sayılabilecek herhangi bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür.  
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niyeti üzerinde etkilerini araştıran birçok çalışma ile benzer sonuçlar ortaya koymaktadır 

(Bedeian ve Armenakis, 1981: 421; Glissmeyer vd., 2007: 465; Lambert ve Hogan, 2009: 96; 

Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 39). Rol belirsizliğinin rol çatışmasına kıyasla işten ayrılma 

niyeti üzerinde daha güçlü etkisi söz konusu iken rol çatışmasının işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisi oldukça düşük düzeydedir.  
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Giriş 

Geçtiğimiz yüzyıl önemli teknolojik gelişmelerin yaşandığı, iletişim ve üretim imkânlarının hızlı bir gelişme 

kaydettiği bir yüzyıl olmuştur. Bu gelişmelerin etkisinde yeni iş kolları ortaya çıkmış, işgücünün niteliği 

değişmiş, uzmanlaşmanın önemi artmış, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip işgücü talebi ve arzı meydana 

gelmiştir. Her ne kadar makineleşme, üretimi yüksek miktarlarda artırarak etkililik ve verimlilik konusunda 

büyük avantajlar sağlamışsa da bu gelişme insan faktörünün önemini azaltmamış aksine insan gücünün 

değişen niteliği ile birlikte işletmeler açısından ne kadar önemli olduğu giderek daha çok kişi tarafından 

kabul görmüştür. Günümüzde birçok örgüt, çalışanlarını örgüt içinde tutabilmede çeşitli güçlüklerle 

karşılaşmakta ve yüksek performanslı çalışanlarını örgütte tutabilme konusundaki yeteneklerini 

geliştirmeye çalışmaktadırlar (Allen vd., 2010: 48; Aruna ve Anita, 2015: 1). Örgütlerin bu çabası, bünyelerine 

kattıkları yeni üyelere hem zaman hem de parasal anlamda yaptıkları yatırımın, işten ayrılmaya karar veren 

çalışanlarla birlikte yitirilip gitmesini önlemek içindir. Kendisine belirli bir yatırım yapılan çalışanın 

kaybedilmesi aynı zamanda bilgi, sermaye, yetenek ve tecrübe kaybı anlamına da gelmektedir (Suresh ve 

Krishnaraj, 2015:108).Bu gibi önemli sonuçlarından dolayı işten ayrılmalar sadece işletme yöneticilerinin 

değil aynı zamanda alandaki akademisyenlerin de üzerinde ilgilerini yoğunlaştırdıkları bir sorundur. 

Örgütleri, üretim kayıpları, kalitede azalma ve işe alma gibi çeşitli maliyetlere katlanmak zorunda bırakan 

işten ayrılmalar çeşitli faktörlerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır(Rizwan vd., 2014: 2). Bu faktörler arasında 

gösterilen rol belirsizliği ve rol çatışması literatürde sıklıkla ele alınan ve örgüt içindeki çeşitli koşulların 

yansıması olarak beliren sosyal faktörlerdir. Rol belirsizliği ve rol çatışması özellikle karmaşık yapıya sahip 

ve çeşitli sosyal aktörlerle yoğun etkileşim içinde olan günümüz örgütlerinde sıklıkla karşılaşılan 

durumlardır. Rol belirsizliği ve rol çatışmasını inceleyen araştırmacılar söz konusu kavramların hem bireysel 

hem de örgütsel düzeyde çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabileceklerine dikkati çekmektedirler. Bu 

kavramların işten ayrılma niyeti üzerinde de olumsuz etkileri olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya 

konulmuştur. Farklı meslek gruplarındaki çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen birçok araştırma rol 

belirsizliği ve rol çatışmasının, işten ayrılma niyetinin oluşmasında etkili olabildiğini göstermektedir 

(Bedeian ve Armenakis, 1981: 421; Acker, 2004; Glissmeyer vd., 2007: 465; Polatcı ve Boyraz, 2010: 148; 

Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011).  

Rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin önlenebilmesi veya şiddetinin 

azaltılabilmesi amacıyla ne tür önlemler alınabileceği üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Rol belirsizliği 

ve rol çatışmasının sosyal faktörler olarak ele alınması gerekliliğinden hareketle sosyal yönü güçlü bireylerin 

bu sorunla baş etmede daha avantajlı olabilecekleri değerlendirilmektedir. Bu noktada çeşitli özelliklerinden 

dolayı duygusal zeka kavramı ön plana çıkmaktadır. Duygusal zeka “bireyin çevresinden gelen talep ve 

baskılarla başa çıkmasındaki başarısına etki eden bir dizi kişisel, duygusal ve sosyal yetkinlik ve beceriler” 

şeklinde tanımlanmaktadır (Bar-On, 1997:14;akt.:DeWeerdt, 2012: 145). Tanımdan yola çıkarak duygusal 

zeka seviyesi yüksek kişilerin sosyal nitelikli problemlerle daha kolay başa çıkabileceği söylenebilir. Bu 

kapsamda rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal zekanın 

düzenleyici (moderatör) rolünün incelenmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

1. Literatür Taraması 

1.1. İşten Ayrılma Niyeti 

Tett ve Meyer (1993: 262), işten ayrılma niyetini “çalışanın, mevcut kurumundan ayrılma yönünde 

geliştirdiği bilinçli ve kararlı bir düşünce” olarak tanımlamaktadırlar. Emberland ve Rundmo (2010: 453) ise 

işten ayrılma niyetini daha sade bir ifadeyle “çalışanın kurumundan ayrılma eğilimi” şeklinde ifade 

etmektedir. Glissmeyer vd. (2007: 460), işten ayrılma niyetinin aracılık (mediator) etkisine dikkati çekerek 

yaptığı tanımda işten ayrılma niyetini “işten ayrılma niyetine etki eden tutumlar ve işten ayrılma davranışı 

arasındaki aracı değişken” şeklinde tanımlamaktadırlar. Appolis (2010: 23) ise işten ayrılma niyetini 

“çalışanın gönüllü olarak çalıştığı kurumdan ayrılmaya karar vermesi” şeklinde tanımlamaktadır. 

Birbirinden farklı özellikleri vurgulayan bu tanımlarda bilinç, karar verme, gönüllülük gibi hususlar dikkati 

çekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda işten ayrılma niyeti “çalışanın, çeşitli faktörlere bağlı olarak çalıştığı 

örgütten ayrılmayı kendisine amaç edinmesi” şeklinde tanımlanabilir.  
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İşten ayrılma niyeti olumsuz bir durumu ifade ettiğinden kimi çalışmalarda bu kavram yerine “kalma 

niyeti”, “örgütte kalma isteği” veya “örgütte kalma niyeti” kavramlarının kullanıldığı gözlemlenmektedir 

(Tak ve Çiftçioğlu, 2008: 158; Martin, 1979: 313; Price ve Mueller;1981). Kalma niyeti ise “çalışanların, mevcut 

işverenleri ile aralarındaki istihdam ilişkisini uzun süreli olarak devam ettirme niyeti içerisinde olmaları” 

şeklinde tanımlanmaktadır (Larkin vd., 2016: 29). 

İşten ayrılmalar hakkında yapılan çalışmalar çeşitli yaklaşımların birbirini izlemesi ile gelişme göstermiştir. 

İşten ayrılma niyetinin oluşmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar, işten 

ayrılmalarla ilgili yazında ağırlık kazanmıştır. Öyle ki ilgili çalışmalarda işten ayrılmaların sonuçlarını ihmal 

etmeye varacak kadar orantısız bir şekilde işten ayrılmaya etki eden faktörlere odaklanılmıştır. Alandaki 

erken çalışmalar işten ayrılmaların tek bir faktör ile korelasyonuna bağlı olarak meydana gelebileceği 

üzerine tasarlanırken sonraki çalışmalarda bir dizi faktörler zincirinin belirli bir süreç içerisinde işten 

ayrılmalara neden olabileceğini göstermeye çalışan modeller öne sürülmüştür (Martin, 1979: 313; Dougherty 

vd., 1985: 259; Mobley, 1982: 112). 

Örgütler etkili bir seçim süreci takip edip belirli bir iş için çok yetenekli ve hem işe hem örgüte kolaylıkla 

uyum sağlayabilecek çalışanları seçebilmiş olsa dahi personelin işletmeyi ve çalışma koşullarını öğrenmesini 

sağlayacak çeşitli eğitim programlarına gerek duyulmaktadır. Bu gibi nedenlerle işletmelerin çalışanlara 

yatırım yaptığı söylenebilir. Çalışanlara yapılan yatırımlar işletmelere hem zaman anlamında hem de 

parasal anlamda çeşitli maliyetler oluşturmaktadır. Bu maliyetlerle başa çıkmada en pratik yol çalışanın 

mevcut işyerinde çalışmaya devam etmesini sağlayabilmektir. Bunu sağlayabilmek için ise çalışanın işten 

ayrılmaya karar vermesinde etkili olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlere bağlı olarak 

alınabilecek tedbirler üzerinde çalışmak gerekmektedir (Ongori, 2007: 49). 

1.2. Rol Belirsizliği Ve Rol Çatışması 

Rol stresi, ilk olarak Katz ve Kahn (1964), daha sonra da Rizzo vd. (1970) tarafından rol belirsizliği ve rol 

çatışmasını içerecek şekilde kuramlaştırılmıştır (Moss, 2014: 33). Rol stresi teorisinin temel varsayımlarından 

biri günlük hayatta karşılaşılan taleplerin yüksek düzeylere ulaşmasının bireyde stres oluşturduğu 

şeklindedir. Bireyin aynı anda birkaç rol üstlenmesi bireyin sosyal durumu için fayda sağlamaktadır ancak 

üstlenilen rollerin sayısı daha çok arttıkça bu fayda yitirilmektedir (Nordenmark, 2004: 116-117). Rol 

belirsizliği, rol çatışması ve aşırı rol yükü, rol stresine neden olan faktörlerdir fakat literatürde 

araştırmacıların ilk iki faktöre yani rol belirsizliği ve rol çatışmasına daha çok odaklandıkları görülmektedir 

(Ambrose vd., 2014: 1071; Jackson ve Schuler, 1985: 16).  

Kahn vd., rol belirsizliğini “kişinin rolüyle ilgili sahip olduğu bilgi ile rolünün gereklerini yapabilmesi için 

ihtiyaç duyulan bilgi arasında tutarsızlığın bir fonksiyonu” şeklinde tanımlamaktadırlar (Kahn vd., 1964; 

akt. Ambrose vd., 2014: 1071). Bireyler sorumlulukları hakkında yeterli bilgiden yoksun olduğunda ve 

sorumluluklarını yerine getirirken neler yapabilecekleri hakkında yeterli bilgiye sahibi olamadıklarında rol 

belirsizliğine maruz kalmaktadırlar (Srikanth ve Jomon, 2013: 107). Lyons’a göre (1971) rol belirsizliği, rol 

yükümlüsünün rolü ile ilgili beklentilerin yeterince net olarak tanımlanmaması, bilgiye ulaşma imkânının 

sınırlandırılmış olması gibi nedenlerle rolüyle ilgili yeterli bilgiden yoksun olmasının bir sonucudur (Rogers 

ve Molnar, 1976: 599). 

Katz ve Kahn (1978: 204) rol çatışmasını, “bireye gönderilen farklı rol taleplerinden birini yerine getirirken 

diğerlerinin daha zor bir hal alacak olması” şeklinde tanımlamışlardır. Kılınç (1991: 21) ise rol çatışmasını 

“aynı anda iki ya da daha fazla rolü yerine getirme durumunda kalan bir rol yükümlüsünün, rol 

gereklerinden birisine, diğerini güçleştirecek şekilde daha fazla uyması” olarak tanımlamaktadır. Rol 

çatışmasının çeşitli yönlerini ele alarak kapsamlı bir tanımını yapan Ceylan ve Ulutürk’e göre (2006: 49-50) 

rol çatışması; “işgörenin yapması gereken işlerin birbirinden çok farklı ve ilgisiz olması, kendisine verilen 

görevin bitirilebilmesi için işyerinde yeterli sayıda personel olmaması, verilen bir görevi yerine getirebilmek 

için bazen kuralları çiğnemesi gerektiği, işyerinde birbirinden çok farklı çalışan gruplarla ilişki içinde olması, 

çalışırken birbirine uymayan talepler alması durumunda artan bir durumdur”. Rogers ve Molnar’a göre 

(1976: 598), bir pozisyon çok iyi tanımlanmış olsa bile kişilerin, rol yükümlüsünden beklentileri büyük 

ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenle hem araştırmacılar hem de uygulamacılar kompleks örgüt 

yapılarında rol belirsizliği ve rol çatışmasının kaçınılmaz olduğunu, tamamen önüne geçilemeyeceğini kabul 
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etmektedirler. Bununla birlikte bu stresörler bir dizi tedbirleri devreye sokarak tolere edilebilir seviyede 

sınırlandırılıp iş stresinin artması engellenebilir (Ram vd., 2011: 115). 

1.3. Duygusal Zeka 

Duygusal zeka kavramının iki ayağından biri olan duygu, Psikoloji biliminin en karmaşık konularından 

biridir ve bu yüzden tanımlanması oldukça güç bir kavramdır (Plutchik, 2001: 344; Çeçen, 2002: 165). 

Batıdaki geleneksel bir görüşe göre duygular; zihinsel aktivitede düzensiz bir biçimde meydana gelen ve 

muhtemel yıkıcı etkisinden dolayı kontrol altında tutulması gereken kesintilerdir. İçsel veya çevresel 

koşulların etkisinde meydana gelen, bireyin olumlu veya olumsuz olarak değerlendirebileceği bir olaya 

tepki olarak duygular gelişebilmektedir (Salovey ve Mayer, 1990: 185 - 186). Duygusal tepkiler kişisel ve 

toplumsal düzeyde fizyolojik tepkilerin, davranışın ve düşüncenin dışa vurum biçimlerinde değişikliklere 

neden olabilmektedir (Haselton ve Ketelaar, 2006: 24; Parrot, 2001: 376). Duygular, bireylerin vereceği 

kararları ve diğer bireylerle kuracağı iletişimin biçimini etkileyebilmektedir (Bozdoğan ve Çankaya, 2012: 

16). Duygusal zeka kavramının diğer ayağı olan zeka ise “Zihnin öğrenme, öğrenilenlerden yararlanabilme, 

yeni durumlara uyarlanabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği” şeklinde tanımlanmaktadır (Gürel 

ve Tat; 2010: 336). 

Duygusal Zeka kavramı modern anlamda, Thorndike’nin zeka tipolojisinde yer alan sosyal zeka boyutuna 

dayandırılabilmektedir (İşmen, 2001: 113). Thorndike, Sosyal zekayı “diğerlerini anlama ve kişiler arası 

ilişkilerde akılcı bir tutum geliştirebilme” şeklinde tanımlamaktadır (Kang vd., 2005: 92). Bar-On’a göre 

(2006: 14), duygusal-sosyal zeka, “bireyin kendisini anlayıp ifade edebilmesini, etkileşimde bulunduğu diğer 

insanları anlayıp onlarla ilişki geliştirebilmesini ve günlük talepleri karşılayabilmesini sağlayan, birbirleriyle 

karşılıklı olarak ilişkili olan duygusal ve sosyal yetkinlikler ve becerilerdir”. Salovey ve Mayer ise (1990: 189) 

duygusal zekayı “bireyin hem kendi hem diğer insanların his ve duygularını gözlemleyebilme, bu his ve 

duyguların ayrımlarını doğru şekilde yapabilme ve bu şekilde elde ettiği bilgiyi düşünce ve eylemlerine 

rehber olacak şekilde kullanabilme yeteneği” şeklinde tanımlamaktadırlar. Duygusal zeka, bireyin kendi 

duygularını ve diğer insanların duygularını doğru şekilde anlayabilme, gerektiği gibi düzenleyebilme, hem 

kendisini hem diğer insanları motive edebilme ve duygusal durumların ve değişimlerin ayrımını doğru bir 

biçimde yapabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu yetenek sayesinde birey, vereceği kararlarda ve 

kuracağı sosyal ilişkilerde çok daha etkili sonuçlar elde edebilecektir. Goleman (1995: 30 - 70) duyguların 

çoğu zaman düşüncelere ve mantığa baskın geleceğini ifade etmektedir. Yazar ayrıca modernist bilim 

anlayışının duyguları ihmal ederek sadece akla ve zihne odaklanmış olmasını, duyguların zihinsel yaşamı 

bulandırdığı şeklindeki hakim görüşünü eleştirerek verdiğimiz kararlar üzerinde duyguların belirleyici 

olduğunu vurgulamaktadır. Öyle ki duygular yoğunlaştıkça akılcı zihin işlevlerini yitirebilmektedir.  

2. Araştırma Yöntemi 

2.1. Araştırma Amacı, Evreni ve Örneklemi 

Bu çalışmada temel amaç; rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini ve sözü 

edilen etkide duygusal zekânın düzenleyici bir rolünün olup olmadığını incelemektir. Buna ek olarak 

duygusal zekanın, rol belirsizliği ve rol çatışması neticesinde meydana gelebilecek olan işten ayrılma 

niyetinin önüne geçmede kullanılabilecek bir araç olup olamayacağını tespit etmek ve bu kapsamda 

işverenlerin ve araştırmacıların faydalanabileceği çeşitli öneriler geliştirmektir.  

Çalışmanın amacına uygun verilerin elde edilebilmesi için inceleme konusu olan değişkenler bakımından 

elverişli sonuçların alınabileceği düşünülen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü araştırmanın evreni olarak 

belirlenmiştir. Çalışmanın tüm değişkenleri Emniyet Teşkilatı özelinde değerlendirilmiştir. Polislerin yapmış 

oldukları mesleğin doğası gereği araştırma değişkenleri olan işten ayrılma niyeti, rol belirsizliği ve rol 

çatışması ile araştırmada düzenleyici değişken olan duygusal zeka bakımından uygun bir örneklem grubu 

olabileceği değerlendirilmektedir. Anket çalışmasının yapıldığı Haziran 2016 itibariyle Tokat İl Emniyet 

Müdürlüğü’nün il merkezindeki birimlerinde çalışmakta olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na dahil 1092 

personelden 650’sine anket formları ulaştırılmıştır. Personel tarafından doldurulan 385 anket formu geri 

dönmüştür. Dolayısıyla anketlerin geri dönüş oran % 59,23 olarak gerçekleşmiştir. Çeşitli uygunsuzlukları 

nedeni ile 16 anket formu geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmamıştır. Kalan 369 anket analizlere dahil 
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edilmiştir. Araştırma örnekleminin evreni temsil yeteneği bulunmaktadır (Sekaran, 1992: 253 akt. Altunışık 

vd., 2004: 125). 

2.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma modeli geliştirilirken Chan’in (2004) çalışmasından yararlanılarak duygusal zekanın dört alt 

boyutu dikkate alınmış ve model bu alt boyutları da içerecek şekilde hazırlanmıştır. Chan (2004), Schutte vd. 

(1998) tarafından Salovey ve Mayer’in teorik duygusal zeka modeline dayalı olarak geliştirdikleri ölçeği 

sadeleştirmiştir (Chan, 2004: 1782; Çetinkaya ve Alparslan, 2011: 369-370). Schutte vd. (1998) tarafından tek 

boyutlu olarak hazırlanan duygusal zeka ölçeği sonraki çalışmalarda çeşitli faktörlere ayrıldıkları ifade 

edilmektedir (Chan, 2004: 1782). Chan (2004) tarafından hazırlanan 12 maddelik ölçek de Slovey ve Mayer’in 

yetkinlik modelindeki gibi dört boyutlu olarak ele alınmış ancak boyutların isimlendirmesinde ve 

açıklamalarında bir takım değişikliklerin olduğu görülmüştür. Buna göre empatik duyarlılık şeklinde ifade 

edilen birinci boyut; “bireyin, diğer kişilerin duygusal ifadelerine karşı gösterdiği hassasiyet ve empati” 

şeklinde açıklanmaktadır. İkinci boyut olan pozitif duygusal yönetim ise “bireyin duygu durumunu olumlu 

yönde düzenleyebilmesi” olarak ifade edilmektedir. Üçüncü boyutta yer alan duyguların olumlu kullanımı 

“değerlendirmede bulunma ve yeni düşünceler geliştirebilme imkanı sağlayacak şekilde duyguların olumlu 

yönde kullanımı” olarak açıklanmaktadır. Dördüncü boyut olan duygusal değerlendirme ise “bireyin kendi 

duyguları hakkında farkındalığa sahip olması, kendi duygularını anlayabilmesi” olarak tanımlanmaktadır 

(Chan, 2004: 1785 - 1786). Dolayısıyla araştırma modelinde yer verilen duygusal zeka alt boyutları Chan 

(2004) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile ortaya konulan boyutlardır. 

Ancak duygusal zeka ölçeğine yapılan faktör analizi neticesinde ölçekteki ifadelerin modelde belirtildiği gibi 

dört alt boyutta değil iki alt boyutta kümelendiği görülmüştür. Faktör analizinde ortaya çıkan iki kümeden 

bir tanesinde kişinin hem kendi hem de karşısındaki kişinin duygularını anlayıp yorumlayabilmesini ifade 

eden soruların yer aldığı görülmüştür. Bu nedenle bu faktöre duygusal farkındalık adı verilmiştir. Diğer 

kümede ise kişinin hem kendi duygularını hem de diğer kişilerin duygularını kullanabilip yönetebilmesini 

ifade eden soruların yer aldığı görülmüş ve bu nedenle bu faktöre de duyguların yönetimi adı verilmiştir. 

Faktör analizinde iki alt boyutun elde edilmesi ile araştırma modeli şekil 2’de gösterildiği gibi yeniden 

düzenlenmiştir.  
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Şekil 2.Yeniden Düzenlenen Araştırma Modeli 

Çeşitli çalışmalar personel devrinin belirli bir düzeyde gerekli olduğunu ve stratejik bir yaklaşımla kontrol 

altında tutulması gerektiğini ileri sürerken kimi çalışmalar işten ayrılmaların ve gerçek davranışa 

dönüşmese de işten ayrılma niyetinin örgüt açısından yıkıcı sonuçlarına dikkati çekmektedir (Bluedorn, 

1982; Christian ve Ellis, 2014). Çalışanlar, işletmelerin en önemli kaynaklarıdır ve örgütlerin başarısı 

işverenin uygun tedbirler alarak yetenekli çalışanların örgüt içinde kalmalarını sağlayabilme becerisine 

bağlıdır (Michael vd., 2016: 36). İşten ayrılma niyetinin neden olduğu maliyetlerden ve diğer kritik 

sonuçlarından dolayı işten ayrılmaya neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi önem taşımaktadır. Basım 

vd.’nin (2010: 151) ifade ettikleri gibi hem rol belirsizliğinin hem de rol çatışmasının benzer sonuçlar ürettiği 

ve kritik örgütsel çıktılar üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. Örgütler açısından çeşitli 

olumsuz sonuçları olduğu görülen rol belirsizliği ve rol çatışmasının özellikle bu tez çalışmasında temel 

sorunsal olarak ele alınan işten ayrılma niyeti üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan birçok çalışma 

bulunmaktadır (Brief ve Aldag, 1976; Javed vd., 2014; Bedeian ve Armenakis, 1981; Polatcı ve Boyraz, 2010; 

Glissmeyer vd., 2007; Bartol, 1979). Bu çalışmada ise rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolünü incelenerek literatüre önemli bir katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. Duygusal açıdan zeki sayılabilecek kişilerin; özgüvenlerinin daha yüksek olduğu, hem 

kendi duygu durumlarını hem de başkalarının duygularını anlayıp düzenlemede başarılı oldukları, kendi 

kendilerini motive ederek olumsuz ruh halinden kurtulabildikleri, aldıkları kararlarda duygulardan 

faydalanabildikleri, diğer insanlarla daha iyi ilişkiler geliştirebildikleri söylenebilir. Bununla birlikte 

duygusal zekası yüksek olan bireylerin kariyerlerinde daha başarılı olacakları, daha güçlü ilişkiler 

geliştirebilecekleri, kendilerini ve diğer insanları başarmaya motive edebilecekleri dolayısıyla daha iyi bir 

liderlik sergileyecekleri öne sürülmektedir (Cooper, 1997: 32; Edizler, 2010: 2980). 

Bu bilgiler ışığında bahsedilen ilişkiler çerçevesinde geliştirilen hipotezler şu şekilde sıralanmıştır;  

H1: Çalışanların rol belirsizliği düzeyleri, işten ayrılma niyetlerini pozitif yönde etkilemektedir.  

H2: Çalışanların rol çatışması düzeyleri, işten ayrılma niyetlerini pozitif yönde etkilemektedir.  

H3: Çalışanların rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal zekanın düzenleyici 

rolü vardır.  

H4: Çalışanların rol çatışması düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde duygusal zekanın 

düzenleyici rolü vardır.  

H3a: Çalışanların rol belirsizliği düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka 

boyutlarından duygusal farkındalığın düzenleyici etkisi vardır.  
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H3b: Çalışanların rol belirsizliği düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka 

boyutlarından duyguların yönetiminin düzenleyici etkisi vardır.  

H4a: Çalışanların rol çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka 

boyutlarından duygusal farkındalığın düzenleyici etkisi vardır.  

H4b: Çalışanların rol çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka 

boyutlarından duyguların yönetiminin düzenleyici etkisi vardır. 

2.3. Veri Toplama Yöntemi 

Verilerin toplanması amacıyla hazırlanan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan 6 soru yer almaktadır. Bu 

bölümde yer alan sorular çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Anketin ikinci kısmında rol 

belirsizliği ve rol çatışması ölçeği yer almaktadır. Rizzo ve diğerleri (1970) tarafından geliştirilen ölçeğin 

orijinal ismi “Role Conflict and Ambiquity Scales” şeklindedir. Ölçekte rol belirsizliğini ölçmek için 6 ve rol 

çatışmasını ölçmek için 8 ifade toplamda ise 14 ifade yer almaktadır. “Görevimle ilgili olarak ne yapılması 

gerektiğine ilişkin açıklamalar yeterlidir” ve “Birbirinden farklı işlevleri olan iki ya da daha çok meslek 

gurubuyla birlikte çalışıyorum” gibi ifadelerin yer aldığı ölçek 7’li likert (1 = Kesinlikle Yanlış – 7 = Kesinlikle 

Doğru) şeklinde katılım düzeyini ölçmektedir (Kara, 2010: 94 -129). 

Literatürde yaygın olarak kullanılan ölçek Türkçe çalışmalarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Çeşitli 

çalışmalarda rol belirsizliği ve rol çatışması ölçeklerinin ayrı ayrı olarak incelendiği ve her iki ölçeğin de 

güvenilirliklerinin yüksek bulunduğu ifade edilmektedir. Söz konusu çalışmalarda tespit edilen α (Cronbach 

Alpha) değeri rol belirsizliği için 0,73 ile 0,887 ve rol çatışması için 0,72 ile 0,90 değerleri arasındadır (Akar ve 

Yıldırım, 2008: 103; Bilgiç, 2010: 75; Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 38; Polatcı ve Özyer, 2015: 33; Doğan vd., 

2016: 50). Anketin üçüncü kısmında İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği yer almaktadır. Katılımcıların işten ayrılma 

niyetini ölçmek amacıyla Cammann vd. (1979) tarafından geliştirilen “Önümüzdeki yıl kesinlikle farklı bir 

kurumda çalışıyor olacağım.” ve “Çalıştığım kurumdan ayrılmayı sık sık düşünüyorum.” gibi toplamda 3 

ifade içeren ve 5’li likert (1 = Kesinlikle Katılmıyorum – 5 = Kesinlikle Katılıyorum) tipinde hazırlanan işten 

ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır. Türkçe çalışmalarda sıklıkla kullanılan işten ayrılma niyeti ölçeği tek 

faktörlü yapıya sahip olarak güvenilirlik katsayısının 0,71 ve 0,954 arasında değişen değerler aldığı 

görülmüştür (Şahin, 2011: 281; Büyükyılmaz, 2013: 187; Anafarta, 2015: 118; Çetin vd., 2015: 24; Tekingündüz 

ve Kurtuldu, 2015: 1506). Anketin dördüncü kısmında duygusal zeka ölçeği yer almaktadır. Çalışmada 

kullanılan duygusal zeka ölçeği, Schutte vd. (1998) tarafından 33 ifadeli olarak geliştirilen ve daha sonra 

Chan (2004) tarafından kısaltılıp 12 ifadeli olarak uygulanan ölçektir. “Başkalarının ses tonlarından ne 

hissettiklerini anlayabilirim” ve “Duygusal değişimlerimin nedenlerini bilirim” ifadelerin yer aldığı ölçekte 

her bir duygusal zeka boyutunda 3 ifade bulunmaktadır. Ölçek 5’li likert (1 = Kesinlikle Katılmıyorum – 5 = 

Kesinlikle Katılıyorum) tipinde katılım düzeyini ölçmektedir (Taşlıyan vd., 2014: 67). Chan (2004, 2006) 

tarafından yapılan çalışmalarda ölçeğin güvenilirlik kat sayısı 0,82 ve 0,86 şeklinde yüksek değerler almıştır 

(Aslan ve Özata, 2008: 82). Türkçe literatürde birçok çalışmada kullanılan duygusal zeka ölçeğinin 

güvenilirlik katsayısının 0,78 ile 0,87 arasında değerler aldığı görülmektedir (Aslan ve Özata, 2008: 88; 

Polatcı ve Boyraz, 2012: 146; Konakay, 2013:130). Her üç ölçeğin Cronbach Alpha değerlerinin sosyal bilimler 

alanında yürütülen çalışmalar için önerilen 0,70’in üzerinde değerler aldığı görülmektedir. Bu nedenle sözü  

edilen ölçeklerin bu çalışma için güvenilir veri toplama araçları oldukları değerlendirilmektedir. 

2.3.1. Güvenilirlik Analizleri  

Araştırmada kullanılan rol belirsizliği, rol çatışması, işten ayrılma niyeti ve duygusal zeka ölçekleri ile 

duygusal zekaya ait alt boyutların güvenilirliklerinin ölçümü Cronbach Alpha değeri ile sağlanmıştır. Bu 

çalışmada kullanılan ölçekler ve alt boyutlara ait Cronbach Alpha değerleri tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Ölçeklere ait Cronbach Alpha Değerleri 

Ölçekler  Cronbach Alpha (α) 

Rol belirsizliği  0,86 

Rol çatışması   0,71 

İşten ayrılma niyeti 0,83 

Duygusal zeka 0,87 

• Duygusal farkındalık  0,83 

• Duyguların yönetimi  0,80 

Tablo 1’de görüldüğü gibi bütün ölçeklere ve alt boyutlara ait Cronbach Alpha değerlerinin önerilen değer 

olan 0,70’ten büyük olduğu ve dolayısıyla güvenilirliklerinin yeterli olduğu görülmektedir (Gürbüz ve 

Şahin, 2015: 317). 

2.3.2. Faktör Analizi  

Araştırmada kullanılan duygusal zeka ölçeğinin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla faktör analizinden 

yararlanılmıştır.  

Tablo 2. Duygusal Zeka Ölçeğine Ait Toplam Açıklanan Varyans Tablosu 

 İlk Özdeğerler Döndürülmüş Yüklerin Kareleri Toplamı 

Toplam Varyans % Kümülatif 

% 

Toplam Varyans %  Kümülatif % 

1 5,135 42,796 42,796 3,522 29,346 29,346 

2 1,358 11,316 54,111 2,972 24,765 54,111 

 

Tablo 2’de duygusal zeka ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları yer almaktadır. Duygusal zeka ölçeğinin 

bu araştırmada iki faktörlü olarak döndürüldüğü görülmektedir.  

3. Bulgular 

3.1. Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında değişkenler arasındaki korelasyonun görülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen 

korelasyon analizi sonuçları tablo 3’te yer almaktadır. Buna göre; Rol belirsizliği ile işten ayrılma niyeti (r= 

,391; p= ,000), rol belirsizliği ile rol çatışması (r= 0,144: p= ,006) ve rol çatışması ile işten ayrılma niyeti (r= 

,234: p= ,000) arasında pozitif yönlü, anlamlı ve orta düzeyde güçlü bir korelasyon görülmektedir. Ayrıca rol 

belirsizliği ile duygusal zeka (r= -,248; p= ,000), duygusal zekanın alt boyutları duygusal değerlendirme (r= -

,138: p= ,008) ve duyguların olumlu kullanımı (r= -,316: p= ,000) arasında negatif yönlü, anlamlı ve zayıf bir 

korelasyon bulunmaktadır. Rol çatışması ile duygusal zeka (r= ,129: p= ,013), duygusal zekanın alt boyutları 

duygusal değerlendirme (r= ,167: p= ,001) arasında pozitif yönlü, anlamlı ancak zayıf bir korelasyon 

görülmektedir. Rol çatışması ile duyguların olumlu kullanımı (r= ,075: p=,151) arasında anlamlı bir 

korelasyon söz konusu değildir. İşten ayrılma niyeti ile duygusal zeka (r= -,122: p= ,019) ve duygusal zekanın 

alt boyutu duyguların olumlu kullanımı (r= -,158: p= ,002) arasında negatif yönlü, anlamlı ancak zayıf bir 

korelasyon görülmekte iken duygusal zekanın diğer alt boyutu duygusal değerlendirme ile (r= -0,46; p= ,373) 

anlamlı bir korelasyon tespit edilememiştir. 
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Tablo 3. Araştırma Değişkenlerine Ait Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Rol 

Belirsizliği 

Rol 

Çatışması 

İşten 

Ayrılma 

Niyeti 

Duygusal 

Zeka 

Duygusal 

Farkındalık 

Duyguların 

Yönetimi 

Rol Belirsizliği 1,000      

Rol Çatışması ,144** 1,000     

İşten Ayr. Niy. ,391** ,234** 1,000    

Duygusal Zeka ,248** ,129* -,122* 1,000   

Duygusal 

Farkındalık 
-,138** ,167** -,046 ,864** 1,000  

Duyguların 

Yönetimi 
-,316** ,075 -,158** ,873** ,542** 1,000 

**. p< 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 

*. p< 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

3.2. Araştırma Modelinin Test Edilmesi 

Çalışmanın ilk hipotezi “H1: Çalışanların rol belirsizliği düzeyleri, işten ayrılma niyetlerini pozitif yönde 

etkilemektedir.” şeklindedir. Söz konusu hipotezi test edebilmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında (p = 0,00<0,05) modelin istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç çalışanların rol belirsizliği düzeylerinin hipotezde de ifade edildiği gibi işten 

ayrılma niyetlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Yine modele bakıldığında rol 

belirsizliğinin, işten ayrılma niyetinin % 13,2’ lik kısmını açıkladığı görülmektedir. Tüm bu sonuçlar ışığında 

çalışmanın birinci hipotezinin kabul edildiği ifade edilebilir. Analize ilişkin bulgular tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Rol Belirsizliği ve İşten Ayrılma Niyeti Değişkenlerine Ait Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

R R² Düzeltilmiş 

R² 

F β Anlamlılık 

0,366  0,134 0,132 56,940 0,366 0,000 

Çalışmanın ikinci hipotezi “H2: Çalışanların rol çatışması düzeyleri, işten ayrılma niyetlerini pozitif yönde 

etkilemektedir.” şeklindedir. Söz konusu hipotezi test edebilmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında (p = 0,00<0,05) modelin istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu sonuç çalışanların rol çatışması düzeylerinin hipotezde de ifade edildiği gibi işten ayrılma 

niyetlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Yine modele bakıldığında rol çatışmasının, işten 

ayrılma niyetinin % 0,34’ lük kısmını açıkladığı görülmektedir. Tüm bu sonuçlar ışığında çalışmanın ikinci 

hipotezinin kabul edildiği ifade edilebilir. Analize ilişkin bulgular tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Rol Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti Değişkenlerine Ait Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

R R² Düzeltilmiş 

R² 

F β Anlamlılık 

0,192 0,37 0,034 14,109 0,192 0,000 

Çalışmanın üçüncü hipotezi olan “H3: Çalışanların rol belirsizliğinin işten ayrılma niyeti üzerindeki 

etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolü vardır.” şeklindedir. Duygusal zekanın alt boyutları ile kurulan 

diğer hipotezler ise “H3a: Çalışanların rol belirsizliği düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, 

duygusal zeka boyutlarından duygusal farkındalığın düzenleyici etkisi vardır.” ve “H3b: Çalışanların rol 

belirsizliği düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka boyutlarından duyguların 

yönetiminin düzenleyici etkisi vardır.” şeklindedir. Söz konusu hipotezleri test edebilmek amacıyla işten 

ayrılma niyeti bağımlı değişken alınarak duygusal zeka ve alt boyutları için ayrı ayrı düzenleyici değişkenli 

çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları tablo 6’da topluca gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Rol Belirsizliğinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zeka ve Alt Boyutlarının 

Düzenleyici Etkilerine İlişkin Düzenleyici Değişkenli Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

Değişkenler Model 1 Model 2 Model 3 

Rol Belirsizliği 0,366 0,372 0,381 

Duygusal Zeka  0,21 0,15 

Etkileşim Terimi   0,041 

R² 0,132 0,130 0,130 

R²’ deki değişim  -0,002 0,00 

Rol Belirsizliği 0,366 0,373 0,375 

Duygusal Farkındalık  0,34 0,32 

Etkileşim Terimi   0,008 

R² 0,134 0,135 0,136 

R²’ deki değişim  0,001 0,001 

Rol Belirsizliği 0,366 0,367 0,379 

Duyguların Yönetimi  0,003 -0,005 

Etkileşim Terimi   0,074 

R² 0,134 0,134 0,140 

R²’ deki değişim  0,0 0,006 

Tablo 6’da yer alan üç ayrı regresyon analizi sonuçlarına göre düzenleyici değişkenlerin regresyon 

modellerine dahil edilmesiyle duygusal zekanın (p = 0,52; p>0,05), duygusal farkındalığın (p = 0,40; p>0,05) 

ve duyguların yönetiminin (p = 0,25; p>0,05) istatistiki olarak anlamlı sayılabilecek düzenleyici etkilerinin 

bulunmadığı görülmüştür. Buna göre araştırmada kurulan H3, H3a ve H3b hipotezleri 

desteklenmemektedir.  

Çalışmanın diğer hipotezi olan “H4: Çalışanların rol çatışması düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerindeki 

etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolü vardır.” şeklindedir. Duygusal zekanın alt boyutları ile kurulan 

diğer hipotezler ise “H4a: Çalışanların rol çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, 

duygusal zeka boyutlarından duygusal farkındalığın düzenleyici etkisi vardır.” ve “H4b: Çalışanların rol 

çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde, duygusal zeka boyutlarından duyguların 

yönetiminin düzenleyici etkisi vardır.” şeklindedir. Söz konusu hipotezleri test edebilmek amacıyla işten 

ayrılma niyeti bağımlı değişken alınarak duygusal zeka ve alt boyutları için ayrı ayrı düzenleyici değişkenli 

çoklu doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları tablo 7’de topluca gösterilmiştir. 

Tablo 7. Rol Çatışmasının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zeka ve Alt Boyutlarının 

Düzenleyici Etkilerine İlişkin Düzenleyici Değişkenli Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu 

Değişkenler Model 1 Model 2 Model 3 

Rol Çatışması 0,192 0,216 0,218 

Duygusal Zeka  -0,122 -0,115 

Etkileşim Terimi   0,026 

R² 0,037 0,051 0,052 

R²’ deki değişim  0,014 0,001 

Rol Çatışması 0,192 0,211 0,213 

Duygusal Farkındalık  -0,084 -0,078 

Etkileşim Terimi   0,021 

R² 0,037 0,044 0,044 

R²’ deki değişim  0,007 0,0 

Rol Çatışması 0,192 0,208 0,211 

Duyguların Yönetimi  -0,134 -0,127 

Etkileşim Terimi   0,038 

R² 0,037 0,055 0,046 

R²’ deki değişim  0,018 -0,011 
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Tablo 7’de yer alan üç ayrı regresyon analizi sonuçlarına göre düzenleyici değişkenlerin regresyon 

modellerine dahil edilmesiyle duygusal zekanın (p = 0,67; p>0,05), duygusal farkındalığın (p = 0,17; p>0,05) 

ve duyguların yönetiminin (p = 0,33; p>0,05) istatistiki olarak anlamlı sayılabilecek düzenleyici etkilerinin 

bulunmadığı görülmüştür. Buna göre araştırmada kurulan H4, H4a ve H4b hipotezleri 

desteklenmemektedir.  

4. Sonuç ve Tartışma 

İş yaşamında bireyler, çeşitli sosyal ilişkiler içerisinde yer alabilmektedirler. Herhangi bir işgören, kendi 

çalışma arkadaşları, yöneticiler veya astlar, müşteriler, tedarikçiler gibi çeşitli gruplarla belirli düzeylerde 

etkileşim içerisinde bulunabilmektedirler. Etkileşim içerisinde bulunduğu bu kişilerden zaman zaman 

birbiri ile çelişen, birini gerçekleştirirken diğerinin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesine neden 

olabilecek talepler gelebilmektedir. Ya da iş ortamında bireye iletilen talepler yeteri kadar açık şekilde ifade 

edilmemiş olabilmektedir. Bu gibi sorunlar sosyal ilişkilerin doğasından kaynaklanmakta ve hemen her 

örgütte sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Bu sorunların giderek artması çeşitli olumsuz sonuçlara neden 

olabileceği gibi bu sorunların üstesinden gelinebilmesi halinde ise bunun hem bireysel hem de örgütsel 

düzeyde olumlu yansımalarının olabileceği ifade edilebilir. Bu amaçla sıklıkla karşılaşılabilen rol belirsizliği 

ve rol çatışmasının olumsuz etkilerini azaltabilecek çözümler üzerinde durulması gerektiği 

düşünülmektedir. Hem işten ayrılma niyeti hem de rol belirsizliği ve rol çatışması çeşitli faktörlere bağlı 

olarak gelişebilmekte ve birey ve örgüt açısından çok önemli sorunlara yol açabilmektedirler. Bu nedenle bu 

kavramların, kavramların diğer kavramlarla ilişkilerinin, neden ve sonuçlarının çok yönlü olarak ele 

alınması gerekmektedir. Bu kavramların proaktif yaklaşımlar geliştirerek çözümlenme yoluna gidilmesinin 

uygun olacağı düşünülmektedir. Bu kavramlara neden olabilecek faktörlerin ve ilişkilerin tespiti ile bunların 

oluşumunu engelleyebilecek veya kavramların etkilerinin azaltılmasını sağlayacak tedbirler üzerinde 

durulması gerekmektedir. Bu yaklaşımla duygusal zekanın, rol belirsizliği ve rol çatışması ile başa 

çıkabilmede önemli bir araç olabileceği ve bu kavramlar neticesinde meydana gelebilecek olan işten ayrılma 

niyetinin oluşmasının önüne geçebileceği düşünülmektedir. Son yıllarda literatürde pek çok araştırmacı 

tarafından ele alınmış olan duygusal zekanın çeşitli özellikleri sebebiyle, rol belirsizliği ve rol çatışması ile 

baş edebilmede ya da bu değişkenlerin etkisini azaltabilmede etkili olabileceği düşünülmektedir. Duygusal 

zeka ile bireyin hem kendi duygularını hem de başkalarının duygularını doğru bir şekilde anlayıp 

yorumlayabileceği, aynı zamanda duyguların olumlu anlamda düzenlenebileceği düşüncesi, duygusal 

zekanın bireye sosyal ilişkilerini düzenleme ve geliştirme konularında da avantaj sağlayabileceği fikrini 

kazandırmaktadır. Bireyin, çevresindeki kişilerin duygularını anlayıp yorumlamadaki ve üstelik bu kişilerin 

duygularını düzenleyebilme konusunda göstereceği başarı bireye sosyal ilişkilerinde çeşitli üstünlükler 

sağlayabilecektir. Bu açıdan duygusal zekası yüksek olan kişilerin rol belirsizliği ve rol çatışması gibi sosyal 

faktörlerle daha kolay başa çıkabilecekleri düşünülebilir. Çalışanlar, deneyimledikleri rol belirsizliği veya rol 

çatışması neticesinde işten ayrılmayı çıkış yolu olarak görebilmektedirler. Bu durumda çalışanların duygusal 

zeka düzeyine bağlı olarak verecekleri kararların değişkenlik gösterebileceği varsayılmaktadır. Duygusal 

zekanın sosyal ilişkilerde sağlayabileceği avantaj sayesinde ifade edildiği şekliyle düzenleyici bir etkisinin 

olabileceği, dolayısıyla hem birey hem de örgüt açısından olumlu yansımalarının olabileceği 

düşünülmektedir. Bu düşünce ile araştırma modeli ve hipotezler, sosyal faktörler arasında gösterilen rol 

belirsizliği ve rol çatışmasının, işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal zekanın düzenleyici rolünün 

sınanmasına yönelik olarak geliştirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen hipotezleri test etmek üzere toplanan 

verilerin analizi ile öncelikle çalışanların rol belirsizliği ve rol çatışması düzeylerinin, işten ayrılma niyetleri 

üzerindeki etkileri görülmeye çalışılmıştır. Hem rol belirsizliğinin hem rol çatışmasının işten ayrılma 

niyetini pozitif yönde etkiledikleri görülmüştür. Dolayısıyla araştırma kapsamında geliştirilen H1 ve H2 

hipotezleri kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular literatürde rol belirsizliği ve rol çatışmasının işten ayrılma 

niyeti üzerinde doğrudan veya dolaylı etkilerini araştıran birçok çalışma ile benzer sonuçlar ortaya 

koymaktadır (Bedeian ve Armenakis, 1981: 421; Glissmeyer vd., 2007: 465; Lambert ve Hogan, 2009: 96; 

Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011: 39). Rol belirsizliğinin rol çatışmasına kıyasla işten ayrılma niyeti üzerinde 

daha güçlü etkisi söz konusu iken rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi oldukça düşük 

düzeydedir. Ancak rol çatışmasının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine ilişkin elde edilen bulgular 

istatistiki olarak anlamlı bulunduğu için analizlerin sonraki adımlarına bu doğrultuda devam edilmiştir. 

Elde edilen bu sonucu emniyet personeli özelinde değerlendirmek gerekirse, hayatın hemen her alanında 

görev yapan polisler, üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, hizmet götürdükleri vatandaşlardan veya diğer 
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kurum çalışanlarından kimi zaman çelişkiye düşüren kimi zaman açıkça ifade edilmeyen taleplerle 

karşılaşabilmektedirler. Polisler, bu talepler karşısında üstlendikleri rollere bağlı olarak nasıl hareket 

etmeleri gerektiği konusunda kararsızlık yaşayabilmekte ve bu durum zamanla işten ayrılmaya kadar 

varabilen çeşitli sonuçlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla üstlendikleri rolün gereklerini net olarak idrak 

edemeyen veya sürekli olarak birbiri ile çatışan taleplerle karşılaşan polisler, işten ayrılmayı seçenek olarak 

düşünebilmektedirler. Açıkça ifade etmek gerekirse polislerde işten ayrılma niyetinin oluşmasında rol 

belirsizliği ve rol çatışmasının etkili olabildiği görülmektedir. 

Her ne kadar bu araştırmada öngörüldüğü şekliyle duygusal zekanın olumlu etkileri konusunda 

literatürdeki çalışmaları destekleyici nitelikte bulgular elde edilememiş olsa da bu durum duygusal zekanın 

başarısızlığından ziyade farklı nedenlere bağlı olarak gelişmiş olabilir. Öncelikle duygusal zeka seviyesi 

yüksek olan çalışanların rol belirsizliği ve rol çatışmasına aynı şekilde tepki vermeyebilecekleri akla 

gelmektedir. Aynı duygusal zeka düzeyine sahip olan kimi çalışanlar kendi özel durumlarına göre rol 

belirsizliği veya rol çatışması deneyimlerine duygusal zekası sayesinde uygun tepkiler geliştirebileceği gibi 

kimi çalışanlar ise yine kendi özel durumlarına göre rol belirsizliği ve rol çatışmasının neden olduğu strese 

katlanmak yerine yöntem olarak işten ayrılmayı seçmeyi düşünebilirler. Bu araştırmada duygusal zekanın 

öngörüldüğü gibi bir sonuç vermemiş olması bu sebepten kaynaklanabilir. Araştırmaya katılan polislerin, 

meslek özelliklerinden dolayı da bu sonucun ortaya çıkmış olabileceği düşünülebilir. Polislerin farklı 

kesimlerden gelen, bazı durumlarda karmaşık veya muğlak olarak değerlendirilebilecek taleplerle karşı 

karşıya kalıp ne yapmaları gerektiği konusunda sıklıkla kararsızlık yaşadıkları söylenebilir. Bu ve benzeri 

sorunlarla sıklıkla karşılaşan polisler, duygusal zeka düzeylerinden bağımsız olarak bu sorunlarla baş 

edebilme mekanizmaları geliştirmiş olabilecekleri ifade edilebilir. Başka bir ifade ile düşük duygusal zeka 

düzeyine sahip polisler de edindikleri tecrübeler sayesinde rol belirsizliği ve rol çatışması ile nasıl baş 

edebileceklerini öğrenmiş olabilirler. Ya da duygusal zeka düzeyi yüksek olan polisler alternatif iş imkanları 

konusunda daha ilgili olabilirler. Bu da polislerin duygusal zeka düzeylerindeki farklılığın araştırmada 

öngörüldüğü gibi sonuçlar elde edilememesine neden olmuş olabilir. Çeşitli sebeplere bağlı olarak bu 

araştırmada öngörüldüğü şekilde olumlu anlamda bir etkisi olmasa da duygusal zekanın, emniyet teşkilatı 

açısından son derece önemli bir kavram olduğu ifade edilebilir. Çok farklı ve olağan dışı olaylarla sıklıkla 

karşılaşan polislerin hem kendi duygularını hem karşılarındaki kişilerin duygularını doğru şekilde 

tanımlayabilmeleri ve gerektiği gibi düzenleyebilmeleri şüphesiz ki hem kendi yaşantılarında hem de 

görevlerini daha iyi sürdürme konusunda avantajlar sağlayabilecektir. Bu kapsamda öfke kontrolü, stres 

yönetimi, empati gibi konularda meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları ile polislerin duygusal zeka 

yeterlilikleri artırılmaya çalışılmaktadır.  

İşten ayrılma niyetinin örgütler açısından ciddi kayıplara neden olabileceği değerlendirilmelidir. Bu 

kapsamda işgücü devir oranının makul seviyede tutulabilmesi için gerekli tedbirleri belirlemeye yönelik 

çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Bunu yaparken de stratejik yaklaşımlar geliştirilerek etkili 

çözümlerin neler olabileceği sorusuna cevap aranmalıdır. 
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bir ihracatın uygulanmasında ödeme yöntemlerinden biri olan akreditifi de kapsayacak şekilde 

muhtemel zorlukları tespit etmektir. 
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ve bir ihracat işleminin gerçekleştirilmesi adım adım analiz edilmektedir. Ödeme şekliyle ilgili 

olarak bir tabii bal ihracat akreditifi detaylandırılarak incelenmektedir. 

Bulgular – Türkiye dünyada tabii bal üretiminde üst sıralarda yer almasına rağmen ihracatta alt 

sıralardadır.  

Tartışma – İşletmelerin uluslararası pazarlama bakış açısına sahip olma ve yetkinlikleri 

geliştirmesi ihracat performansına olumlu katkı sağlayabilir. Ödeme konusunun güvence altına 

alınmaması ihracat pazarlarının geliştirilmesinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkabilir. 
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Purpose – The purpose of this paper is to identify the potential difficulties of export 

implementation covering letter of credit as one of the payment methods, in addition to 

considering the statistics of natural honey exports in Turkey. 

Design/methodology/approach – International marketing in the coverage of honey export 

statistics and implementation of an export process are analysed step by step in the form of case 

analysis. A letter of credit regarding natural honey export is examined in detail as a payment 

term. 

Findings – Although Turkey is ranked in among the top natural honey producers in the World, 

it is just ranked among the bottom rows in exports. 

Discussion – Having international marketing perspective and developing competencies of 

enterprises can contribute positively to export performance. Failure to secure the issue of 

payment may arise as an important problem in the development of export markets. 

1. Giriş

İhracat, uluslararası pazarlara giriş şekillerinden bir tanesidir. Dolaylı ve doğrudan olmak üzere iki farklı 

durum söz konusudur. Dolaylı ihracatta üretim işletmeleri tanımadıkları pazarlara bir dış ticaret işletmesi 

aracılığı ile girerler. Dış ticaret işletmesi yerel üreticiden aldığı ürünlerin uzmanı olduğu uluslararası 

pazarlara girişini sağlar. Burada üretici işletmeler dış pazarları test ederken, aracı ihracatçı olarak 

tanımlanan dış ticaret işletmeleri de ilişkilerini kullanarak belirli bir kar hedefine ulaşır. Doğrudan ihracatta 

ise üretim işletmesi yeterli derecede dış ticaret uzmanlığına sahip olduğunda kendi imkânlarını kullanarak 

yurtdışı pazarlamasını aracı kullanmadan yapar. Ancak bu uzmanlaşma zaman ve maliyet içerdiğinden her 

üretim işletmesine uygun bir seçenek değildir.  

İhracata başlamak isteyen işletmenin öncelikle yurtiçi pazarında mevcut konumunu SWOT analizi ile 

değerlendirmesi önemli bir adımdır. Bu analizle işletme güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabileceği gibi, 

mevcut pazardaki tehdit ve fırsatları da belirleyebilir. Yurt içinde yeterli rekabet gücüne, pazar payına, 

finansman gücüne ve özellikle ulusal ve uluslararası standartları karşıladığını gösteren belgelere sahip 
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işletmeler ihracat pazarlamasına başlamada bir adım öndedir. Sonraki adım dış ticaret bilgi birikiminin 

oluşmasını sağlamaktır. Uluslararası pazarda uluslararası standartlar kullanıldığı gibi her ülkenin kendine 

özel standartları da olabilir. Bunların da yeterince incelenmesi, ona göre hazırlıkların yapılması yani müşteri 

istek ve beklentilerine yönelik çalışmaların tamamlanması ihracat pazarlamasında gerekli şartlar 

arasındadır.  

Üretim yapmak başlı başına zor bir iş olmasına rağmen, günümüzde tedarik zincirinde tüketiciler ve 

perakendecilerin en önemli halka olduğu görülmektedir. İşletmeler, aracı ve tüketicilere ulaşabilmek adına 

yurt içinde yaptıkları pazarlama faaliyetlerinde önemli bir finansman yüküne katlanmak zorunda 

kalmaktadır. Ödeme vadelerinin iç pazara göre daha cazip olması işletmeleri ihracata yönlendiren diğer bir 

unsurdur. İhracatçıların kullandığı peşin ödeme şeklinin yanında akreditifli ödeme de en az risk içeren bir 

ödeme şeklidir. Ancak, akreditif kullanımı da yetkinlik isteyen bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye dünya tabii bal üretiminde ilk üçe girmesine rağmen ihracatında hak ettiği yerde değildir. Endemik 

bitki türü açısından dünyada önemli bir yere sahip olmasına rağmen bunu da ihracat anlamında 

değerlendiremediği görülmektedir. Bu da aslında işletmelerin ihracat bakış açısına yeterince sahip 

olmamasından kaynaklanabilir. Normal zamanlarda yeterli karlılıkla yurtiçi pazarlarla yetinen sektörün 

küçük ve orta boy işletmelerinin kriz ortamlarında zorluklarla mücadelelerinde ihracat bir fırsat olarak 

karşılarına çıkmaktadır. Ancak, ihracat bir süreç olarak ele alındığında belirli bir zamanı ve yetkinliği 

gerektirdiği ortadadır. 

Bu çalışmada tabii bal sektörü dış ticaret istatistikleri ile birlikte akreditifli ödeme şeklinin kullanıldığı 

gerçek bir ihracat işlemi uygulamadan gelen yazarın ihracat pazarlama deneyimiyle gözden geçirilmektedir. 

Bu kapsamda bir akreditif detaylı şekilde incelenerek üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve 

başarısızlık nedenleri ortaya konulmaktadır. Sanayi ürünlerinde ihracat işlemlerinin görece kolay olmasına 

rağmen tarımsal ya da hayvansal ürünlerde evrak anlamında zorluklar mevcuttur. Bu yöndeki araştırmalar 

daha çok teorik temelli olduğundan uygulamaya yönelik bu tür bir çalışmanın literatürde var olan boşluğu 

doldurmaya katkı sunacağı öngörülmektedir.  

2. Tabii Bal 

FAO (2018) verilerine göre Türkiye dünya tabii bal üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada olan önemli bir 

ülkedir. Türkiye’nin son on yılda üretimini arttırırken benzer büyümeyi ihracatında gerçekleştiremediği 

görülmektedir. Oysa üretimde birinci sırada yer alan Çin üretimle birlikte ihracatını da arttırmaktadır 

(Toklu, 2018). Bu durum Türkiye’nin maalesef dünyadaki bu büyük ihracat pastasından yeterince pay 

alamadığını göstermektedir. Tablo 1 dünya tabii bal ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerin son on 

yıldaki ihracatlarındaki değişimi $ (ABD doları) bazında göstermektedir. Kıyaslama açısından Türkiye 

ihracat rakamları da son sırada verilmektedir. 

Tablo 1. Ülkelerin yıllara göre tabii bal ihracatındaki gelişimi (1000 $) 

Ülke\Yıl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Çin 97.121 155.091 134.393 186.255 205.511 225.545 258.467 272.932 303.895 286.000 

Y.Zelanda 40.061 47.165 59.861 71.103 63.418 103.985 140.091 168.191 200.409 206.136 

Arjantin 134.153 181.311 160.291 173.426 223.448 215.147 212.637 204.438 163.829 168.868 

Almanya 85.318 121.409 109.756 110.018 114.352 120.912 125.015 139.999 131.178 136.059 

İspanya 41.667 62.217 63.462 82.448 80.280 82.109 92.835 123.193 103.027 110.679 

Meksika 56.454 83.789 81.239 84.743 90.359 101.497 112.352 147.037 155.986 93.725 

Brezilya 21.194 43.571 65.791 55.021 70.869 52.348 54.124 98.576 81.720 92.030 

Ukrayna 5.686 8.252 17.174 15.073 27.820 31.113 52.972 93.198 83.982 87.318 

Belçika 12.803 29.415 38.510 49.027 54.908 54.219 66.722 70.602 83.374 72.352 

Türkiye 1.293 2.286 4.495 5.811 5.206 6.007 12.956 18.919 25.072 14.926 

Kaynak: FAO (2018) 

Bu rakamlara göre Çin, 2007 yılında lider olan Arjantin’i sonraki yıllarda geçmiş ve 2016 yılında 286 milyon 

$ ile liderliğini sağlamlaştırmıştır. Ardından gelen Yeni Zelanda 2007 yılında 40 milyon $ civarındaki 
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ihracatını düzenli artışlarla on yıllık bir süreç sonunda 2016 yılında 206 milyon $ lar civarına getirmiştir. 

Sıradaki Arjantin’in ise önemli bir oyuncu olmasına rağmen eski gücünde olmadığı görülmektedir. 4. 

Sıradaki Almanya’nın küçük gelişmelerle 2016 yılında ihracatını 136 milyon $ seviyelerine ulaştırdığı 

görülmektedir. İspanya yaklaşık 111 milyon $ ihracat ile dünyada 5. Sıraya sahiptir. İspanya’nın da 2007 

yılına göre önemli bir gelişme kat ettiği görülmektedir. Sıradaki Meksika ise yaklaşık 56 milyon $’dan 2016 

yılında 94 milyon $ seviyelerine ulaştığı görülmektedir. Brezilya, Ukrayna ve Belçika’nın da çok önemli 

oranda ihracatlarını arttırdıkları görülmektedir. İhracatta üst sıralarda yer alan bu ülkelerin ihracatları ile 

Türkiye’nin ihracatı kıyaslandığında, oransal olarak önemli bir artış kaydedilmesine rağmen, 2016 yılında 

ulaştığı yaklaşık 15 milyon $ ihracat rakamının sektörün büyüklüğüne göre çok küçük olduğu söylenebilir. 

Rakamlar tablo şeklinde verildiğinde gelişmeleri izlemek zor olabildiğinden bunun grafik olarak 

gösterilmesi verilerin açıklama gücünü arttırabilir. Buna göre Grafik 1 ülkelerin ihracatlarındaki gelişmeleri 

yıllara göre mukayeseli olarak göstermektedir. Buradan elde edilen sonuca göre, ülkelerin genellikle 

ihracatlarını arttırdığı görülürken, Arjantin’in 2012 yılından itibaren önemli ölçüde güç kaybettiği tespit 

edilmektedir. Benzer şekilde Meksika’nın da 2016 yılında bir düşüş yaşadığı görülmektedir. Son on yılda 

dünyanın tabii bal sektöründeki önemli ülkeleri ihracatlarını arttırırken maalesef Türkiye’nin bu gelişmelere 

olumlu tepki gösteremediği belirtilebilir. 

Grafik 1. Ülkelerin tabii bal ihracat gelişimi 

 

Kaynak: FAO (2018) 

İstatistiklerden elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’nin konumu itibarı ile çok daha yüksek tabii bal 

ihracatını hedeflemesi bir gerekliliktir. İhracat yapan ülkeler incelendikten sonra önemli ithalatçı ülkelerin 

hangileri olduğu da araştırılabilir. FAO (2018) istatistikleri Tablo 2’de 2016 yılında en çok ithalat yapan 

ülkelerini göstermektedir. Buna göre ABD yaklaşık 423 milyon $ ile dünyanın en büyük ithalatçısı 

konumundadır. Bunu sırası ile Almanya, Japonya, Fransa, Çin ve Birleşik Krallık izlemektedir. Küçük bir 

şehir devleti olan Singapur yaklaşık 26 milyon $ ile bu listede 20. sırada yer almaktadır. Buradan bu 

ülkelerin aslında Türkiye’nin hedef pazarları arasında olması gerektiği sonucu da çıkarılabilir.  
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Tablo 2. 2016 yılı dünyada en çok tabii bal ithalatı yapan ülkeler (1000 $) 

1 ABD 422.527  11 Suudi Arabistan 55.180 

2 Almanya 278.310  12 Polonya 50.314 

3 Japonya 157.706  13 Hollanda 47.644 

4 Fransa 126.775  14 Avustralya 43.942 

5 Çin 125.656  15 Çin, Hong Kong 39.942 

6 Birleşik Krallık 114.098  16 İsviçre 35.618 

7 Belçika 73.800  17 BAE 30.361 

8 Çin, Anakara 72.772  18 Kanada 28.760 

9 İtalya 72.459  19 Avusturya 27.559 

10 İspanya 65.682  20 Singapur 25.647 

Kaynak: FAO (2018) 

Dünyadaki verilerden sonra Türkiye’nin tabii bal dış ticaret istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

kayıtlarından incelenmiştir (TUİK, 2018). Kayıtlarda doğal bal, tabii bal olarak adlandırılıp petek ve süzme 

şeklinde iki farklı grupta sınıflandırılmıştır. Tablo 3 son on yıldaki Türkiye toplam (süzme + petek) bal dış 

ticaret verilerini istatistik olarak göstermektedir. 

Tablo 3. Türkiye tabii bal dış ticaret verileri 

Yıl İhracat (kg) İthalat (kg) İhracat ($) İthalat ($) 

2008 397.265 1.247.097 2.286.010 4.002.465 

2009 900.233 9.296 4.495.305 112.527 

2010 1.264.609 211 5.810.517 2.258 

2011 1.102.689 0 5.206.276 0 

2012 1.263.375 37 6.006.545 872 

2013 3.563.777 0 12.956.479 0 

2014 4.969.418 11.946 18.919.192 67.982 

2015 7.192.410 90 25.071.596 1.638 

2016 3.622.792 1.020 14.926.353 6.238 

2017 6.448.148 267 23.384.580 3.250 

Kaynak: TUİK (2018) 

Sektördeki dış ticaret gelişmelerini daha belirgin şekilde görebilmek için tablo verileri grafik haline 

getirilmiştir. Buna göre, Grafik 2 Türkiye tabii bal ihracat rakamlarını toplam miktar (kg) ve değer ($) 

bazında göstermektedir.  
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Grafik 2. Türkiye toplam tabii bal ihracatı 

 

Kaynak: TUİK (2018) 

Buna göre, 2008 yılından itibaren ihracatın 2016 yılı hariç olmak üzere son on yılda düzenli olarak arttığı 

belirtilebilir. İthalat rakamları incelendiğinde ise yok denecek kadar az olduğu tespit edilebilir. Türkiye tabii 

bal sektöründe kendi kendine yeten bir ülkedir. Ancak dünya ihracat istatistikleri incelendiğinde, 

Türkiye’nin sahip olduğu üretim gücünü ihracata yönlendiremediği sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun 

nedenlerini araştırmak ayrı bir çalışmanın konusu olabilir. 

Tabii bal ihracatında süzme ve petek olmak üzere iki ürün olduğu belirtilmişti. Bu iki ürün ayrı ayrı 

incelendiğinde şu bulgular elde edilmektedir. 2017 yılında sektör süzme balını 43 ülkeye ihracat yaparken 

5.495.389 kg karşılığı 17.924.358 $ gelir elde etmiştir. Buna karşılık aynı yıl petek balı 18 ülkeye ihraç 

edilirken 952.759 kg karşılığı 5.460.222 $ gelir elde edilmiştir. Ciro bazında en çok ihracat yapılan ilk on ülke 

aşağıdaki Tablo 4’de verilmektedir. 

Tablo 4. 2017 yılı ülkelere göre tabii bal ihracat miktarı 

Süzme  Petek 

Ülke Miktar (kg) Değer ($) 
 

Ülke Miktar (kg) Değer ($) 

Almanya 1.871.034 7.346.418  Almanya 327.752 1.810.798 

ABD 2.679.722 6.479.052  ABD 205.801 1.497.580 

Fransa 122.100 507.356  S. Arabistan 214.591 1.008.829 

Avusturya 123.900 503.539  Belçika 86.417 455.176 

KKTC 89.918 301.218  İspanya 47.798 228.532 

İsrail 119.900 287.944  BAE 21.976 112.562 

Çin 32.158 284.372  Kuveyt 11.783 82.079 

S. Arabistan 54.892 273.957  Hong Kong 6.950 66.049 

Katar 38.852 260.507  Katar 9.939 61.232 

İspanya 60.460 239.944  Kanada 7.236 48.337 

Kaynak: TUİK (2018) 

Almanya ve ABD en çok ihracat yapılan ülkelerdir. Dünyada en çok ithalat yapan ülkeler incelendiğinde 

(Tablo 2), Türkiye’nin Birleşik Krallık, Japonya, İtalya, Hollanda, Kanada ve Polonya gibi yüksek potansiyele 

sahip pazarlara daha fazla ihracat yapma imkânına sahip olduğu tespit edilebilir.  

2017 yılı istatistiklerine göre (TUİK, 2018), miktar bazında toplam ihracatın %85’inin süzme bal ve %15’inin 

de petek bal şeklinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Tutar bazında ise %77 süzme bal ve %23 petek bal 
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şeklindedir. Petek balın ortalama ihracat fiyatı 5,731 $/kg iken, süzme balın fiyatı 3,262 $/kg’dır. Buna göre 

petek bal süzme bala göre daha katma değerli bir üründür. 

Türkiye gerek endemik bitki türü açısından gerekse de sahip olduğu farklı coğrafik zenginlikleri ile ihracat 

pazarlarını çeşitlendirerek ürün ihracatını arttırabilir. Coğrafi işaret belgelerinin sağlayacağı kaldıraç ile 

üstün nitelikli ürünlerini dünyanın hedef ülkelerine daha kolay pazarlayabilir (Toklu, 2016). 

3. Uluslararası Pazarlama  

Uluslararası pazarlama çok geniş bir konu olmakla birlikte bir ihracat uygulaması aslında tüm bu teorik 

içeriği kapsayacak boyuttadır. Makro anlamda küreselleşmeden başlayarak, ekonomik çevre, finansal çevre, 

sosyokültürel çevre, politik ve hukuki çevrenin oluşturduğu bir eko sistemde işletmeler yeni pazarlar 

bularak kendilerine bir hedef seçmektedir. İşletmeler bu çevreyi inceledikten sonra pazarlama araştırması ile 

ürünleri için pazarları bölümlere ayırma ve konumlandırma yaparak küresel stratejilerle pazarlara girme ve 

başarılı olmanın yollarını araştırmaktadır. Bu çalışmalardan sonra pazara giriş stratejileri gözden geçirilerek 

işletme için uygun olan strateji seçimi yapılmaktadır. Bunlar içinde en kolay olanı dolaylı ihracat yapmaktır. 

Bu kavram bir dış ticaret firması aracılığı ile ihracat yaparak yeni pazara girmeyi kapsamaktadır. 

Uluslararası pazarlama tecrübesi olmayan işletmelerin en çok tercih ettiği bir stratejidir. Bir sonraki aşama 

doğrudan ihracattır ki bu stratejiyi uygulayabilmek için işletmenin yeterli tecrübeye sahip insan kaynağının 

olması gerekmektedir. Sonraki stratejiler işletmenin yurtdışında tek başına yatırım yapmasına kadar giden 

daha zorlu olan seçeneklerdir (Kotabe, Helsen 2010). 

Uluslararası pazarlama yapan işletmeler pazarlama karması kararları için önemli çalışmalar yaparlar. 

Korkmaz vd.’ne (2009) göre ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma olmak üzere klasik pazarlama karması dört 

elemandan oluşmaktadır. Uluslararası pazarlara girişte alınacak önemli kararlardan bir tanesi ürünle ilgili 

olarak standardizasyon ya da adaptasyon kararıdır (Kotabe, Helsen 2010). Standardizasyon tüm ülkeler için 

aynı ürünü kullanmak anlamına gelirken, adaptasyon ya da özelleştirme ise ürünün hedef pazarlardaki 

tüketici istek ve beklentilerine uygun hale getirilmesidir. Standardizasyon işletmelere maliyet avantajı 

sunarken adaptasyon tüketici tercihlerini göz önüne alır.  

İhracat yapmaya karar veren bir işletmenin öncelikle çözmesi gereken konu markanın ne olacağı sorusuna 

yanıt bulmaktır. Mevcut Türk markaları uluslararası alanda Türkçe ismiyle bir dezavantaj 

oluşturabilmektedir. Uzun olması ya da telaffuzundaki güçlükler başlı başına bir sorun olarak karşılarına 

çıkmaktadır. Kısa, kolay telaffuz edilen ve başka dillerde olumsuz bir çağrışım yapmayacak bir marka adı 

ilerdeki olası sorunların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Yanlış bir marka ismine yapılacak yatırım boşa 

harcanacak emek ve sermaye anlamına gelir. Karar verilen markaların mutlaka tescil edilerek uluslararası 

korumaya alınması stratejik bir hamledir. 

Ürün üzerinde yapılacak değişikler ulusal standartların ötesinde uluslararası standartların takibini öne 

çıkarmaktadır. Her ülkenin kendi standartları vardır ancak uluslararası standartlar genellikle ülkelerin yerel 

standartlarından daha sıkı olduğundan işletmeler tarafından uluslararası standartların yakalanması 

ihracatta hedef ülkenin standartlarının da sağlanabileceği anlamına gelebilir. Ürün ambalajlama ve etiket 

mutlaka yerel dil ile olmalıdır. Profesyonellerce İngilizce küresel bir iletişim dili olarak algılanabilir ancak 

yerel halk sadece kendi dilini bildiğinden İngilizce hazırlanmış bir etiket ve ambalajın hedef pazarda 

istenilen sonuçları vermeyeceği bir gerçektir. Benzer yaklaşımın fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinde 

de kullanılması başarı için gereklidir.  

4. Ödeme Şekilleri ve Akreditif 

Üreticiler ürünlerinin pazarlanmasında zincirin sonraki halkasına kredi tanımlayarak büyük bir finansman 

yükünü üzerlerine almaktadırlar. Türkiye özelinde aracı pazarlarında (toptancı/perakendeci) peşin ödeme 

diye bir olgu olmadığından vadeler sürekli uzamaktadır. Pazardaki mevcut uygulamalarda en az 60-90 gün 

olan vadenin daha da uzadığı görülmektedir. Bunun karşılığında üreticiler, aracıdan ancak çek gibi ödeme 

belgeleri alabilirken, büyük perakendenin sadece açık hesap şeklinde çalıştığı görülmektedir. Çekler zaten 

zamanında ödenemediği gibi kriz zamanlarında da karşılıkları olamamaktadır. 2018 yılında karşılıksız çıkan 

net çek tutarının 24,3 milyar liraya ulaştığı belirtilmektedir (Habertürk, 2019) ki bu reel sektörün işleyişinde 

işletmelerin en hafif şekli ile nakit akımında önemli sorunlarla uğraştığı anlamına gelir. Türkiye’de 

işletmelerin kullanmak zorunda olduğu kredilere uygulanan yüksek faiz oranları dikkate alındığında, 
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ihracatın işletmelere diğer birçok faydasının ötesinde nakit akımını düzenlenmesinde de bir değer sunduğu 

görülmektedir. İhracatlarda yurt içi pazara göre kıyaslanamayacak kadar kısa vadeler söz konusu 

olabilmektedir. Yurtiçi pazarlarda olduğu gibi yurtdışı pazarlara yapılacak ihracatta da ödeme konusu bir 

bakıma en önemli konudur. Ödeme ile ilgili konular güvence altına alınamadan ihracatın başlatılması ve 

geliştirilmesi sağlıklı bir şekilde yürütülemez.  

Pazarlama karması için stratejik adımlara karar verilirken, ihracatçı bir firma için en kaygı verici konulardan 

bir tanesi de ödemenin nasıl yapılacağı konusudur. İhracatçılar peşin ödeme talep ederek kendileri için fazla 

emek harcanmayan ve risk içermeyen bir yöntemi tercih edebilirler. Ancak böyle bir durumda her ihracatçı 

için peşin ödeme yapmaya hazır alıcı mevcut olmayabilir. İhracatını arttırmak isteyen bir ihracatçı ödeme 

şartlarında da ithalatçısı için bir esneklik ya da kredi sunmak durumunda kalabilir. Uluslararası 

pazarlamada peşin ödemenin dışında üç farklı daha ödeme şekli mevcuttur. Bunlar, vesaik mukabili ödeme, 

mal mukabili ödeme ve akreditifli ödemedir. Satıcıyı riskli bulan bir alıcının peşin ödeme yapmak 

istememesi gayet makul bir davranıştır. Benzer şekilde alıcıya güvenmeyen bir satıcının ihracatını vesaik 

mukabili ya da mal mukabili ödeme şeklinde yapması da beklenemez. Bu durumda her iki taraf için de 

güven unsuru olabilecek bir ödeme şekli olan akreditif gündeme gelmektedir. 

Akreditif koşullu bir ödeme şeklidir. Kredi mektubu ya da evraklı kredi anlamına sahiptir. İngilizce olarak 

“letter of credit” ya da “documentary credit” olarak adlandırılmaktadır. Alıcı ve satıcının arasına bankaların 

girdiği bir ödeme sistemidir. Burada banka kendi güvenilirliğini kullanmaktadır. Akreditif metnine uygun 

hazırlanan evraklar karşılığında ödemenin satıcıya yapılacağı bir mekanizmadır. Kuralları ICC 

(International Chamber of Commerce) tarafından düzenlenmektedir. UCP 600 olarak tanımlanan kurallar 

hemen her dilde çevirisi yapılmış ve uluslararası ticaret yapan tarafların hizmetine sunulmuştur. Dünyada 

her yıl 1 trilyon $’dan daha fazla dış ticaret işlemlerinin bu akreditif kurallarına göre yapıldığı 

belirtilmektedir (ICC, 2018). UCP 600 belgesi 01.07.2007 tarihinde uygulamaya başlaması ile birlikte önceki 

sürümü UCP 500 geçerliliğini kaybetmiştir. Hukuki bir geçerliliği olmayan bu işleyişin temelinde ticari örf 

ve adetler mevcuttur. Akreditifli ödeme şeklini kullanmak isteyenler bu kurallara uymak 

yükümlülüğündedir. 

Tek tip akreditif mevcuttur ancak işleyiş açısından taraflara kolaylık sağlamak amacıyla bazı farklı şekillere 

sahip olabilir. Vade, teyit durumu, tekrarlanması, devredilmesi, vb. nitelikleri içerdiğinde bunlar şekil olarak 

tanımlanmaktadır. Bu şekiller yapılacak dış ticaretin etkinlik ve performansını arttırmaya yönelik görev 

üstlenmektedir.  

Türkiye ihracatında büyüklük sırasına göre ödeme şekilleri mal mukabili, vesaik mukabili, peşin ödeme ve 

akreditifli ödeme olarak sıralanmaktadır (TUİK, 2018). Dördüncü sırada olmasına rağmen, akreditifli 

ödemenin payı 2017 yılında toplam ihracatın %7,26’lık kısmına, bu da 11,4 milyar $’a denk gelmektedir 

(Toklu, 2018).  

Yazarın tecrübelerine göre, ödemelerde akreditif kullanımı yeni pazarlara girişte ve ihracatın 

geliştirilmesinde işletmelere önemli katkı sunabilir. Akreditif bankacılık sisteminin geliştiği ülkelerle yapılan 

ihracat pazarlamasında hem alıcı hem de satıcı için bir itibar kaynağı olarak görülebilir. Çünkü ancak 

yeterince finansal güce sahip işletmeler akreditifi açabilirler. Bu da ihracatçıya alıcı hakkında olumlu bir geri 

besleme bilgisi demektir. Akreditifi kabul eden ihracatçı da ithalatçı nezdinde yetkinliğini göstermiş olur. 

Böylece, işlemlerin daha profesyonelce gerçekleştirilmesi kurumsallaşmaya destek olacağı gibi ilişkilerin 

daha hızlı ve güvenle gelişmesine de yardımcı olur. 

Toklu’ya (2018) göre, akreditifte ithalatçı, ihracatçı ve bunların bankaları olmak üzere dört taraf vardır ve 

ideal bir akreditif işleyişi şu şekilde özetlenebilir. İthalatçı ve ihracatçı bir sözleşme (proforma fatura) ile 

anlaştıklarını kayıt altına alırlar. Bu sözleşme maddelerine uygun olarak ithalatçı, bankasına akreditif açma 

talimatı verir. Banka bu talimata istinaden akreditif metnini hazırlar ve ihracatçının bankasına iletir. 

İhracatının bankası da ihracatçıya akreditif mektubunu sunar. Akreditifte belirtilen şartlara göre ürün 

hazırlanır ve ihracatı gerçekleştirilir. Hazırlanan evrakları ihracatçı, bankasına iletir. İhracatçının bankası da 

bu evrakları incelemekle sorumlu bankaya ya da ithalatçının bankasına gönderir. İthalatçının bankası 

evrakları incelemeyi tamamlar ve uygunluğuna onay verdiğinde ödemeyi ihracatçının bankasına yapar. 

Banka bu evrakları ithalatçıya teslim eder, ithalatçı da ithalat işlemlerini böylece tamamlayarak malına 

kavuşurken ihracatçı da mal bedelini alır. 
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İdealize edilmiş bu işlemlerin gerçekleşmesi aşamasında çok yaşanan rezerv işlemleri ihracatçıyı zora 

sokabilir. Bir akreditifte rezervin olması ihracatçının hazırladığı banka evraklarının akreditifte belirtilen 

şartlara uymaması anlamına gelir. Eğer evraklarda bir rezerv var ise banka ihracatçıya ödeme yapmayı 

reddeder. Ancak alıcının bu rezervi kabul etmesiyle bankanın ödeme yapması sağlanabilir. Eğer alıcı kabul 

etmiyor ise, ihracatçı malı geri çekmek ya da başka bir alıcıya satmak gibi zorlu ve maliyetli seçeneklerle 

karşı karşıya kalacaktır. Uygulamada sıklıkla görülen rezervlere en basit örnekler şunlar olabilir. Geç 

yükleme yapılması, belgeler arasındaki tutarsızlıklar, yükleme detayına uyulmaması, eksik evrakların 

sunulması, zamanlamanın uymaması gibi (Bağrıaçık, 2018). 

Ek 1 yazar tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan bir tabii bal ihracatının akreditifini vermektedir. Burada 

akreditif açıldıktan sonra düzeltmeler ihtiyaç olduğunda ihracatçının da bilgisi dahilinde ithalatçı tarafından 

amir bankayı talimatlandırması olarak adlandırılan düzeltme (amendment) de son kısımda verilmektedir. 

Bu akreditif 1x20’ FCL (Full Contaier Load) miktarındaki markalı bir tabii bal ihracatı için kullanılmıştır. 

Akreditif belirli süreler için geçerli olan bir şartlı ödeme biçimi olduğundan ihracatçıların zamanla yarışması 

gerekmektedir. Siparişlerin alınmasıyla birlikte hızlı hareket edilerek bir an önce sevkiyatın 

gerçekleştirilmesi, evrakların hazırlanması ve sonunda tahsilatın yapılması gerekmektedir. Ne kadar hızlı 

işlem yapılıyor ise bir sonraki siparişin de o kadar erken geleceği unutulmaması gereken bir durumdur.  

İncelenen akreditif gerçek bir çalışmadan elde edilmiştir. Yalnızca amaç dışı kullanımın önüne geçilmesi için 

üzerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak, uygulamada karşılaşılacak bir akreditifin genel olarak buna 

benzeyeceği gerçeğinden hareketle çalışmanın anlamı büyüktür. Bazı akreditifler kolay çözümlenebilirken 

bazıları çok fazla detay ve evrakı içerebilir. Özellikle Ortadoğu’dan gelen akreditiflerin hayli zor akreditifler 

olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Akreditifle ile ilgili sorunların çözümünde ya da işlemlerin 

kolaylaştırılmasında alıcı ve satıcı arasındaki ilişkinin kalitesi önemlidir. Uzun süre birlikte iş yapan 

kurumlar daha kolay karşılanabilecek akreditifler açabilirler. İlişkiler iyi ise akreditifte ortaya çıkabilecek 

rezervler de taraflar arasında sorun oluşturmayacağı için anlamını yitirebilir.  

Bir akreditif metnine bakıldığında temel olarak 4 bölümden oluştuğu görülebilir. Bunlardan birinci bölüm 

swift mesajı ve banka şifreleri ile alakalıdır. Bankaların kendi aralarında yaptığı kodlamalardır ve mesajın 

doğrulanması için gereklidir ancak ihracatçı için bir anlamı yoktur. İkinci bölüm bilgi veren bölümdür. 

Burada alıcı, satıcı, yükleme detayı, malın tanımı gibi bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölüm ise ihracatçıdan 

istenen belgeleri tanımlayan bölümdür. İhracatçı için en kritik ve hassasiyet gösterilmesi gereken bu 

bölümdür. Evraklar hazırlanırken evrakların ikinci bölümde verilen bilgilerle tutarlı olması gerekmektedir. 

Farklılıklar var ise rezerv konusu olacaktır. Dördüncü ve son bölüm ise amir bankanın ihbar bankasına 

vereceği talimatları içerir. Bu bölüm ihracatçı için bilgi anlamındadır. Ancak araya birkaç banka giriyor ise 

ödenecek komisyonlar artacağından, eğer ihracatçı önceden önlemini almadı ise, bunun ihracatçıya 

maliyetinin yüksek olacağı kesindir.  

Bunları akreditif üzerinde göstermek gerekirse, birinci bölümde swift mesajı bulunmaktadır. İkinci bölüm 27 

numaralı madde ile başlamakta 46A numaralı istenen evraklara (Documents Required) kadar devam 

etmektedir. Üçüncü bölüm olan hazırlanması ve bankaya teslim edilmesi gelen evraklar 78 numaralı 

maddeye kadar tanımlanmaktadır. Son bölümde ise evrakların nereye gönderileceği bilgisi ihbar bankasına 

iletilmektedir. Daha karmaşık bir akreditifte bu bölümde incelemenin nerede olacağı, ödemenin hangi banka 

tarafından yapılacağı gibi diğer bilgiler olabilir. Toklu (2018) bir akreditifte her bir maddenin içerdiği anlamı 

ve önemini açıklamaktadır.  

Bu akreditifli ihracatı gerçekleştirmek mümkün olmamıştır. Yaşanan temel sorun ise yukarıda belirtilen ve 

yapılması gereken bazı hazırlıkların taahhüt edildiği gibi ihracatçı işletme tarafından zamanında 

tamamlanamamasıdır. Yabancı dilde etiketin yapılamaması, kolilerin hazırlanamaması, etiket üzerinde yer 

alan “Beslenme Değerleri”nin akredite bir laboratuvar tarafından onaylanamaması gibi ürünle ilgili olarak 

yapılması gereken işlerle ilgili eksikliklerden dolayı ihracatın gerçekleştirilmesi sağlanamamıştır. Akreditif 

belirli süre için geçerli olan koşullu kredi olduğundan bu süre içinde akreditifin şartları 

karşılanamadığından kendi kendine sonlanmıştır. İthalatçı akreditif açarken bankaya bir bedel ödemektedir. 

İthalat gerçekleştirilemediği için bu bedel zarar olarak kayıtlarına girmiştir. İhracatçı açısından 

değerlendirildiğinde ise, bu işlem akreditif açılıncaya kadar yapılan tüm pazarlama çalışmasının, emek ve 

enerjinin kaybedilmesi demektir. Sadece bir seferlik ihracatın gerçekleştirilememesi bir yana gelecekteki 
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olası girişimlerin de önünün kapanmasına neden olmuştur. Örgütlerin insan kaynağının yetkinliği bu 

anlamda önemini ortaya çıkarmıştır. Benzer şekilde tedarikçilerin niteliği de başarının bir öncülü olarak 

tecrübe hanesine yazılmıştır. 

5. Sonuç 

Türkiye tabii bal üretiminde dünyada üst sıralarda yer almasına rağmen ihracatta hak ettiği yerde değildir. 

Oysaki pazarlama bakış açısı ve gerekli desteklerle birlikte dünyada bir başarı hikâyesi yazılabilir. Bu 

çalışmada tabii bal dış ticaret verileri incelenerek Türkiye’nin durumu ortaya çıkarılmıştır. Konu uluslararası 

pazarlama, ihracat ve uygulamalı akreditif ile uygulama çerçevesinde ele alınarak aydınlatılmaya 

çalışılmıştır. 

Uluslararası pazarlamada akreditifli ödeme şekli tarafların güven içinde pazarlarını geliştirmelerine 

yardımcı olmaktadır. Akreditifli ödeme şeklinde evrakların ihracatçılar tarafından dikkatle hazırlanması ve 

rezerv durumuna düşülmemesi gerekir. Aksi durumda ödemenin alınamaması ve ilave istenmeyen 

sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu nedenle akreditif açılmadan önce operasyona hakim olmak ve 

ona göre akreditif açılmasını sağlamak pazarlamacı açısından önemlidir. İyi planlanmış, kusursuz işleyecek 

bir akreditif düzeltmeye (amendment) ihtiyaç duymayacağından operasyonun etkin bir şekilde yapılmasını 

sağlayacaktır. İhracat yapmak başarılı pazarlama faaliyetinden sonra kolay bir iştir. Yetkin insan kaynağı ve 

tedarikçilerle işletmeler zorlu ihracatların üstesinden gelebilirler. 

Türkiye endemik bitki türü açısından dünyada sayılı bir yere sahiptir. Her bölgenin kendine has özellikleri 

vardır ve bu ürünü çeşitlendirme anlamında bir avantaj sunar. Coğrafi İşaret kavramı tabii bal üreticilerine 

uluslararası pazarlarda farklılaştırarak olumlu katkı yapabilir. Bu avantajlara karşılık tabii bal üzerinde 

kolaylıkla sahtecilik yapmaya müsait bir üründür. Sahteciliğin önüne geçmek için izlenebilirlik ve yetkin 

laboratuvarların oluşturulması bir zorunluluktur. Ancak laboratuvar yatırımı da üreticilerin altından 

kolayca kalkabileceği bir iş değildir. Gerekli desteklerle sektörün uluslararası pazarlarda önünün açılacağı 

düşünülmektedir. 

Her araştırmanın olduğu gibi bu araştırmanın da bir sınırı vardır. Uygulayıcı bakış açısı ile hazırlanan bu 

çalışma sadece bir ihracatın uygulamada nasıl gerçekleştiğine odaklanırken, teorik bilgilerin yaşanan 

deneyimlerle zenginleştirilmesi sağlanmıştır.  

Küçük ve orta boy işletmelere yol gösterebilmek amacı ile tabii bal Meta Analizi çalışması sektörü daha iyi 

tanımaya ve gelişmeye katkı sunabilir. Ülkelerin özellikle tabii bal ihracatında kullandıkları stratejilerin ve 

elde ettikleri başarıların karşılaştırılması da ayrı bir çalışma olarak literatüre ve sektör paydaşlarına 

kılavuzluk yapabilir.  
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EK 1. Tabii Bal akreditifi 

Akreditif (Documentary Credit) 

Sequence Number: D1D176 

Message Type: 700 

Sender Institution: CCNBJ010 

AGRICULTURAL BANK OF CHINA, BEIJING 

Receiver Institution: …BANKASI A.Ş. 

Message Status: I 

Message Input Date: 2014-04-21 

Message Priority: N 

27: Sequence of Total    1/1 

40A: Form of Documentary Credit  IRREVOCABLE 

20: Documentary Credit Number  110499L 

31C: Date of Issue    140421 

40E: Applicable Rules    UCP LATEST VERSION 

31D: Date and Place of expiry   140616 BEIJING, CHINA 

51A: Applicant Bank    CCNBJ010 

50: Applicant     AAA IMPORT CO. LTD. 

59: Beneficiary     BAL A.S 

32B: Currency Code, Amount   USD 44.352,00 

41A: Available With… By…   CCNBJ010 BY PAYMENT 

42C: Drafts at…     AT SIGHT FOR 100PCT OF INVOICE VALUE 

42A: Drawee     CCNBJ010 

43P: Partial shipments    PROHIBITED 

43T: Transhipment    ALLOWED 

44E: Port of Loading/Airport of Departure ANY PORT IN TURKEY 

44F: Port of Discharge/Airport of Destination SHANGAI, CHINA 

44C: Latest Date of Shipment   140510 

45A: Description of Goods and/or Services 

DESCRIPTION OF THE GOODS:  12672 JAR (460G) OF NATURAL POLYFLORA HONEY 

UNIT PRICE:     USD 3.50/JAR CFR SHANGAI, SHINA 

EXPIRY DATE:  24 MONTHS SINCE PRODUCTION DATE GOODS MUST 

BE LOADED DURING 15 WORKING DAYS AFTER 

PRODUCTION DATE 

COUNTRY OF ORIGIN:   TURKEY 

CONTRACT NO:    I0592TR 

PACKING:     ON EACH JAR AND MASTER BOX, LABEL SAMPLE 

MUST BE SENT BY APPLICANT FOR PRINTING IN TURKEY BEFORE STARTING PRODUCTION. THE 

LABEL SHOULD BE IN CHINESE OUTSIDE EACH JAR AND MASTER BOX. THE LABEL SHOULD BE IN 

CHINESE OUTSIDE EACH PALLET. 

46A: Documents Required 

+FULL SET OF CLEAN ON BORAD BILL (S) OF LADING IN 3 ORIGINALS AND 3 NON-NEGOTIABLE 

COPIES, SHOWING TO ORDER OF APPLICANT BANK, MARKED ‘FREIGHT PREPAID’ NOTIFY THE 

APPLICANT. 

+SIGNED COMMERCIAL INVOICE SHOWING THE SHIPPING COMPANY’S NAME IN 3 ORIGINALS 

AND 3 PHOTOCOPIES INDICATING L/C NO. AND CONTRACT NO. SDICTR14FI0592TR, SHIPPING 

MARK, NAME AND VOYAGE NUMBER OF THE CARRYING VESSEL, AND NAME AND VOYAGE 

NUMBER OF THE ON-CARRYING VESSEL IN CASE OF TRANSSHIPMENT. 

+CERTIFICATE OF ORIGIN IN 1 ORIGINAL AND 2 COPIES ISSUED AND SIGNED BY AUTHORITY OF 

TURKEY, SHOWING THE APPLICANT AS CONSIGNEE. 

+HEALTH CERTIFICATE ON 1 ORIGINAL AND 1 COPIY ISSUED AND SIGNED BY RELATED TURKISH 

AUTHORITY. 
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+PHYTOSANITARY CERTIFICATE IN 1 ORIGINAL AND 2 COPIES ISSUED BY RELATED TURKISH 

AUTHORITY. 

+SIGNED PACKING LIST IN 3 ORIGINAL AND 3 COPIES ISSUED AND SIGNED BY THE BENEFICIARY 

INDICATING CONTRACT NO., SHIPPING MARK, GROSS AND NET WEIGHT OF EACH PACKAGE, 

GROSS AND NET WEIGHT OF THE TOTAL SHIPMENT. 

+SHIPMENT NOTICE (QUANTITY, SHIPMENT DATE, VESSEL NAME) IN ORIGINAL AND 2 COPIES 

SIGNED BY BENEFICIARY, ALSO ONE FAX RECEIPT IS REQUIRED, PRESENTING THE SHIPMENT 

NOTICE WHICH WILL BE SENT WITHIN 3 WORKING DAYS AFTER COMPLETION OF LOADING. 

+LABEL SAMPLE STAMPED BY THE APPLICANT IN ONE COPY TO CONFIRM THE LABEL IS 

ACCEPCTABLE. 

+SHIPMENT ARRIVAL NOTICE BY SHIPPING COMPANY PRESENTED AS ONE OF THE 

PRESENTATION DOCUMENTS. 

47A: Additional Conditions 

+A FEE OF USD70.00 OR EQUIVALENT WILL BE DEDUCTED FROM THE REIMBURSEMENT FOR 

EACH PRESENTATION OF DISCREPANT DOCUMENNTS UNDER THIS CREDIT. 

+ALL DRAFTS MUST BEAR THE NAME OF L/C ISSUING BANK, L/C NUMBER AND L/C ISSUING 

DATE. 

+PRESENTING BANK MUST STATE IN THEIR COVER LETTER TO US THAT THE ORIGINAL L/C HAS 

BEEN ENDORSED FOR DRAWING AMOUNT. 

+EXTRA COPY OF INVOICE AND TRANSPORT DOCUMENTS REQUIRED FOR ISSUING BANK’S FILE. 

USD10.00 WILL BE DEDUCTED IF EXTRA COPY OF EACH IS NOT PRESENTED. 

+T/T REIMBURSEMENT NOT ALLOWED. 

+RE 59: BENE’S TEL: +90(…) FAX: +90… 

+THIRD PARTY DOCUMENTS ARE ACCEPTABLE EXCEPT INVOICE AND DRAFT. 

+THE CONSIGNEE ON THE B/L WILL BE APPLICANT BANK, APPLICANT WILL BE CONSIGNEE ON 

ALL OTHER DOCUMENTS. THE HEALTH CERTIFICATE, INVOICE, PACKING LIST AND CONTRACT 

MUST BE THE SAME, SHOWING APPLICANT. 

+THE CONSIGNOR, SHIPPER ON THE B/L, THE HEALTH CERTIFICATEMUST BE THE SAME, 

SHOWING MANUFACTURER’S NAME. 

+THE B/L AND HEALTH CERTIFICATE SHOULD ALSO SHOW THE QUARANTINE SEAL NO. THE 

SEAL NO. ON B/L AND HEALTH CERTIFICATE MUST BE THE SAME. 

+THE BENEFICIARY SHOULD SEND DOCUMENTS COPY TO THE APPLICANT BY FAX AND/OR 

EMAIL WITHIN 7 DAYS OF SHIPMENT. 

+IF THE ACTUAL ARRIVING DATE AT SHANGAI PORT IS LATER THAN JUN 14, THE APPLICANT 

HAS RIGHT TO REJECT THE PAYMENT. 

71B: Charges 

+ALL BANKING CHARGES AND INTEREST IF ANY OUTSIDE OPENING BANK ARE FOR ACCOUNT 

OF BENEFICIARY 

48: Period for Presentation 

+DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN 37 DAYS AFTER B/L DATE BUT WITHIN THE VALIDITY 

OF THE CREDIT. 

49: Confirmation Instructions   WITHOUT 

78: Instructions to the Paying/Accepting/Negotiating Bank 

+WE WILL HONOUR UPON RECEIPT OF THE STIPULATED DOCUMENTS WHICH CONSTITUE A 

COMPLYING PRESENTATION. 

+ALL DOCUMENTS TO BE SENT DIRECTLY TO AGRICULTURAL BANK OF CHINA BEIJING BRANCH 

CHAOYANG SUBRANCH, ATTN: COMPANY DEPT. IN ONE LOT VIA COURIER SERVICE BY ADRESS 

AS FOLLOWS: BEIJING 100020, CHINA, ATTN: COMPANY DEPT. 

Düzeltme (Amendment) 

72: Sender to Receiver Information 

+PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT BY MT730 

Sequence Number:  D2106F 

Message Type:   707 
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Sender Institution:  AB0CCNBJ010 AGRICULTRAL BANK OF CHINA, BEIJING 

Receiver Institution:  TRHBTR2A ……… BANKASI A.S. 2. CADDE NO 63 ANKARA 

Message Status:   I 

Message Input Date:  2014-04-24 

Message Priority:  N 

20: Senders Reference  110499LC14000063 

21: Receivers Reference  NONE 

31C: Date of Issue  140421 

30: Date of Amendment  140424 

26E: Number of Amendment 1 

59: Beneficiary   BAL TURKEY 

79: Narrative 

+IN 46A PLS AMEND ‘SHIPMENT ARRIVAL NOTICE BY SHIPPING COMPANY PRESENTED AS ONE 

OF THE PRESENTATION DOCUMENTS.’ TO READ ‘SHIPMENT ARRIVAL NOTICE ISSUED BY 

SHIPPING COMPANY PRESENTED AS ONE OF THE PRESENTATION DOCUMENTS SHOWING THE 

ACTUAL ARRIVAL DATE, THIS NOTICE CAN BE PRESENTED BY EMAIL COPY AFTER GOODS 

ARRIVED AT SHANGAI PORT. APPLICANT HAS THE RIGHT TO REJECT PAYMENT IF THE ACTUAL 

ARRIVAL DATE IS LATER THAN JUNE 25, 2014. 

+ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED. 

72: Sender to Receiver Information 

+PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT BY MT730 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı psikolojik sermayenin duygusal emek üzerine etkisini tespit 

etmektir. Psikolojik sermayenin duygusal emek üzerine etkisini değerlendirerek, değişimin 

çalışanın kişiliği üzerinde yarattığı boşlukları tartışan, çalışma hayatı nereye gidiyor sorusunu 

sorgulatmayı amaçlayan bir çalışmadır. 

Yöntem – Alan araştırması tekniğinin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak üç 

bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, Türkiye’de hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren elektronik ticaret ve ilan platformu olan firmanın kurumsal satış 

ekibi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. 180 

geçerli anket için açıklayıcı faktör analizleri, söz konusu değişkenlerin alt boyutları 

belirlendikten sonra aralarındaki etkinin belirlenmesi için regresyon analizleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular – Elde edilen bulgulara göre; psikolojik sermaye beş boyut (iyimserlik, umut, etkinlik, 

özyeterlilik ve psikolojik dayanıklılık) ile açıklanırken, duygusal emek üç boyut (doğal 

duygular, yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma) ile açıklanmıştır. Ayrıca psikolojik 

sermayenin unsurlar bazında duygusal emek üzerinde etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Özellikle özyeterliliği, umut ve etkinlik düzeyi yüksek olan çalışanların doğal duygu 

gösterimleri yüksek olup, iyimser olan çalışanların derinden rol yapma davranışları düşük, 

yüzeysel rol yapma davranışlarının ise yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

Tartışma – Duygusal emek, psikolojik sermayeden daha bağımsız bir noktaya 

sürüklenmektedir.  Artan işsizlik rakamları, iş güvencesi yerine istihdam edilebilirlik kaygısı 

çalışanları mecburen kendilerinden taviz verdikleri bir noktaya kaydırmaktadır. Duygusal 

emeğin giderek şiddetlenen yönü dikkat çekmektedir. Bu yüzden istihdam edilebilir olmak 

adına işgücünün duygusal emek yönlerini daha da güçlendirmeleri gerekmektedir. Duygularını 

kontrol etmek zorunda kalan çalışanların yer aldığı bir çalışma hayatında iş tatmini, verimlilik 

gibi kavramlar tekrar sorgulanmalıdır. Bu bakış açısıyla bundan sonraki yapılacak çalışmalarda 

konunun farklı sektörlerde ele alınarak tartışılması literatüre zenginlik katacaktır.    
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Purpose – The purpose of this study is to determine the impact of psychological capital on 

emotional labor. This is a study aimed at questioning the question of where the working life is 

going, discussing the gaps created by the change of the employee on the personality by 

evaluating the psychological capital's influence on emotional labor. 

Design/methodology/approach – In the study in which the field research technique was 

applied, a questionnaire consisting of three parts was used. In the first part, there are questions 

to determine the demographic characteristics of the employees, while there are scales to 

determine psychological capital and emotional labor orientation in the second and third part. 

The universe of the study consists of company's corporate sales team, which has the feature of a 

firm operating as the platform of electronic trade and advertisement in Turkish service sector. 

The sample of research was determined by the sampling method of the research. 80 valid 

surveys have been acquired. Explanatory factor analyzes for the scales and regression analyzes 

were performed to determine the interaction between the variables after the sub-dimensions of 

the variables were determined. 

Findings – According to findings acquired, emotional labor was explained with three 

dimensions (natural emotions, superficial role, deep role play), while psychological capital was 
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explained with five dimensions (optimism, hope, efficacy, self-efficacy and psychological 

endurance). It has also been found that the psychological capital has some influence on 

emotional labor. In particular, employees with high self-efficacy, high hopes and efficiency 

levels showed high levels of natural emotions, and on the other hand, the optimistic employees 

had low role-playing behaviors and superficial role-playing behaviors.  

Discussion – The concept is moving from a psychological capital to a more independent point. 

Increasing unemployment figures and the anxiety about employability instead of demand of job 

security compulsorily carry the workers to a point where they make concessions about 

themselves. It was also remarkably important that the emotional labor is becoming more and 

more intense. Therefore, in order to be employable, it is necessary to strengthen the aspects of 

the workforce related with the emotional labor. Concepts such as job satisfaction and 

productivity should be questioned again in a working life where employees have to control 

their emotions. From this point of view, it will enrich the literature by discussing the subject in 

different sectors. 

 

1. Giriş 

Çalışma hayatının fetişist kimliği her geçen gün daha da şiddetini artırmaktadır. Son yıllarda yapılan 

çalışmalardaki (Kart, 2010; Misican ve Bedir, 2017; Froymovich, 2013) ortak sonuç, çalışanın kişiliklerinden 

tavizler vererek istihdam edilebilirliklerini korudukları yönündedir.  

Artan işsizlik rakamları, esnekleşme, çalışma hayatında kuralsızlaştırma, yeni teknolojiler, iş güvencesi 

yerine istihdam edilebilirlik kavramına geçiş çalışan tavizlerinin nedenlerindendir.  Çalışanlar istihdamlarını 

koruyabilmek adına fiziksel, sosyal ve psişik bütün özel alanlarını çalışma hayatındaki değişime adapte 

etmek zorunda bırakılmaktadır (Gorz, 2001: 58-118).  Bu değişimin bütün yükü çalışanın omuzlarına 

yüklenmektedir. Kendini bu değişime adapte edebilen çalışanlar çalışma hayatının çeperine otururken; bu 

değişimin dışında kalanlar çalışma hayatının da dışında kaymaktadır.  

İşlerini kendisi olarak görme olarak ifade edilmeye başlayan biyoproleterya çalışanlar (Rifkin, 1995: 67) 

kendi çalışma sürelerini uzatarak mesai saatleri kavramını zamanın çok daha ötesine taşımaktadır. Çalışanın 

kişiliğini pazarlanabilir bir vasıf olarak ortaya çıkaran değişim, çalışma hayatının geldiği noktayı 

sorgulatmaktadır. Sennett (2012) bu değişimi "karakter aşınması" olarak değerlendirmekte ve çalışanların 

kişiliklerinde bir sürüklenme yaşadıklarını ifade etmektedir.  

Çalışma hayatının geldiği noktada çalışanın kişiliği iş güvencesi sağlayan bir vurgu olarak göze 

çarpmaktadır.  Bu yüzden çalışma hayatında yaşanan değişimin ortaya çıkardığı duygusal emek ve 

psikolojik sermaye kavramı daha da ön plana çıkmaktadır. Psikolojik sermaye kavramı çalışanların pozitif 

yönlerine odaklanarak en iyi olabilme yönüne vurgu yapmaktadır. Bu vurgu  bu yönü güçlü olan çalışanlara 

rekabet avantajı tanımaktadır. Çalışanın kendi duygularını ve kişiliğini gizleyerek iş süreçlerinde 

profesyonel duygu sergilemelerini ifade eden duygusal emek kavramı ise, çalışanın kişiliğinde firmanın kâr 

ve verimlilik duygusunu daha da hissettirmektedir.  

Bu çalışma psikolojik sermayenin duygusal emek üzerine etkisini değerlendirerek, değişimin çalışanın 

kişiliği üzerinde yarattığı boşlukları tartışan, çalışma hayatı nereye gidiyor sorusunu sorgulatmayı 

amaçlayan bir çalışmadır. Literatürde psikolojik sermayenin duygusal emek üzerinde etkilerini ele alan çok 

sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardaki genel sonuçlar (Begenirbaş, 2015; Kara ve Begenirbaş, 2016; 

Çetin vd., 2013), psikolojik sermayenin duygusal emek üzerinde doğal duyguları pozitif yönde etkilediği, 

derinden rol yapma ve yüzeysel rol yapma davranışını negatif yönde etkilediği net ifadelerden 

oluşmaktadır. Ancak bu çalışma literatürden farklı olarak duygusal emeğin artan yönüne vurgu yapmak 

istemektedir. Duygusal emeğin psikolojik sermayeden daha bağımsız bir şekilde büyüyerek psikolojik 

sermayesi daha düşük olan çalışanların bile duygusal emek davranışına yönlendiğinin altını çizmektedir. 

Psikolojik sermayesi güçlü olan çalışanların doğal duygu davranışı sergileyebilmelerinin yanında yüzeysel 

rol yapma tavrıda gösterebildiklerini ifade etmektedir. Vurgulanmak istenen nokta, çalışanların istihdam 

edilebilirliklerini koruyabilmek adına kişikliklerine uygun olmayan durumlarda bile profesyonel bir çalışma 

tavrı sergilemek zorunda bırakılmalarıdır. Bu yüzden duygusal emek çalışanların sahip olmaları gereken ve 

bu yönlerini geliştirmek zorunda bırakıldıkları bir boyuta ulaşmaktadır. Çalışma hayatının istediği 

profesyonel iş davranışını sergileyebilmek adına çalışanlar kişiliklerine ve hissettikleri duygularına aykırı 

bile olsa duygusal emeğin alt boyutu olan doğal duygu davranışına girmek zorunda kalmaktadırlar.  Artan 
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işsizlik ve işgücü arasındaki rekabet bu sonucu doğurmaktadır. Artık günümüz çalışma hayatında yaşanılan 

değişim sürecinin işgücünün kişiliği üzerinde yarattığı kayıplar, işgücü tarafından da normal 

karşılanmaktadır. Başka bir ifadeyle günümüzde neyin normal neyin anormal olduğu belirginliğini 

yitirmektedir. Öyle ki, standart bir normalden ziyade yaşanılan sürecin belirlediği bir normaller dizisi 

bulunmaktadır (Geçtan, 2003: 10-11). Çalışma hayatının normalleştirdiği sahte duygu takınma tavrı da artık 

çalışma hayatının beklediği profesyonel kimlik yapısını oluşturmaktadır.  

Bu aktarımlar ışığında çalışmada duygusal emeğin derinden rol yapma davranışı yönünün daha ön planda 

olması beklenmektedir. Çünkü duygusal emek kavramının giderek artan etkisi çalışanlar üzerinde kıdem, 

yaş, pozisyon, kuşak ayrımı olmaksızın çalışanları istihdam edilebilir olmak adına duygusal emek yönü 

güçlü bir çalışan kişiliğinde buluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada psikolojik sermaye ve duygusal 

emeğin kavramsal çerçevesi ifade edildikten sonra yöntem kısmında çalışmanın amaç, hipotez, veri toplama 

aracı, araştırmanın evren ve örneklemine değinilecektir. Araştırmanın bulguları kısmında analizlerle 

detaylandırılacaktır. Sonuç kısmında ise elde edilen bulgulardan yola çıkılarak çalışma hayatı ile ilgili 

çıkarımlarda bulunulacaktır.   

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Psikolojik Sermaye 

Pozitif psikoloji temelinde Luthans ve Youssef tarafından ilk kez kullanılan ve Seligman tarafından 

geliştirilen kavram çalışanların pozitif yönlerine odaklanarak daha iyi olma ve bunu örgütler için rekabet 

avantajı durumuna çevirebilme özelliğine dayanmaktadır (Luthans vd., 2010:41; Brandt vd., 2011: 269).  Bu 

pozitif psikolojik durum, süreklilik gösteren bir karakteristik özelliği vurgulamamakta, durumlara ve 

olaylara göre değişebilen, farklılaşabilen bir niteliği barındırmaktadır (Çetin ve Basım, 2012: 123). Kişiliğin 

deneyim, yaş, eğitim ve çevresel faktörlerle değişebilen ve geliştirilebilen özelliğine vurgu yapan 

çalışmalarda, psikolojik sermayenin kişisel ve örgütsel performansın geliştirilmesi ve yönlendirilmesine 

oldukça olumlu katkılar yaptığı belirlenmiştir (Luthans ve Youssef, 2007). Kavram, çalışanların duygularının 

ve ruh hallerinin iş performanslarını ve iş tatminlerini nasıl etkilediğini de ifade etmektedir (Weiss ve 

Cropanzano,1996: 65).  Bu bağlamda, psikolojik sermaye kişisel seviyede, gelişim ve performansı teşvik 

edebilen bir kaynak olarak görülmektedir.  

Psikolojik sermaye kavramı dört temel unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar; umut (hope), iyimserlik 

(optimism), öz-yeterlilik (self-efficacy) ve dayanıklılıktır (resilience) (Duffy, 2013: 98). Umut,  arzu edilen 

amaçlara ulaşmada algılanan yol ve yöntemler üretme, hedef yönelimine göre yollar planlayarak bu yolları 

kullanma konusunda kendi kendini motive etme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Peterson vd., 2011: 430). 

Umudun üç bileşeni vardır. Bunlar; irade, yollar ve hedeftir. Çalışanın değerli amaçlar belirleyebilme ve bu 

amaçları elde etmede engellerin üstesinden gelebilme gücünü içeren motivasyonel bir durumdur. Bu 

unsurun merkezinde, çalışanın hedefleri için seçtiği metotlar, yollar ve bu yollardan bir diğerine geçebilme 

becerisi ve motivasyonu vardır.  Yapılan çalışmalarda umutlu kişilerin daha fazla motive olup, zorluklarla 

karşılaştıklarında alternatif yollara saptıkları ve yüksek performansla hedeflerine ulaştıkları saptanmıştır 

(Luthans ve Jensen, 2002). 

İyimserlik,  gelecek olaylar hakkında pozitif beklenti ve düşüncelere sahip olma ve bu olaylara pozitif 

nitelikleri atfetme ile ilgilidir (Harms ve Luthans, 2012: 590). İyimser kişilerin gelişen bir duruma karşı 

bakışları farklıdır. İyimser kişiler, pozitif olayları içselleştirme ve negatif olayları dışlama eğilimi 

göstermektedir (Seligman; 1998). Kötü olayları dışsal faktörlerle ilişkilendirip kendi hataları olmadığını 

düşünmektedirler. Ayrıca yaşanılan durumu değişken ve spesifik bir olay olarak görürler (Seligman, 1998). 

Bu düşünce tarzları engelleri başarısız olarak görmeyip onları farklı yollara iterek başarılı olma ve 

performans arttırıcı bir durum olarak motivasyon sağlamaktadır (Luthans vd., 2004: 47). 

Seligman (2006: 256-258) iyimserliğin firmaya katkısını üç yönden ele almaktadır. İlki, iyimser olan 

çalışanların baskı altında daha üretken bir tavır sergiledikleridir. İşe aidiyetleri yüksek olan çalışanların 

firmalarda personel devir hızı ve eğitim maliyetleri düşük olacağından firmanın iş tatmini, üretkenliği ve 

performansı artacaktır. İkincisi, iyimser çalışanların kişilik özellikleri dikkate alınarak daha stresli 

operasyonlarda kullanılması gerektiğidir.  Üçüncüsü ise, firmanın iyimserliğin artırılabilmesi için iyimserlik 

düzeyinin yükseltilmesi için çaba sarf edilmesidir. 
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Özyeterlilik, çalışanın kendi içsel motivasyonu ile harekete geçerek belirlediği hedefe yönlenebilme 

gücüdür. Kilit noktası kendine duyulan özgüvendir (Bandura, 1982: 122).Çalışanın  içsel motivasyonuyla 

farklı yollar ve metodlar deneyerek başarılı olmaya güdülenmesi olarak ta tanımlanmaktadır (Avey vd., 

2008: 53). Çalışanın iş performansı üzerinde etkisinin kanıtlanmış olması nedeniyle pozitif örgütsel davranış 

özelliklerini en iyi karşılayan kavramdır (Luthans vd., 2010). Özyeterliliğin beş özelliği vardır (Luthans vd., 

2007). İlki kendine özgü olma özelliğidir. Çalışanın bir alanda kurduğu öz yeterlilik her alanda kendini 

göstermeyebilir. Diğer özelliği uygulamaya dayanmasıdır. Deneyim kazandıkça öz yeterliliği olduğu alanı 

daha da geliştirebilir, öz yeterliliği olmadığı konularda ise hiç deneyime sahip değildir. Üçüncü özellik, 

gelişime açık olmasıdır. Bu özellik çalışana kendini yeterli gördüğü alanlarda bile sürekli öğrenmeye ve 

gelişime açık olmasını ifade eder. Diğer özelliği başkalarından pozitif etkilenmeleridir. Diğer insanların 

başarılı olduğu noktaları gözlemleyerek, kendisinin de benzer alanlarda başarılı olabileceğine dair bir 

düşünce geliştirirler. Son özelliği değişken olmasıdır. Çevresel faktörlere ve çalışana bağlı olarak 

değişebilmektedir.   

Dayanıklılık, risk veya zorluklarla karşılaşıldığında, bu engellere karşı pozitif tepki gösterme ve uyum 

sağlama özelliğidir (Norman vd, 2010: 381). Sıkıntı, başarısızlık, belirsizlik, baskı gibi ortamlarda kalan 

çalışanın pozitif düşünerek sıçramaya harekete geçme durumunu ifade etmektedir (Avey vd.,2008: 4). 

Kavram sadece olumsuz durumlarla değil, olumlu olaylar karşısında da çalışanın baş etme yeteneği olarak 

ifade edilmektedir. Sorumluluğu artan yâda terfi eden bir çalışanın yeni durumuna anında adapte olarak 

mücadeleye başlama iradesi olarak ta tanımlanmaktadır (Luthans vd., 2007). Dayanıklılık, yaşanılan olayları 

olumlu değerlendirmesi sonucunda çalışanın kişisel çabaya ve azme dayalı harekete geçirilmiş bir başarıyı 

göstermektedir (Luthans ve Youssef, 2007). Dayanıklılığı diğer psikolojik sermayenin özelliklerinden ayıran 

yanı olumsuzluklar karşısında hem reaktif hem de proaktif davranışlar gerektirmesidir. Reaktif olarak 

dayanıklılık, yaşanılan olumsuz ya da olumlu durumlarda bile yaşanılan sürecin en iyimser insanlarda bile 

yıkıcı etkisi olduğunu, bunun geçici bir süreç olduğunu kabul ederek kendilerini toplama ihtiyacını 

doğurduğunu kabul etmektedir. Proaktif dayanıklılık ta ise, yaşanılan olumsuzlukların fırsata çevrilerek 

olayı sıçrama tahtası olarak görmesi anlamına gelmektedir (Luthans ve Youssef, 2007).  

Psikolojik sermayenin tüm faktörleri birbirleri ile ilişkili bir yapıdadır. Umutlu çalışanlar, zorlukların ve 

başarısızlıkların üstesinden gelmek konusunda daha inançlıdırlar ve bu yüzden psikolojik dayanıklılıkları 

daha fazladır. Öz-yeterlilikleri yüksek çalışanlar ise umut, iyimserlik ve dayanıklılık yönlerini yaşanılan 

olumsuz durumlarda kolayca adapte ederek engellerin üstesinden gelebilirler (Luthans vd., 2007: 19). 

Bu aktarımlar ışığında psikolojik sermaye; çalışanın pozitif psikolojik durumunu içermektedir (Avey vd., 

2008: 54).  Bu pozitif psikolojik durum çalışanın içsel motivasyonunu yükselterek yaptığı işte herzaman 

başarılı olabileceğini, her işin üstesinden gelebileceğini, belirlediği her hedefe ulaşabileceğini 

güdülemektedir. Psikolojik sermaye, birçok pozitif örgütsel davranış kriterini bir araya getiren ve 

bütünleştiren bir yapıdır.  

2.2. Duygusal Emek 

Weber’in iş yerinde başarıya ulaşabilmek için duyguların bastırılması, gizlenmesi yönünde yaklaşımı içeren 

bürokrasi kuramıyla beraber yapılan çalışmalarda duyguların yönetilebildiği sürece firmaya olumlu katkı 

sağlayacağı düşüncesinin yaygınlaşması, duygu yönetimini firma için önemli bir meta haline getirmektedir.  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim” 

olarak tanımlanan duygunun yalnızca içsel dünyamızı ilgilendirmediği, aynı zamanda çevre ile uyumu 

sağlayıcı ya da bu uyumu bozucu, kişiyi harekete geçiren veya durağanlaştıran yönleri de olduğu ifade 

edilmiştir (Hebb,1958: 109-113). Bu bağlamda çalışma hayatındaki değişim çalışan duygularını da 

etkilemeye başlamaktadır. 

Çalışma hayatı sadece çalışanların davranışlarını değil hislerini de kontrol etmeye yöneldikleri bir yapıya 

dönüşmektedir. İlk kez Hochschild (1983) tarafından kullanılan kavram,  bir ücret için duyguların 

yönetilmesi olarak ifade edilmiştir (Grandey, 2000:  95).  Duygusal emek, işletmelerin istediği davranış 

kurallarını sergileyebilmeleri için kişilerin duygularını düzenleme, yönetme süreci şeklinde 

tanımlanmaktadır (Diefendorff ve Gosserand, 2003). Çalışanların iş süreçlerinde müşterilerle ve firması ile 

empati kurması, belirlenmiş rol kalıplarını benimsemesi ve hissetmeseler bile duygularını firmalarının 

politikasıyla eş değer bir kalıba dönüştürmeyi içermektedir (Onay, 2011: 587).  Duyguların başarılı bir 
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şekilde yönetilmesi (Tuna, 2008: 18), duygusal ifadenin değiştirilmesi için duyguların bastırılması, 

değiştirilmesi veya abartılmasını olarak adlandırılan kavramda (Grandey, 2000) ortak vurgu çalışanın gerçek 

duygularının gizlenmesidir.  

Duygusal emek, çalışanın hissettiği duyguları bastırarak, yaptığı işin gereksinimlerine uygun duygu kalıbı 

içine kendini sokabilmesidir. Duygularını firma politikalarıyla uyumlu hale getirmesi istenen çalışandan 

yapay duygu sergilemesi beklenmektedir (Mann, 2007).  Çalışanlar,  sahte bir tavır sergileyerek gerçek 

hislerine ve gerçek kendilerine yabancılaşmaktadır (Lupton, 2002:  39). Çalışanlar kendi kimliklerini askıya 

almakta (Kart, 2010: 325), işverenler tarafından verilen yeni kimliklerine bürünmek zorunda bırakılmaktadır. 

Kart'a göre (2010: 350); çalışanlar bu duygu yönetimlerini müşterilerinin yanında değil bütün sosyal 

alanlarda taşımak zorunda kalmakta,  kurum kimliği ve kültürüne uygun giyim, davranış ve iletişim 

biçimlerine de ayrıca özen göstermek zorundadırlar.  Kart bu durumu yaptığı araştırmalarda 

görüşmecilerin, daha lüks yerlerde yemek zorunda olduklarını, daha iyi giyinmek zorunda olduklarını, 

sürekli imajlarına dikkat ettiklerini, morallerini yüksek tutmak için anti depresan kullandıklarını, 

tebessümlerin gerçek olmasa bile tebessüm etmek zorunda kaldıkları şekilde aktarmaktadır.   (Kart, 2010: 

256, 282, 314, 346). 

Literatürde duygusal emeği olumlu ve olumsuz boyutlarıyla ele alan çalışmalar mevcuttur. Genellikle 

olumsuz boyutlarıyla ele alan çalışmalarda kavram yabancılaşma, tükenmişlik, stres ve iş tatmininin 

azalması sonuçlarıyla ele alınmaktadır (Lam ve Chen, 2012; Judge vd, 2009; Pugliesi, 1999; Yang ve Chang, 

2008). Olumlu bakış açısına sahip çalışmalarda, duygusal emek kavramı empati kavramı ile ilişkilendirilerek 

iletişim içinde olunan kişilerle empati yapılarak kendi duygularını dikkate almadan karşıdakinin 

duygularını anlamaya çalışıldığı şeklinde ifade edilmektedir (Kleinman ve Coop, 1993; Man ve Öz, 2009, 79-

80).  

Duygusal emeğin yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygulardan (samimi davranış) oluşan 

üç boyutu vardır (Hochschild, 1983; Asforth ve Humphrey, 1993).  Yüzeysel rol yapma çalışanın gerçekte 

hissettiği duygulardan farklı duygular sergilemesidir. Çalışanların firma tarafından istenen duyguları dış 

görünüşlerinde değişiklikler yaparak (yüz ifadesi, jest ve ses tonu gibi) hissediyormuş gibi görünmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Chu ve Murrmann, 2006, 1182). Çalışanlar kendi duygularını kamufle ederek 

duygularını kontrol altına almaktadırlar (Brotheridge ve Grandey, 2002: 22). Çalışanların gerçek duygularını 

değil sadece davranışlarını değiştirmeleri söz konusudur (Asforth ve Humprey, 1993: 92). Çalışan olumsuz 

duygularını gizleyerek olumlu davranış kalıbı sergilemektedir (Diefendorff vd., 2005, 340). Derinlemesine 

rol yapma boyutu çalışanın sadece dış görünüşünde değil aynı zamanda duygularını da değiştirdiği 

durumu ifade etmektedir (Chu ve Murrmann, 2006, 1182). Bu boyut, çalışanların içsel duygularına 

odaklanmakta firmanın sergilenmesini istediği duyguları gerçekten yaşamayı ve hissetmeyi denemesini 

içermektedir (Ashforth ve Humprey, 1993: 93). Bu durumda çalışan sadece dış görüntüsünde değişikliğe 

gitmemekte, sergilemesi gereken duyguları kendi içinde de hissedebilmek için çaba harcamaktadır 

(Diefendorff vd., 2005: 340). Ashforth ve Humprey (1993:  94) bu iki boyuta, çalışanların yüzeysel ve 

derinden rol yapmalarına gerek kalmadan, gerçek duygu durumlarıyla hizmet edebileceklerini belirten 

doğal duygular boyutunu da eklemişlerdir. Ashforth ve Humprey (1993) bazı durumlarda çalışanların 

duygularını doğal ve içten bir şekilde sergilediğini öne sürmüşlerdir. Duyguların doğal yolla ifadesi, 

dışadönüklük ve geçimlilik özellikleriyle açıklanarak, bireylerin olumlu duygular içinde olması ve olumlu 

ilişkiler aramaları dolayısıyla, rol yapmadan bu şekilde davranabildiklerini ifade etmektedir  (Diefendorff 

vd.,  2005: 352). 

Yapılan çalışmalarda,  yüzeysel rol yapma boyutunun olumsuz, derinlemesine rol yapma boyutunun 

olumlu çıktılarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Çalışanın yüzeysel rol yapma davranışında duygusal 

tükenme  (Brotheridge ve Lee, 2003) ve tükenmişlik (Grandey, 2000) sendromları görülmektedir.  Özellikle 

yüzeysel rol yapma davranışında duygusal çelişki ortaya çıkmaktadır. Derinlemesine rol yapma 

davranışında ise kişisel başarma (Brotheridge ve Grandey, 2002), performans artışı  (Grandey, 2000), işten 

ayrılma niyetinin azalması (Chau vd., 2009) ve işe bağlılığın artması gibi olumlu sonuçlar tespit edilmektedir 

(Çelik ve Öz, 2011; Scott ve Barnes, 2011). İş tatminini arttıran ve tükenmişliği azaltan davranış biçimi 

genellikle derinden rol yapma davranışı iken; tükenmişliğin ortaya çıkması ve iş tatminin azalmasının 

sebebi ise yüzeysel rol yapma davranışıdır (Lam ve Chen, 2012). 
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3. Metodoloji  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 

Günümüz çalışma hayatında istihdam edilebilirlik ön plana çıkmaktadır. Çalışanlar kendilerini bu değişime 

adapte ederek istihdam edilebilir olmak adına kişiliklerini ve hatta duygularını da dönüştürmek zorunda 

bırakılmaktadır. Yapılan alan çalışmalarında da bu dönüşüm görülmektedir (Kart, 2010; Misican ve Bedir, 

2017; Froymovich, 2013; Bora,vd., 2012). Özellikle bu dönüşüm süreci hizmet sektöründe, hizmet alanlarla 

yüz yüze kurulan ilişkilerde duygu gösterimleri daha ön planda olduğundan daha iyi gözlemlenmektedir. 

Çalışanların hissetmediği duyguları firmanın kâr ve verimlilik istekleri doğrultusunda hissediyormuş gibi 

göstermek zorunda bırakılması çalışanlarda olumsuz psikolojik etkiler yaratabilmektedir (Kaya ve Özhan, 

2012). Bu yüzden psikolojik sermayesi güçlü olan çalışanların duygu gösterimlerini kontrol edebilmeleri 

daha da kolaylaşabilmektedir. Pozitif duygular kuramı (Fredrickson, 2001) da pozitif psikolojik sermaye 

kavramı ile duygusal emek gösterimlerini ilişkilendirmektedir. Özgüvenli, zorluklarla karşılaşıldığında pes 

etmeden mücadele edebilen psikolojik dayanıklılığı yüksek, umutlu ve iyimser olan çalışanların çalışma 

ortamlarına gerçek duygularını yansıtarak, kişilikleri ve yaptıkları iş kimlikleri arasında kopma olmadan 

daha bilişsel ve duygusal fonksiyon seviyelerinde çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır (Fredrickson ve Losada, 

2005). Bu çerçevede Luthans vd.,2002;  Luthans ve Youssef, 2007;  Luthans vd., 2007; Seligman, 2002; Çelik 

vd., 2011; Begenirbaş, 2015 çalışmalarından yola çıkarak  psikolojik sermaye ve duygusal emek alt boyutları 

arasında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

Hipotez 1: Çalışanların iyimserlik duyguları doğal duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 2: Çalışanların umut düzeyleri doğal duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 3: Çalışanların etkinlik düzeyleri doğal duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 4: Çalışanların öz yeterliliği doğal duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 5: Çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeyi doğal duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 6: Çalışanların iyimserlik duyguları yüzeysel rol yapma duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 7: Çalışanların umut düzeyleri yüzeysel rol yapma duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 8: Çalışanların etkinlik düzeyleri yüzeysel rol yapma duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 9: Çalışanların öz yeterliliği yüzeysel rol yapma duygularını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 10: Çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeyi yüzeysel rol yapma duygularını pozitif yönde 

etkilemektedir. 

Hipotez 11: Çalışanların iyimserlik duyguları derinden rol yapma durumlarını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 12: Çalışanların umut düzeyleri derinden rol yapma durumlarını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 13: Çalışanların etkinlik düzeyleri derinden rol yapma durumlarını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 14: Çalışanların öz yeterliliği derinden rol yapma durumlarını pozitif yönde etkilemektedir. 

Hipotez 15: Çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeyi derinden rol yapma durumlarını pozitif yönde 

etkilemektedir. 

Çalışmada kurulan hipotezlerin cevaplarından yola çıkarak çalışma hayatının geldiği nokta tartışılmak 

istenmektedir. Psikolojik sermayenin duygusal emek üzerindeki etkisi göz önüne alınarak psikolojik 

sermayesi düşük olan çalışanların duygusal emek yönlerinin güçlü olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Duygusal emek artık istihdam edilebilirliğin olmazsa olmaz parçasıdır. Çalışanların ister psikolojik 

sermayeleri yüksek olsun isterse düşük olsun duygu kontrollerini sağlamak zorunda bırakılmaktadırlar. Bu 

çalışma bu sorunun cevabına ışık tutmayı amaçlamaktadır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini, Türkiye’de hizmet sektöründe faaliyet gösteren elektronik ticaret ve ilan platformu 

olma özelliğini taşıyan firmanın kurumsal satış ekibi oluşturmaktadır. Sektörün dinamik yapısı, 

istihdamının da sürekli yenilikçi ve yüksek nitelikli yapısını gerekli kılmaktadır. İşe alım süreçlerinde eğitim 
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ve kişiliğin değer taşları olarak görülmesi sektörde nitelikli işgücünü gerekli kılmaktadır. Kurumsal satış 

personelinin ele alınmasındaki amaç ise; satış hedeflerine ulaşılmasında kişiliğin performans kriteri olarak 

görülmesidir. Satış hedefleri için birebir müşterilere yüz yüze geldikleri için duygu kontrolleri bu ekip için 

ön plandadır. Bu durumda çalışma evreninin, çalışmanın amacı doğrultusunda sağlıklı sonuçlar alınabilmesi 

için uygun olduğu düşünülmektedir. Ancak genel evrenin tamamına ulaşmak zaman sorunu ve maddi 

kısıtlardan dolayı zor olduğu için çalışmanın amacı doğrultusunda amaçlı (kasti) örnekleme yöntemi 

çerçevesinde evren indirgenmeye çalışılmıştır. Amaçlı (Kasti) örnekleme; örnekleme dâhil edilecek 

birimlerin araştırmacının bilgi, deneyim ve gözlemlerinden hareketle araştırmanın amacına uygun olarak 

kendi yargısıyla belirlediği yöntemdir (Ural ve Kılıç, 2013: 43). Bu çalışmanın örneklemini elektronik ticaret 

ve ilan platformunda yaygın kullanımıyla öne çıkan, ancak firmanın prosedürüne göre isminin 

kullanılmasını istemeyen alanındaki en büyük ve kurumsal olduğu bilinen X işletmesi oluşturmaktadır. 

2018’ de söz konusu firma çalışan kurumsal satış elemanı sayısı 320 kişidir. Buna bağlı örneklem büyüklüğü 

aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır (Ural ve Kılıç, 2013: 45). 

N =        N. t2. p.q 

       d2. (N-1) + t2.p.q 

(N: Evrendeki birey sayısı; n: Örnekleme alınacak birey sayısı; p: İncelenecek olayın görülüş sıklığı; q: 

İncelenecek olayın görülmeyiş sıklığı (1-p); t: Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t 

tablosunda bulunan teorik değer; d: Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen +, - sapmadır. t: 1.96.) 

Yukarıdaki formülden hareketle örneklem büyüklüğü 175 kişi olarak hesaplanmaktadır. Veriler 01.12.2017 – 

15.06.2018 tarihleri arasında toplanmış ve geçerli 180 ankete ulaşılmıştır. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 

katılımcıların demografik özelliklerine ait bilgilere, ikinci bölümde Psikolojik Sermaye Ölçeğine, son 

bölümde ise Duygusal Emek Ölçeğine yer verilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda çalışanların 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular araştırmacı tarafından uzman görüşlerine de 

başvurularak oluşturulmuştur.  

Psikolojik Sermaye Ölçeği: Luthans vd.,2007 tarafından geliştirilen 24 maddelik bir ölçektir. Ölçek umut, 

iyimserlik, öz-yeterlilik ve psikolojik dayanıklılık olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Kullanılan ölçek, 

Çetin ve Basım (2012) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek,  5’li Likert tipi ifadelerden oluşmaktadır. 

(1=Hiç Katılmıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum). Ölçeğin 1.-9.-11.-14.-18. ve 19. soruları iyimserlik 

boyutunu; 2.- 6.- 12.- 17.- 20. ve 24. sorular umut boyutunu; 3.- 4.- 12.- 15.- 16.- 21.- ve 23. sorular öz yeterlilik 

boyutunu; 5.- 7.- 8.- 10.- 13. ve 22. sorular ise psikolojik dayanıklılık boyutunu ölçmektedir.  

Duygusal Emek Ölçeği, Diefendorff vd., (2005) tarafından, Grandey (2003) ve Kruml ve Geddes’ın (2000) 

duygusal emek ölçeklerinin bazı maddelerinin alınarak uyarlanması ve bazı maddelerin ise geliştirilmesiyle 

oluşturulan ölçektir.  Kullanılan ölçek,  Basım ve Begenirbaş (2012) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 

Ölçek, yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular olmak üzere üç boyutu içermekte ve 5’li 

Likert tipi ifadelerden oluşmaktadır. (1=Hiç Katılmıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum). İlk yedi soru 

yüzeysel rol yapma boyutunu, 8.9.10.ve 11. sorular derinden rol yapma boyutunu, 12.-13. ve 14. sorular ise 

doğal duygular boyutunu ölçmektedir. 

4. Araştırmanın Bulguları 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Örneklem, 180 kişiyi kapsamaktadır.  Ankete katılanların %54,4’ü (98 kişi) erkek, %45,6’sı (82 kişi) kadın; 

%56,7’si (102 kişi) bekâr, %26,7’si (48 kişi) evli ve %16,7’si (30 kişi) eşinden ayrılmıştır. Katılımcıların büyük 

bir çoğunluğu (%58,3) 26-37 yaş aralığında iken, sektörde çalışma sürelerinin %46,7 oranla 6-10 yıl arasında 

olduğu görülmektedir. Kurumda çalışma sürelerinin ise %62,2 lik oranla (112 kişi) 1-5 yıl arasında değiştiği 

görülmektedir. Söz konusu çalışanların büyük çoğunluğu (%68,9-124 kişi) Lisansüstü eğitime sahip iken, 

pozisyonlarına bakıldığında %39,4’ ünün (71 kişi) personel statüsünde, %28,9 ‘unun (52 kişi) alt düzey 

yönetici pozisyonunda çalıştığı görülmektedir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 n %  n % 

Cinsiyet(n=180)   Çalışma Süresi(n=180)   

Erkek 98 54,4 1 yıldan az 2 1,1 

Kadın 82 45,6 1-5 yıl  53 29,4 

Medeni Durum(n=180)   6-10 yıl 84 46,7 

Evli 48 26,7 11-15 yıl 2 1,1 

Bekar 102 56,7 16-20 yıl  25 13,9 

Boşanmış 30 16,7 20 yıldan fazla 14 7,8 

Eğitim Durumu(n=180)   Kurumda Çalışma 

Süresi(n=180) 

  

Önlisans 4 2,2 1 yıldan az 38 21,1 

Lisans  52 28,9 1-5 yıl 112 62,2 

Lisansüstü 124 68,9 6-10 yıl 23 12,8 

Yaş(n=180)   11-15 yıl 7 3,9 

25 ve altı 34 18,9 Pozisyon(n=180)   

26 - 37 105 58,3 Üst düzey yönetici 23 12,8 

38 - 57 35 19,4 Orta düzey yönetici 34 18,9 

58 ve üstü 6 3,3 Alt düzey yönetici 52 28,9 

XXX XX XX Personel 71 39,4 

4.2. Psikolojik Sermaye Ölçeği Faktör Analizi 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerliliğini belirlemek için açıklayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Faktör sayısı tespit edilirken özdeğerin 1’den büyük olmasına ve ilgili faktör ile en az 0,50 

değerinde yüke sahip olmasına (Hair vd., 2010) dikkat edilmiş ve Varimax döndürme yöntemi 

uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin açıklayıcı faktör analizine uygun olup olmadığının 

belirlenmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ve Barlett testi sonucunun anlamlı çıkması önem 

taşımaktadır (Kaya, 2013: 180).  

Tablo.2’de Psikolojik Sermaye Ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları ve genel puan sonuçlarına yer 

verilmiştir. Psikolojik Sermaye ölçeğinin KMO değeri 0,604’dür.  Faktör analizine devam edebilmek için 

KMO değerinin 0,50’den yüksek olması beklenir. Söz konusu değerin yüksekliği ölçekte yer alan 

değişkenlerin, diğer değişkenler tarafından tahmin edilebileceğinin işaretidir (Kaya, 2013: 180).  Bartlett 

Küresellik testi sonuçları da anlamlıdır (x²=1372,107; p<0,001). Her iki testin sonucuna bakıldığında, 

Psikolojik Sermaye Ölçeği’ne ilişkin verilere faktör analizi yapılmasının uygun olacağı görülmüştür. 

Psikolojik sermaye Ölçeği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda; ölçekte yer alan altı madde birden 

fazla faktöre yük verdiğinden ve yükler arasındaki fark 0,100’den düşük olduğu için ölçekten çıkarılmıştır. 

Geriye kalan 18 madde beş faktör altında toplanmış ve varyansın yaklaşık %64’ünü açıklamıştır. Ölçeğin 

orijinalinde dört boyut olmasına rağmen yapılan bu araştırmada maddeler beş boyut altında toplanmıştır. 

İlk faktör dört maddeden oluşmakta ve varyansın yaklaşık %17’sini açıklamaktadır. Bu faktörde bir araya 

gelen maddeler ölçeğin orjinalinde olduğu gibi çalışanların iyimserlik yönünü ele aldığı için ilk faktör 

“iyimserlik” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin ikinci faktörü beş maddeden oluşmakta ve varyansın yaklaşık 

%16’sını açıklamaktadır. Bir araya gelen maddeler ölçeğin orjinalinde olduğu gibi daha çok çalışanların 

umut düzeylerini belirlemeye yönelik ifadelerden oluştuğu için “umut” olarak adlandırılmıştır. Dördüncü 

ve beşinci faktörler de toplamda beş ifadeden oluşmakta ve varyansın yaklaşık %18’ini açıklamaktadır. Bu 

ifadeler de ölçeğin orjinalinde olduğu gibi çalışanların öz yeterlilik ve psikolojik dayanıklılık düzeylerini 

ölçmeye yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Ancak orjinal ölçekten farklı olarak bu çalışmada üçüncü faktör 

dört maddeden oluşmuş ve varyansın yaklaşık %13’ünü açıklamıştır. Gerçekleştirilen alan yazın araştırması 

neticesinde söz konusu faktör altında toplanan ifadelerin daha çok çalışanların davranış biçimini harekete 

geçirmeye yönelik kendi yetenekleri ile ilgili güvenleri veya inançlarını kapsayan ve etkinlik olarak 

adlandırılan kavramı kapsadığı görülmektedir. Ayrıca alan yazında etkinlik kavramı umut kavramı ile 

ilişkilendirilmekte ve amaca yönelik kısayollar oluşturmak, eylemde bulunmak ve başarılı olma umuduna 
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ilişkin inanç olarak tanımlanmaktadır (Erkmen ve Esen, 2012: 91). Üçüncü faktör alan yazından hareketle bu 

çalışmada “etkinlik” olarak adlandırılmıştır. 

Tablo 2. Psikolojik Sermaye Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Psikolojik Sermaye Ölçeği Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

İyimserlik  3,127 16,751 3,015 

İşimle ilgili gelecekte basıma ne geleceği konusunda 

iyimserimdir 

,856 
2,761   

İşimde bir terslikle karsılaştığımda, onu atlatma 

konusunda sıkıntı yasıyorum. 

,828 
3,272   

İşimle ilgili şeylerin daima iyi tarafını görürüm. ,770 
2,744   

Bu iş yerinde, işler asla benim istediğim şekilde 

yürümez. 

,673 
3,733   

Umut  3,755 16,091 2,896 

Mevcut iş amaçlarıma ulaşmak için birçok yol 

düşünebilirim. 
,841 3,688   

Eğer çalışırken kendimi bir tıkanıklık içinde bulursam, 

bundan kurtulmak için birçok yol düşünebilirim. 

,719 
3,794   

Herhangi bir problemin çözümü için birçok yol vardır ,671 3,827   

İşimde birçok şeyleri halledebileceğimi hissediyorum. ,637 3,538   

Daha önceleri zorluklar yasadığım için, isimdeki zor 

zamanların üstesinden gelebilirim. 

,602 
3,927   

Etkinlik  3,525 13,116 2,361 

Eğer işimde bir şeyler benim için yanlış gidecekse, o 

şekilde gider. (iyimserlik) 
,723 2,655   

Yönetimin katıldığı toplantılarda kendi çalışma alanımı 

açıklarken kendime güvenirim. (öz yeterlilik) 

,709 
3,905   

Eğer zorunda kalırsam, işimde kendi başıma yeterim. 

(pd) 
,686 3,816   

İsime “her şeyde bir hayır vardır” şeklinde yaklaşıyorum 

(iyimserlik) 
,656 3,722   

Öz Yeterlilik  3,455 10,442 1,880 

Bir grup iş arkadaşıma bir bilgi sunarken kendime 

güvenirim. 
,881 4,033   

Çalışma alanımda, hedefler/amaçlar belirlemede 

kendime güvenirim 
,762 4,066   

Genellikle, işimdeki stresli şeyleri sakin bir şekilde 

hallederim. 
,514 2,266   

Psikolojik Dayanıklılık  3,991 7,485 1,347 

İşimdeki zorlukları genellikle bir şekilde hallederim. ,726 3,988   

Şu anda iş amaçlarımı sıkı bir şekilde takip ediyorum. ,722 3,994   

KMO Değeri: 0,604;  Bartlett Testi Sonucu: 1372,107;  Toplam Açıklanan Varyans: %63,884;  Genel ortalama: 

3,570 Genel Güvenilirlik:0,751 
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4.3. Duygusal Emek Ölçeği Faktör Analizi 

Psikolojik Sermaye Ölçeğinin geçerliliği belirlendikten sonra aynı varsayımlar ile Duygusal Emek Ölçeğinin 

geçerliliğini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır ve sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Duygusal Emek Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Duygusal Emek Ölçeği Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

Doğal Duygular  2,641 35,627 3,206 

Müşterilere/ Çalışanlara gösterdiğim duygular doğaldır.    ,909 
   2,038   

Müşterilere/ Çalışanlara gösterdiğim duygular gerçektir. ,903 
2,322   

Müşterilere/ Çalışanlara karşı hislerim o an hissettiklerimle 

aynıdır. 

,895 
2,205   

Mesleğimi yaparken hissetmediğim duyguları 

hissediyormuşum gibi davranırım. 

,661 
4,000   

Yüzeysel Rol Yapma  3,946 28,810 2,593 

Müşterilere/Çalışanlara göstermem gereken davranışları 

hissedebilmek için kendimi zorlarım. 
,905 3,900   

Müşterilerle/ Çalışanlarla ilgilenirken kötü hissetsem bile 

iyiymişim gibi davranırım. 
,872 4,038   

Müşterilere/Çalışanlara karşı gerçekten hissettiklerimden 

farklı davranırım. 
,823 3,900   

Derinden Rol Yapma  4,077 14,739 1,326 

Müşterilere/ Çalışanlara göstermem gereken içimdeki 

duyguları geliştirmek için çalışırım. 
,859 4,016   

Müşterilerle/çalışanlarla ile ilgilenirken bir şov yapar gibi 

ekstra performans sergilerim. 
,757 4,138   

KMO Değeri: 0,709;  Bartlett Testi Sonucu: 1132,188;  Toplam Açıklanan Varyans: %79,176;  Genel ortalama: 

3,554 Genel Güvenirlik:0,748 

Duygusal Emek Ölçeği’nin KMO değeri 0,709 olarak, Barlett testi sonucu ise x²=1132,188; p<0,001 olarak 

hesaplanmıştır. Her iki testin sonucuna bakıldığında, duygusal Emek Ölçeği’ne ilişkin verilere faktör analizi 

yapılmasının uygun olacağı belirlenmiştir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda; ölçekte yer alan beş 

madde iki faktöre yük verdiğinden ve yükler arasındaki fark 0,100’den düşük olduğu için ölçekten 

çıkarılmıştır. Geriye kalan 9 madde 3 faktör altında toplanmış ve varyansın yaklaşık %78’ini açıklamaktadır. 

Duygusal Emek Ölçeği’nin ilk faktörü dört maddeden oluşmaktadır. Bu faktör varyansın yaklaşık %36’sını 

açıklamaktadır. Bu faktörde toplanan maddelerin daha çok çalışanların doğal duygu durumlarını yansıttığı 

görüşünden hareketle faktör “doğal duygular” olarak adlandırılmıştır. İkinci faktörde ise toplanan madde 

sayısı 3’tür ve varyansın yaklaşık %29’unu açıklamaktadır. Madde ifadelerine bakıldığında ise çalışanların 

duygusal emek yönlerinin yüzeysel rol yapma kavramı ile özdeşleştiği görüldüğünden, söz konusu faktör 

“yüzeysel rol yapma” olarak kavramlaştırılmıştır. Üçüncü faktörün ise varyansın yaklaşık %15’ini açıkladığı 

ve madde ifadelerinin çalışanların derinden rol yaptığına yönelik ifadeleri kapsadığı görülmüş ve faktör 

“derinden rol yapma” olarak adlandırılmıştır. 

4.4. Değişkenlere Ait Regresyon Analizleri 

Psikolojik sermaye boyutlarının çalışanların doğal duyguları üzerindeki etkisini açıklamak için çoklu 

regresyon analizi yapılmıştır. Tablo: 4’de görüldüğü gibi iyimserlik, umut, etkinlik, öz yeterlilik ve psikolojik 

dayanıklılık bağımsız değişkenleri, bağımlı değişken olan doğal duyguların 0,224’ünü (F=10,067; p <0,001) 

açıklamaktadır. Bu analizde H1, H2,H3, H4 ve H5: hipotezleri test edilmiştir.  Çalışanların iyimserlik 
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duygularının doğal duyguları üzerinde etkisinin olmadığı  (p>,05), umut düzeylerinin doğal duygularını 

0,174 oranında, etkinlik düzeylerinin 0,389 oranında, öz yeterlilik düzeylerin de 0,604 oranında pozitif yönde 

etkilediği, ancak psikolojik dayanıklılık düzeylerinin doğal duyguları üzerinde herhangi bir etkiye sahip 

olmadığı (p>,05)  görülmektedir. Bu bağlamda H2, H3 ve H4 hipotezleri desteklenirken, H1 ve H5 

hipotezleri desteklenmemiştir. 

Tablo 4. Psikolojik Sermaye Boyutlarının Duygusal Emeğin Doğal Duygu Boyutu Üzerindeki Etkisi 

Değişken 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. β Std. Hata β t 

(Sabit) -3,056 1,103  -2,771 ,006 

İyimserlik -,051 ,113 -,032 -,455 ,650 

Umut  ,174 ,087 ,155 2,003 ,047 

Etkinlik  ,389 ,143 ,188 2,718 ,007 

Öz-yeterlilik  ,604 ,142 ,326 4,245 ,000 

Psikolojik Dayanıklılık ,438 ,226 ,130 1,940 ,054 

Bağımlı Değişken: Doğal Duygular; R= 0,474;  R2= 0,224; Düzeltilmiş R2= 0,202;  F=10,067; Sig F=0,000 

Psikolojik sermaye boyutlarının çalışanların bağımlı değişken olan yüzeysel rol yapma üzerindeki etkisini 

açıklamak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Tablo: 5’de görüldüğü gibi iyimserlik, umut, etkinlik, öz 

yeterlilik ve psikolojik dayanıklılık bağımsız değişkenleri, bağımlı değişken olan yüzeysel rol yapma 

durumunun 0,246’sını açıklamaktadır. Bu analizde H6, H7, H8, H9 ve H10 hipotezleri test edilmiştir. 

Tablodan da görüldüğü gibi çalışanların umut, etkinlik ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin yüzeysel rol 

yapma durumları üzerinde anlamlı etkiye sahip değilken (p>,05), iyimserlik düzeyleri 0,561 düzeyinde 

pozitif yönde, öz yeterlilik düzeyleri  -0,570 negatif yönde etkiye sahiptir. Bu bağlamda H7, H8, H9, H10 

hipotezleri desteklenmezken, H6 hipotezinin desteklendiği görülmektedir. 

Tablo 5. Psikolojik Sermaye Boyutlarının Yüzeysel Rol Yapma Boyutu Üzerindeki Etkisi 

Değişken 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. β Std. Hata β t 

(Sabit) 4,045 ,914  4,424 ,000 

İyimserlik ,561 ,094 ,410 5,989 ,000 

Umut -,040 ,072 -,043 -,559 ,577 

Etkinlik -,107 ,119 -,062 -,907 ,366 

Öz-yeterlilik -,570 ,118 -,366 -4,828 ,000 

Psikolojik Dayanıklılık ,162 ,187 ,057 ,863 ,389 

Bağımlı Değişken: Yüzeysel Rol Yapma; R= 0,496;  R2= 0,246; Düzeltilmiş R2= 0,224;  F=11,344; Sig F=0,000 

 

Tablo:6 ’da ise katılımcıların iyimserlik, umut, etkinlik, öz yeterlilik ve psikolojik dayanıklılık durumlarının 

bağımlı değişken olan derinden rol yapma durumları üzerindeki etkisi test edilmeye çalışılmıştır. Söz 

konusu bağımsız değişkenler bağımlı değişken olan yüzeysel rol yapma durumunu 0,208 oranında 

açıklamaktadır. 
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Tablo 6. Psikolojik Sermaye Boyutlarının Derinden Rol Yapma Boyutu Üzerindeki Etkisi 

Değişken 

Standardize Edilmemiş Katsayılar Standart Katsayılar 

Sig. β Std. Hata β t 

(Sabit) 1,620 ,681  2,379 ,018 

İyimserlik -,306 ,070 -,308 -4,385 ,000 

Umut ,034 ,054 ,049 ,629 ,530 

Etkinlik ,030 ,088 ,024 ,345 ,730 

Öz-yeterlilik ,116 ,088 ,102 1,317 ,190 

Psikolojik Dayanıklılık ,696 ,140 ,338 4,992 ,000 

Bağımlı Değişken: Derinden Rol Yapma; R= 0,456;  R2= 0,208; Düzeltilmiş R2= 0,185;  F=9,124; Sig F=0,000 

Gerçekleştirilen regresyon analizi ile H11, H12, H13, H14 ve H15 hipotezleri test edilmiştir. Analiz 

sonucunda çalışanların iyimserlik durumlarının derinden rol yapma durumları üzerinde -0,306 oranında 

negatif etkiye sahip olduğu, psikolojik dayanıklılık durumlarının da derinden rol yapma durumları 

üzerinde 0,696 oranında pozitif etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların umut, etkinlik ve öz 

yeterlilik düzeylerinin ise derinden rol yapma durumları üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı (p>,05) 

bulgulanmıştır. Bu durumda H12, H13, H14 ve H15 hipotezleri reddedilirken, H11 hipotezinin desteklendiği 

görülmektedir. 

Psikolojik sermayenin duygusal emeğin alt boyutlarına yönelik hipotez sonuçlarına bakıldığında;  iyimserlik 

boyutunun doğal duygu gösterimleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmektedir. İyimser olan 

çalışanların yüzeysel rol yapma davranışları yüksekken, derinden rol yapma davranışları düşüktür. Umutlu 

ve etkin olan çalışanların doğal duygu davranışlarını gösterme yetisi varken; umut ve etkinlik boyutlarının 

yüzeysel rol yapma ve derinden rol yapma üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Psikolojik dayanıklılığın ise 

doğal duygular ve yüzeysel rol yapma davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilirken; 

psikolojik dayanıklılığı yüksek olan çalışanların derinden rol yapma davranışları yüksektir. Özyeterlilik 

boyutu, doğal duygu davranışlarını pozitif yönde etkilerken; yüzeysel rol yapma davranışını negatif yönde 

etkilemektedir. Derinden rol yapma davranışı üzerinde ise anlamlı bir etki tespit edilmemiştir.  

Sonuç 

Bu çalışma psikolojik sermayenin duygusal emek üzerindeki etkisine unsurlar bazında vurgu yapmaktadır.  

Literatürde psikolojik sermaye ve duygusal emeği konu alan çalışmalar nispeden yeni çalışılmaya başlasada 

çalışmaların ortak sonuçları psikolojik sermaye ve duygusal emek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki olduğu yönündedir. Bu çalışmalarda psikolojik sermayenin duygusal emeğin yüzeysel ve derinden rol 

yapma boyutunu negatif yönde, doğal duygu gösterimlerini ise pozitif yönde etkilediği görülmektedir 

(Begenirbaş, 2015; Tokmak, 2014).  Bu çalışmada ise daha farklı tespitler oraya çıkmıştır. Psikolojik 

sermayenin umut, etkinlik ve öz yeterlilik boyutu doğal duygu gösterimlerini pozitif yönde etkilerken; 

iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık boyutu ile aralarında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  Yüzeysel 

rol yapma davranışı, öz yeterlilik boyutu ile negatif yönde; iyimserlik boyutu ile pozitif yönde etkileşim 

halindeyken; umut, etkinlik ve psikolojik dayanıklılık boyutları ile anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 

İyimserlik boyutu derinden rol yapma davranışı ile negatif yönde, psikolojik dayanıklılık boyutu ile pozitif 

yönde etkileşim halindedir. Umut, etkinlik ve öz yeterlilik ile anlamlı bir etki tespit edilememiştir.  

Bu bulgular neticesinde kurumsal satış ekibinde yer alan çalışanların umut, etkinlik ve öz yeterlilik yetileri 

yüksek oldukça bu çalışanların yaptıkları işlerinde kendi duygularını işe adapte edebilmelerini 

kolaylaştıracaktır. İşlerinde doğal duygu gösterimleri artmaya başlayacaktır.  Psikolojik sermayesi daha 

yüksek olan çalışanların iş performanslarını gösterirken firmanın kâr ve verimlilik temelinde şekillendirdiği 

beklenilen davranışa karşı daha doğal duygu gösterimlerinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Psikolojik 

sermayesi düşük olan çalışanların ise doğal duygu gösterimleri düşük olmasına rağmen yine de beklenilen 

davranışı sergilemek adına sahte tavırlar sergileyerek yüzeysel rol yapma davranışına yönlendikleri 

görülmektedir. Özellikle iyimser olan çalışanların iş performanslarında kişiliklerinden farklı durumlarla 
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karşılaştıklarında olayı içselleştirmeden kendilerini duruma adapte ederek yüzeysel rol yapma tavrına 

kaymaktadırlar. Ancak, çalışmada çalışanların duygusal emek yönünün oldukça güçlü çıkması duygusal 

emeği ve bu kavramı etkileyen faktörleri daha karmaşık hale getirmektedir. Çünkü psikolojik sermayenin 

doğal duyguları pozitif yönde, yüzeysel rol yapma ve derinden rol yapma davranışını negatif yönde 

etkileyen keskin tavrı bu çalışmada gözlemlenememiştir. Kavram, psikolojik sermayeden daha bağımsız bir 

noktaya taşınmaktadır. Artan işsizlik rakamları, iş güvencesi yerine istihdam edilebilirlik kaygısı çalışanları 

mecburen kendilerinden taviz verdikleri bir noktaya kaydırmaktadır. Kendi duygularına yabancılaşarak, 

yüzeysel rol yapma davranış kalıplarına girmeleri çalışanları kendi kişiliklerinde de uzaklaştırmaktadır. 

Çalışma hayatının beklenilen davranışı, çalışan tarafından zorunlu, istenilen bir davranışa dönüştürülmek 

zorunda bırakılmaktadır. Bu durum, muhakkak ki çalışan üzerinde baskı ve strese yol açsa da istihdam 

yarışından geri kalmamak adına çalışan hissetmediği duyguları takınmak zorunda bırakılmaktadır. 

Çalışmada da çalışanlar duygusal emeğin en çok derinden rol yapma tavrını göstermektedir. (Derinden rol 

yapma davranışı ortalaması 4,077; yüzeysel rol yapma davranışı ortalaması 3,946; doğal duygular gösterme 

davranışı ortalaması 2,641.) Çalışanların iş süreçlerinde duygularını kontrol ederek hissetmesi gereken 

duyguların rol kalıplarına girmeleri çalışma hayatının girdabını daha da büyütmektedir. Doğal duygu 

gösterimleri davranışının çalışmada da daha az düzeyde sergilenmesi çalışma hayatının geldiği noktayı 

eleştiren düşünceleri haklılaştırmaktadır.   

Duygular bireyi harekete geçirmek ve gelecek davranışları şekillendirme de en önemli fonksiyonlar olarak 

görülse de günümüz çalışma hayatında duygular profesyonelleşmekte, çalışma kavramı çalışanın bütün 

bedenini ele geçirmektedir. Gelinen süreci Bauman (2005: 59) post modernliğin hastalığı olarak tanımlaması 

sürecin karşı konulamaz hoyratlığını göstermektedir. Günümüz çalışma hayatının olmazsa olmaz 

handikaplarından biri daha doğmaktadır. Çalışan çalışma kavramının istediği profesyonel duruşu 

sergiledikçe çalışma hayatında yerini alabilecek aksi takdirde yavaş yavaş istihdam edilebilirliğini 

kaybedecektir.  

Çalışma hayatının aldığı yeni biçimler, çalışanların hem diğer çalışanlarla hem de kendileri ile olan rekabet 

boyutlarını derinleştirmektedir. İş güvencesi kaygısı hisseden çalışanlar kişilik tavizleri vererek 

performansları üzerinde bir çalışma davranışı ortaya koymaktadır. En dikkat çekici yön belirsizleşen çalışma 

ortamında çalışanların işsizlik ve rekabet karşısında kendi performanslarını artırmak zorunda kalmalardır. 

Ayrıca son yapılan çalışmalarda (Aracı, 2011; Misican ve Bedir, 2017b)  çalışma hayatındaki kuşak 

sınıflandırmalarının silikleşmeye başlaması, kuşakların dönüşerek R kuşağı (recession kuşak) kişilik alt 

yapısında buluşması duygusal emeği psikolojik sermayeden daha bağımsız hale getiren yapıyı 

desteklemektedir. Psikolojik sermayesi düşük olan çalışanlar bile artık istihdam edilebilir olmak adına 

duygusal emek yönlerini güçlendirmek zorunda kalmaktadır.  

Sürecin diğer tarafında yer alan firmalarında kendilerini bu kavramlara adapte etmeleri gerekmektedir. 

Psikolojik sermayenin ve duygusal emeğin ön plana çıktığı çalışma hayatında firmaların çalışanlarının 

psikolojik sermayelerini artırmalarına ve çalışanlarının doğal duygu gösterimlerini daha fazla 

sergileyebilecekleri duygu kalıplarına girebilmelerini sağlayacak motivasyon unsurlarını oluşturabilmeleri 

gerekmektedir. Böylece çalışanlar yaptıkları işe kendilerini daha ait hissederek olumlu duygular geliştirip iş 

performanslarını daha da artırabileceklerdir. İnsan kaynakları yönetimi kendi iş süreçlerini bu doğrultuda 

daha etkin hale getirmelidir. Özellikle işe alma ve yerleştirme süreçlerinde psikolojik sermayesi daha güçlü 

çalışanları seçebilecekleri ve kişilik yapılarına göre çalışanları daha uygun pozisyonlara yerleştirmelerini 

sağlayacak operasyonlar yürütmeleri firmalara büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu doğrultuda gerek 

firmaların bu farkındalıkla sürece yaklaşmaları, gerekse çalışanların iş güvencesinin kaybolduğu çalışma 

hayatında artan işsizlik ve rekabet karşısında kendilerini bu değişim rüzgârına adapte etme çabalarıyla 

çalışma hayatı daha büyük kâr ve verimlilik ekseninde büyümeye başlayacaktır. Çalışma hayatının her iki 

tarafının da kendilerini sürece adapte etmeleri kazan-kazan yaklaşımına göre daha etkin, daha verimli, daha 

iş aidiyeti yüksek bir çalışma ortamı yaratacaktır.  

Bu çalışma ile bundan sonra yapılacak çalışmalara zemin hazırlanarak,  psikolojik sermaye ve duygusal 

emeği farklı öncül ve ardıl değişkenlerle ele alınarak zenginleştirilebilir. Araştırmanın sınırlılığı çalışmanın 

sadece tek bir işletmede yapılmış olmasıdır.  Özellikle farklı meslek gruplarında ve farklı sektörlerde ele 

alınarak kavramlar daha geniş perspektiflerde sorgulanabilir. Çalışma hayatının değişimlerle geldiği noktayı 

sorgulayabilmek ve çalışma hayatının sonu nereye gidiyor sorusunun cevabını almak adına çalışmaların 

daha genellenebilir sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Purpose – While established companies try to renew themselves and upgrade to innovation 

organizations through the implementation of innovation management systems, academic 

literature is scarce regarding how they actually do it and if different approaches are required in 

different firm typologies. The purpose of this paper is to fill this research gap by presenting a 10-

step innovation management system that is proposed by the InoSuit project, and compare the 

actual implementation processes of this roadmap in large and mature organizations of different 

typologies. 

Design/methodology/approach – This paper employs an inductive action research approach 

which uses qualitative methods of data collection to produce a form of grounded theory that does 

not test formal research hypotheses but guides subsequent interventions in the organizations.  

Authors of this paper, as mentors and researchers, spent at least half a day every week for eleven 

months between October, 2017 and September 2018 in the focal companies, and did several 

individual interviews and groups meetings in an iterative process of planning, acting and 

observing of the processes and consequences of establishing an appropriate innovation 

management system in two large organizations. 

Findings – The results demonstrate that while the IMS roadmap proposed by the InoSuit project 

is a useful starting point, how it is actually being implemented is driven by company typology 

where bureaucrats run this system in a slow, cautious and centralized manner where action steps 

are planned in advance, incremental ideas are selected, and innovation projects are funded and 

implemented internally. Dynamic movers, on the other hand, implement the system much faster 

and in a decentralized way where employees at every level are empowered to make decisions in 

an iterative manner. Radical ideas are welcomed as well as incremental ideas and external 

cooperation is searched for both in funding and implementing the innovation projects. 

Discussion – Implementing an IMS is a complex task with company specific requirements. It was 

observed that different approaches were required in different companies. The paper discusses the 

observed implementation methods, associated enablers and challenges in a comparative manner 

and suggests direction for future research.  

Introduction 

Companies innovate to achieve continuous growth (Bear, 2006). Innovation can be in the form of new 

products and services, processes, raw materials, business models or marketing techniques (Sawhney, 2006; 

Tsekouras et al., 2014). Successful innovations imply a certain upgrade of the organization (Humphrey and 

Schmitz, 2002; Ucler, 2017), facilitated by the change of existing practices. This further leads to management 

innovation and a new organization (Birkinshaw, et al., 2008). So, while innovation is the key driver to change, 

the change in the organization does drive innovation.  
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In order to be innovative, organizations often implement Innovation Management Systems (IMS) such as 

described in (CEN/TS, 2013). Implementing such systems requires a lot of time and harmonized efforts. Also, 

the implementation of IMS differs with respect to the company size based on their differences in the 

innovation scene (Acs and Audretsch, 1988). Large companies are generally better prepared for innovation 

with their advantages of scale (Nieto and Santamaría, 2010), but it is also obvious that size might become a 

disadvantage due to the hierarchies yielding in bureaucratic decision making, low-powered incentives, or 

principal-agent distortions (Teece, 1996). On the top of this, the differences in job practices, organizational 

culture, ownership structure and customer types also require different types of organizational arrangements 

to for successful implementation of IMSs (Teece, 1996; Gudmundson et al., 2003).  

This paper seeks to understand how IMS are actually implemented in large companies and how the 

implementation of IMS needs to be adjusted based on two different company typologies: bureaucrats and 

dynamic movers.  We use the term bureaucrats to refer to mechanistic type of organizations characterized by 

high formality, high centrality, high stratification and high degree of bureaucracy while we use the term 

dynamic movers for organic type organizations characterized by low formality, low centrality, low 

stratification, and dynamic climate (Schie et al., 1996; Burns & Stalker, 1950). The paper uses action research 

(Lewin, 1946; Argyris & Schon, 1974, Eden & Huxam, 1996) to draw insight from the InoSuit Project, an 

innovation focused mentoring project in collaboration and ownership of Turkish Exporters Assembly (TIM). 

The authors participate in this project as mentors and researchers and work with companies to establish an 

appropriate IMS.    

The results suggest that while the IMS roadmap is a useful starting point, how it is actually being 

implemented is driven by company typology where bureaucrats run this system in a slow, cautious and 

centralized manner where action steps are planned in advance, incremental ideas are selected, and innovation 

projects are funded and implemented internally. Dynamic movers, on the other hand, implement the system 

much faster and in a decentralized way where employees at every level are empowered to make decisions in 

an iterative manner. Radical ideas are welcomed as well as incremental ideas and external cooperation is 

searched for both in funding and implementing the innovation projects. 

The structure of the paper is as follows. First, the IMS and the roadmap for the IMS implementation are 

explained. Then, the two companies exemplifying the variations and the method including the comparison 

based on experience from the InoSuit Project are described. After that, the implementation, associated 

challenges and best practices obtained are discussed in a comparative manner.  

Innovation Management System Roadmap and Typologies 

Innovation is the generation of added value over new ideas and it is bounded with commercial outputs 

(Jacobides et al., 2006; 2017). The collection, evaluation and the transformation of new ideas into innovations 

has to be continuously done by integrating different departments (Morris, 2011) so that employees with 

different skill sets can exchange explicit as well implicit knowledge iteratively (Nonaka et al., 2000). 

Consequently, a concurrent engineering environment is required, integrating ideally all stakeholders of the 

value chain. This is assured by the IMS with its structured processes and procedures.  

Both intensity and crystallization are required to succeed at innovation (Ahmed, 1998). This means that all 

divisions should put strong effort in the innovation processes. This can be achieved by using innovation 

management systems (IMS), streamlining systematically ideation with strategic perspectives yielding in object 

and subject innovation (Karlsson, 2013). This is simply the formalization of the process of innovation, where 

strategy guides but also is revised based on the idea portfolio and the research base. That is, IMS structures 

the innovation processes and enables new product/ service innovation, as well for other types of innovations.  

A typical IMS includes knowledge management, market intelligence, cooperation and networking, human 

resources management, interface management, creativity development, process improvement, innovative 

project management, design management, and new business creation (Mandić, 2014). Thus it is a total 

approach, integrating several tasks. While there are different IMS implemented in different organization, we 

present the IMS Implementation Roadmap prepared in the context of InoSuit Project as shown in Figure 1. 
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The project proposes first an analysis of the company, then trainings to enable common terminology, which is 

followed by upgrades in the infrastructure that then leads to ideation and realization of innovation projects. 

The roadmap of the InoSuit Project (2016) is generated by experts from academy and industry to reach the 

innovation objectives within the Turkish Innovation Strategy 2023 (TIM, 2016). It delivers a systematic 

approach enabling traceability within a collaborative environment and aims to “support innovation 

capabilities to enhance the competitiveness of Turkish exporters by innovation” (Ucler and Adiloglu, 2018). 

The implementation is made by the companies themselves, where mentors from academia support them with 

weekly meetings for training, planning and review. Every three months, all participating companies and the 

mentors get together for experience exchange and the project office keeps record and gives support based on 

monthly progress reports. The total duration of the project is eleven months. The project is now ongoing 

program with four distinct application times in January, April, July and October. The program is supported 

by governmental funds, and until now there are over 232 applications from 36 cities and the mentor pool does 

contain 601 academicians from 97 universities (UND, 2018).  

 

Figure 1: IMS implementation roadmap of InoSuit Project, (retrieved from Ekmekci and Pasin, 2016) 

The roadmap itself is generic and contains successive tasks, undertaken in a loose order, i.e. depending on the 

capabilities of companies, the precedencies or concentrations can be varied by the mentors. Therefore, it starts 

with an analysis of the company utilizing several scorecards (e.g., USIMP, 2017; AT Kearny, 2017; CEN, 2013). 

After that, the second phase assures with trainings and meetings that all stakeholders utilize the same 

language for innovation. Then with the support of the upper management the organizational, strategic, 

cultural and knowledge infrastructures are to be reengineered. This means extensive work on processes, 

procedures, information technology (IT) systems enabling the appropriate environment for the innovation 

stream, which then will be leveraged to realize innovation projects selected from the generated idea portfolio. 

Last but not least, the utilization of external resources and open innovation options are assessed and an 

evaluation of the whole IMS is done at the final stage.  

While InoSuit IMS Implementation Roadmap is a useful starting point, the successful implementation of IMS 

requires company specific aspects to be respected. Therefore, the project requires researchers as mentors to 

analyze each company and then develop appropriate implementation practices that can be different from the 

initial roadmap.  While each company is unique, a useful grouping of companies can be made based on size, 

which is naturally bounded to the industrialization stage. According to Tsekouras et al. (2014), new 

establishments are mainly in the pre-industrialized phase, while large industrialized companies are either 

trying to expand consolidated or at a renewal stage; there is a permanent move between these stages and all 

innovation efforts specifically address the designated stage. Another typology is related to the company 

culture/ climate and design. E.g. Ionescu and Bratosin, (2009) did conclude that there is a variation with 

regard of the pre-existing culture type as power-oriented, role-oriented, task-oriented and person-oriented, 

when they were looking at the implementation of quality management systems. This indicates a good fit to 

the IMS implementation as well: similarly, organizational culture and climate are determining innovation 

outputs (McDermott & O’Connor, 2002; Ahmed, 1998).  
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Consequently, during the implementation of this roadmap, a relaxation of this framework is necessary so that 

the IMS’ requirements and their implementation can have long lasting effect in the organization. When 

looking particularly on large companies, variations are observed in their organizational design, culture and 

business practices, which have profound effects on implementation (Vaccaro et al., 201). Accordingly, this 

paper suggests two typologies of large companies based on design, culture and business practices, where 

associated appropriate approaches for the implementation of IMS are observed to be very similar: bureaucrats 

and dynamic movers. The first typology is bureaucrats that tend to be mechanistic organizations with high 

formality, centrality of decision-making, high stratification among departments, and high degree of 

bureaucracy. The other end of the continuum is the dynamic movers that tend to be organic organizations 

with low formality, decentralized decision making, blurred boundaries between departments, and dynamic 

climate (Burns & Stalker, 1959). These two types of organizations described in the literature fit well with the 

companies observed in the context of InoSuit Project for IMS implementations, which will be explained next.  

Method 

This study is rooted in action research (Lewin, 1946; Argyris & Schon, 1974, Eden & Huxam, 1996), which 

refers to the “the research output that results from an involvement with members of an organization over a matter 

which is of genuine concern to them” (Eden & Huxham, 1996, pg.75).  Action research is a collaborative effort 

undertaken by the active participation of researchers and organizational members with a common purpose 

(Koshy, Koshy & Waterman, 2010). As such, it is a situation-based and context –specific research that 

develops reflection based on interpretations made by the participants and the knowledge created through 

action and at the point of application and are not necessarily conclusive or absolute for all organizations 

(Dickens & Watkins, 1999). Action research involves an iterative cycle of planning a change, acting and 

observing the process and consequences of change in order to learn and plan subsequent actions (Dickens & 

Watkins, 1999). Accordingly, authors of this paper, as mentors and researchers, spent at least half a day every 

week for eleven months between October, 2017 and September 2018 in the focal companies, and actively 

participated in the planning, acting and observing of the processes and consequences of establishing an 

appropriate innovation management system in two large organizations that took part in the InoSuit Project. 

While there are several different categories of action research practices, this paper follows an inductive action 

research practice which uses qualitative methods of data collection to produce a form of grounded theory that 

does not test formal research hypotheses but guides subsequent interventions in the organizations (Caseell & 

Johnson, 2006). In this method, managers and employees were interviewed individually and several groups 

meetings were conducted. Moreover, survey instruments including ÜSİMP Innovation report card, IMP3rove 

survey of AT Kearny (2017), IMS check list of (CEN/TS, 2013), lifecycle approach of Tsekouras et al. (2014), the 

innovation value chain assessment of Hansen and Birkinshaw (2007), and the questionnaire for existing 

innovation methods and tools as indicated by Hidalgo and Albors (2008) were administered to all members in 

both companies. Additionally, more than 30 InoSuit mentors did meet formally every three months for 

experience exchange. Also there were advisory board meetings for further discussions of difficulties and 

precautions/ changes to be implemented to fine-tune the roadmap. The learnings of the authors gathered in 

all of these meetings were reflected here as well.  

After initial data collection, the authors of the paper and relevant individuals in the focal organizations 

analyzed it, and co-designed an initial IMSs for each organization. As these systems were being implemented, 

the processes and the results of implementation efforts were observed and discussed, and the changes were 

made in these design iteratively several times. The results presented here indicates the final state of IMSs in 

these two large companies. These companies are called here as Company A and Company B for 

confidentiality reasons1. Both companies are involved in production, and they both have an annual turnover 

over 500 million US$. According to the Nasdaq’s Industry Classification Benchmark (ICB) by the FTSE Group 

(FTSE Russell, 2017), Company A is operating in the sector of Basic Materials and Company B is in Consumer 

                                                           

1 The mentors and the companies signed a confidentiality agreement at the start of the InoSuit project, which outlaws authors from 

revealing the name of the companies for confidentaility reasons. However, the paper provides enough information about these companies 

to serve its scholarly purpose. 
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Staples. The employees in both companies are unionized. They both have in-house production, which they 

market internationally.  

While Company A is at the Stock Exchange Market with mainly national shareholder structure, Company B 

has an international partner, but is not on the stock market. They both do have investments and affiliations 

worldwide (See Table 1).  

Table 1: Company Descriptions 

 Company A Company B 

Typology Bureaucrats Dynamic movers 

Annual Turnover >1 b$ >0.5 b$ 

Sector Basic Materials Consumer Staples 

Number of Employees 850 2595 

Number of Physical Locations 11 18 

In-house  Production Yes Yes 

International Partners No Yes 

International Investments Yes Yes 

Union Yes Yes 

Owner managed No Yes 

IMS Implementation for Different Company Typologies  

It is identified that there was no firm-level innovation related policies, definitions or procedures in both 

companies. Both companies were trying to increase their quality level and innovativeness by leveraging 

inbound requests. They were focusing mainly on cost reduction, and they did partially apply total quality 

management (TQM) approaches for job shop optimization. The associates of both A and B were used to work 

in cross functional teams. In both companies, there were attempts of idea proposal systems, which did not 

succeed to include the whole organization on continuous base. Research and development (R&D) division did 

exist in both organizations, but functioning in an isolated manner without high interaction with the 

environment. The R&D divisions did work reactively on requests of other divisions or customers/ prospects 

that only market pull was responded to. Nevertheless, new product development (NPD) was being 

undertaken in both companies. The market of Company A was dominated with traditional products, while 

Company B was operating in a changing competitive environment. Moreover, they both did utilize enterprise 

resource management tools and limited information communication technologies (ICT), mainly for internal 

purposes. Virtual collaboration was not applied in any of them and there was no innovation culture in both 

companies.  

Company A was found to be conservative against knowledge exchange across organization boundaries. They 

tried to listen to/ reflect the environment passively, but the collaboration culture with external parties was 

weak. There were many procedures almost for any task, which were strictly followed. Strategic perspectives 

were given, but not streamlined in a flow to lower levels. Company A was managed by professional 

managers only, but only the upper managers made decisions, and there was a high power distance. 

Centralized decision making was being made with cumulative data gathered from different divisions. New 

products did contribute only to a small fraction in the income.  

Company B, on the other hand, was open across its borders, adoptive to the environment. Procedures were 

given, but applied on a flexible basis. General strategy was defined, but not with crunchy details. The 

company was managed by the owner family at the highest level together with professional managers. The 

organizational structure was not rigid and changes and restructuring attempts were done continuously. There 

were many local managers, operating freely within their job descriptions that decisions were taken locally. 

The communication across these local units was week, further decreased by the spatial diversity.  

In both companies, new products were mainly new to the company and new processes were only new in the 

national market.  Company A did perform slightly better than B in the usage of knowledge management and 



Ç. Üçler – R. I. Yavuz 11/1 (2019) 189-201 

 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                       Journal of Business Research-Türk 194 

process enhancement tools, but preferred long lasting practices. The management of Company B was much 

more open to change, but the organization was conversion poor with slow diffusion rates of ideas, which 

reduces the innovation output (Hansen and Birkinshaw, 2007). There were hierarchical levels in both 

organizations, but managers including the owners of Company B were more accessible. Due to the rigid and 

mechanistic organizational structure and the management culture, Company A was referred to as a 

bureaucrat. Since the Company B was on continuous change with a more organic organizational design, it 

was referred to as a dynamic mover. Next section will explain how the 10-step IMS Implementation Roadmap 

is implemented in these two companies. 

Implementation of IMS Road Map for Company A and Company B 

Step 1 & 2: Pre-analysis and roadmap, preparations, common language/perception 

In both companies there were no specific objectives or innovation targets in procedures and job descriptions 

initially. Hence, extra-role behaviors were required for innovation, which is usually perceived as help by the 

associates (Van Dyne and LePine, 1998). To support this, transformational leadership and psychological 

empowerment is required (Pieterse et al., 2010), and the upper management has to pull the organization 

towards innovation by clear targets and priorities (Stamm, 2003). Consequently, the project launch was made 

in both typologies with general innovation training with the support of the top management. Since the 

training and encouragement has to be on continuous base for innovation planning (White and Bruton, 2010: 

115), the human resources (HR) division was requested to support the implementation.  

In the bureaucratic typology, the HR planning was structured and done in advance. As long as it was not 

included in annual plans, transformational incentives were not part of operations. The planning of such 

actions were also challenging with the high number of stakeholders. Thus all training packages for the IMS 

had to be determined in advance and negotiated with the upper management. A top down application 

enforced the continuity through the whole process. In contrast, the dynamic movers were highly adoptive 

and were open to change their plans on agile basis. This was leveraged to determine training packages to the 

specific needs of the company during the implementation. This agile approach enabled the increase of the 

quality of the training.  

Step 3: Organizational Structure 

To support the organizational infrastructure, a board for innovation, transformation and development was set 

with an asymmetric team composed from different levels and qualifications. While the bureaucratic company 

was able to self-organize and selected its members organically, the members were assigned by the upper 

management in the dynamic mover company. However, the dynamic movers did organize themselves and 

were capable to change this composition when it was required.  

In both cases the teams were cross-departmental including members to support the four dimensions of 

business innovation as offering, process, distribution and customer (Tsekouras et al., 2014). After team 

composition, the procedures and instructions of the boards were generated by the boards themselves. In both 

cases, the innovation board did place itself to an advisory position for the upper management. There was a 

difference in the feedback and control mechanism. While the bureaucrats did rely on long time intervals, the 

dynamic movers did prefer a higher feedback frequency to involve the upper management. Also the upper 

management of dynamic mover company was actively contributing to the work done in the board, which 

accelerated formalities in an agile manner.  

Step 4: Strategic Infrastructure 

Many companies lose their leading position when not managing disruptive innovations or adopting market 

change well (Bower and Christensen, 1995). This is partly due to the lack of strategic foresight and planning, 

which is streamlined with operational activities (White & Bruton, 2010: 90, 102). Consequently, the strategic 

infrastructure was focused on during the IMS implementation in both typologies. Both companies did have 

strategic planning, but in both cases there was no new product development roadmap based on that. This was 

assumed to be an outcome of missing IMS, and complementary to the standard strategy tools, technology 
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road mapping (see Figure 2) was applied to understand the market pull and technology push (Phaal et al., 

2004). The effects of technology transfer on the S-curves were also incorporated in both companies 

(Christensen, 2013).  

 

Figure 2: Strategic Roadmap of Company A 

The technology roadmap given here is modified due to confidentiality reasons and is consequently of generic 

nature. Nevertheless, the process how it was retrieved within distinct typologies is of interest: In both 

companies, first a training program was organized, where the roadmapping was explained with illustrative 

examples. Then in Company A it was filled out in an iterative manner, where the first iteration was within 

R&D team and the other iterations involved members of the innovation board. It was observed that the 

methodology was well understood by the R&D, but other divisions did have difficulties in internalization of 

it. There was also lack of support by the upper management. They did use their own tools for strategy and 

didn’t prefer to share details with the other associates. There was practically no information flow downstream 

the hierarchy and there was lack of harmonization of efforts. So, some of the work was only nice to have and 

didn’t have a high impact on the general strategy in short term. However, in Company B, the work did affect 

the calls for ideation. There, it was done from the beginning in conjunction with the board for innovation. It 

did take there a longer time to prepare it, but at the end the involvement of upper management during its 

preparation did lead the way. The whole team did pull the process, and there was a clear ownership in the 

dynamic movers.  

Step 5: Knowledge Infrastructure 

Typically, shared context has to be evolved for innovation (Nonaka et al., 2000). This can be managed by the 

IMS (CEN/TS, 2013), which facilitates ICT for knowledge management to enable a transparent and 

collaborative environment for the transformation of ideas into innovation outputs. As a result, ideation and 

idea selection, i.e. portfolio management (Stamm, 2003) and their further development into new product 

development and innovation outputs are systematic but complex processes starting from the fuzzy front end 

(Koen, 2007).  
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Company A and B were consolidated initially within a linear process for the NPD initiated by customer pull. 

Thus, a stage-gate system for NPD (Cooper, 1990; Cooper, 2008) was conceptualized for proactive ideation 

through product realization, and this was implemented into the idea proposal system using ICT. While the 

regular stage-gate relied on a screening after scoping, problem statements or incomplete ideas were also 

accepted, which were further developed by the innovation board. During this idea development, extension to 

adjacent possible by recombination of existing innovations (Johnson, 2010:41) was also targeted by leveraging 

these problem definitions. The consequent screening was based on the strategic pillars of Kurt et al. (2017), 

assessing the ideas for value, applicability, contribution to innovation, generalization, strategy, risks and the 

suitability of existing solutions with analytical hierarchical processes (AHP). 

Step 6: Cultural Infrastructure and HR Applications 

The implemented new system did not work efficiently in Company A, because the bureaucratic approach did 

require approvals or decisions by the upper management: The board of innovation was not accepted as a 

decision maker since it was composed by associates of several organizational levels that suggested ideas 

needed to be reevaluated. Some selected ideas were reconsidered for further development on continuous base 

that loops reduced the effectivity (see Figure 3). Since the feedback frequency was low involving long inactive 

periods, the bureaucrats did loose valuable time waiting for decisions. A similar stage-gate approach was 

made for Company B, where idea development was supported as well. However, Company B was relying on 

intuitive work of distinct teams: Agile project management practices such as the usage of product vision 

instead of a well-defined product, simple iterative planning, self-managed and self-directed teams, and 

frequently applied monitoring and planning updates (Conforto et al., 2014) were observed.  

The environment in Company B was more relaxed and local responsibilities and local decisions did enable an 

agile product development, which delivered flexibility in uncertain environments with unstable needs 

(Thomke and Reinertsen, 1998). Since the development of agile manufacturing requires among others virtual 

enterprises and rapid partnerships (Gunasekaran, 1999), these fields were proposed as a further development 

area for Company B. In fact, agile project management practices and methodologies are especially suitable in 

the case of development of highly innovative products (Conforto et al., 2014) that both companies can benefit 

from them. Both have required ICT systems, but the culture of Company A is not ready for this level 

autonomous empowered workers. Consequently, bureaucrats were suggested to initiate first a cultural 

transformation, while dynamic movers were suggested to implement agile methodologies, since they have 

the required absorption capability for agile.  

 

Figure 3: Stage-Gate System of (Cooper, 2008) in action: loop by Company A 

Step 7: Idea Portfolio 

Company B was much more open to new ideas that they had various innovation levels in the portfolio. 

Although, some of the upper management were not willing to share knowledge with external parties in the 

first place, they were all open to joint knowledge creation, given strategic focus was maintained. 

Consequently, both companies did prefer to remain focused. However, there are strategic buckets for diverse 

innovation ranging from incremental improvements to bold, new to the world innovations (Cooper, 2011). 

While there is a need to include both incremental and radical innovations in innovation portfolio 

management (Chao and Kavadias, 2008), how these two companies approached the formation of an 

innovation portfolio was different.  
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The external mentoring in the innovation board for Company A was facilitating, but all efforts for radical 

innovation ideas were considered to be negotiated directly with the upper management. The bureaucrats’ top 

management did respond in a positive manner, but wanted to see structured plans to even start small scale 

initiatives.  The dynamic mover, on the other hand, was triggered easily with good ideas and started to invest 

time. They even tried to include the total value chain starting from the supplier into the innovation stream.   

Step 8 & 9: Innovation Projects, Open Innovation & External Sources 

In both cases the business model generation was conceptualized with the Business Model Canvas (BMC) of 

Osterwalder and Pigneur (2010) for selected ideas. It was used for totally new ideas to explore key activities, 

partners and resources versus customers, their relationships and channels around the centralized value 

proposition based on the costs and revenue structure. Both companies did like the approach, but there were 

deviations in the application. While Company A was comfortable with proposals in the extension of their 

capabilities, they did not prefer to go after bold innovations. Despite agreeing on that they have a critical mass 

for mergers and acquisitions, they were not open to external cooperation and/ or acquisitions that the transfer 

of technology and knowledge was limited. This might be a company specific issue, but an unwillingness to 

enter new complimentary businesses was observed. Even project proposals enhancing existing technical 

capabilities were accepted over a longer period when at all.  

Step 10: Evaluation 

Evaluation step requires how well IMS systems are successfully institutionalized and the extent to which 

innovations projects are implemented successfully with tangible innovation outcomes. Although longer time 

periods are needed to assess the eventual success of IMS systems, it is observed that establishing an IMS 

system in Company A was harder, more time consuming because the hierarchical culture of Company A. 

However, with the modifications made in the original IMS implementation roadmap, they slowly started to 

adopt the system whereby they have produced fewer number but larger scale innovation projects, whose 

outcomes have yet to be seen. 

 Company B, on the other hand, easily adopted the IMS system and engaged in many large and small scale 

innovation projects. However, innovation projects were likely to take the backseat when other issues became 

more important, and when the agenda changed. So, the continuity of the projects was a constant risk. 

However, the final outcomes of these projects have also yet to be seen. The comparisons of Company A and 

Company B in implementing IMS are summarized in Table 2.  

Table 2: Comparison of Company A and Company B in Implementing IMS. 

Phase A (Bureaucrats) B (Dynamic Movers)  

1 Pre-assessment, 

analysis and 

roadmap 

Same  Same  

2 Preparations, 

common 

language/ 

perception 

-Mainly in general  

-HR did support  

-Team members were invited directly  

-Distinct locations were visited 

-Corporate communication did 

support  

-Video conferencing & ICT facilitated 

-Managers did gather their teams for 

meetings  

3 Organizational 

infrastructure 

-Innovation board was set with an 

asymmetric team, but portfolio 

management and rewarding was by 

existing division managers  

-No change allowed in existing system  

-Poor upper management visits with long 

cycle  

-Innovation board was set with an 

asymmetric team with decision 

power  

-Reengineering of positions with 

managers  

-Continuous  upper management 

meetings (each 10 min max)  
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4 Strategic 

infrastructure  

-Strategy was firm & fixed 

not streamlined with the bold innovation 

claims  

-However, R&D team did support well 

(champion for innovation) 

-Strategy existed but supplementary 

strategies developed together with 

the team  

-R&D team was focused too much on 

daily routines  

-No specific innovation champion 

was there  

5 Knowledge 

infrastructure 

-Slow but maintaining ideas  

-Implementation of in-house codes in the 

MRP system (close to outside)  

-Conversion poor with slow diffusion 

rates 

-Implementation of in-house, web 

based codes  

6 Cultural 

infrastructure 

and HR 

applications  

-Empowerment done, but needs a longer 

time  

-Emphasis on transformational leadership 

required. Upper management meetings to 

support this 

-Empowerment done successfully  

-Change is daily routines, HR team 

did support it  

7 Idea Portfolio -Stage Gate for multicriteria selecting 

better ideas, cutting off the others  

-First elimination for (unethical; or 

out of strategy)  

-Then Stage Gate with simple criteria 

for eliminating  

8 Innovation 

Projects 

-Long lasting projects, lack of fast cycle 

projects  

-Fast cycle small projects, lack of long 

lasting projects that strategic 

roadmap was used to purge it  

9 Open 

innovation and 

external sources  

-Mainly internal, only some suppliers 

involved  

-Supply chain, customers, 

universities, students involved  

10 Evaluation -Slow implementation of IMS 

-Fewer large scale projects 

-Fast implementation of IMS 

-Many large and small scale projects 

Concluding Discussions 

This study set out to document the experiences and insights from the InoSuit Project regarding how two 

different types of companies implement IMS system differently. Specifically, it was observed that the 

bureaucrat company (Company A) implemented the project in a step by step fashion where HR department 

did the planning for these steps, including the establishment of the innovation board, which did not have 

much decision power, but had advisory role to division managers, who managed the innovation portfolio 

and performance appraisals for the innovation projects. Strategic direction was fixed and not adjusted to 

radically to new directions. Within the existing strategic framework, R&D team had very strong role in 

supporting innovation. Few but large scale projects were selected for implementation. The hierarchical nature 

of the company limited initiatives at lower levels and slowed down the innovation processes. Most innovative 

work was done within the company boundaries with limited involvement of outside partners.  

The dynamic mover company (Company B), on the other hand, was much more flexible in its approach to 

innovation. As such, innovation board was formed up with people involved at different levels of the 

hierarchy and produced large and small projects of various forms. All departments were involved in the 

innovation and decisions were made at every level of the hierarchy. Moreover, company B was very open to 

outside collaboration.   

The novel contribution of this work is the approach proposing distinct applications for different typologies. 

To the best knowledge of the authors, there is no attempt to cluster company typologies with respect to the 

implementation of innovation management systems. There is only limited work for company life cycles and 

innovation sources, but no total approach. Which is also a managerial implication, i.e. this work gives an 

overview of the implementation of the innovation management system and is an illustrative example.  
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Limitations and Implications for Future Research 

In this paper, observations and experiences from InoSuit Project were presented regarding how 10-step IMS 

Implementation roadmap developed by InoSuit Project was implemented in two different large companies. 

This study uses and action research approach and did not intend to test any hypothesis. Instead, objective 

was to explore the similarities and differences between bureaucratic and dynamic mover companies in their 

implementation of 10-step IMS Roadmap in order to get a deeper understanding about IMS implementation 

in large companies that cannot be easily quantified (Maxwell, 1996). Therefore, it is important to note that 

the findings presented in this paper are not generalizable. They represent the learning through action 

research that should enrich the theory and shed a better light on future studies. One important implication 

of this study for future research is to examine how whether implantation of IMS system help transform these 

large organizations into innovative organizations. While some recent research has started to examine 

quantitatively how IMS affect innovation outcomes as moderated by industry characteristics (Albors-

Garrigos et al., 2018), we suggest that future quantitative studies also examine the effect of IMS systems on 

innovation as moderated by company characteristics.  

Established organizations need to upgrade for innovation. Consequently, they implement innovation 

management systems to become an innovation organization, which can harvest the ideation potential of their 

stakeholders. This is a complex task with company specific requirements, which should be done 

systematically. A 10 step implementation roadmap was proposed in the InoSuit Project, applied successfully 

to several companies in Turkey. It was seen that different approaches were required in different companies. 
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Amaç – Çalışmanın amacı vizyon bildirimi kavramının önemini vurgulayarak işletmelerin 

vizyon bildirimlerini amacına uygun olarak uygulayıp uygulamadığını tespit etmektir. 

Çalışmanın ana sorusu “İşletmeler vizyon ifadeleri içerisinde vizyon bildiriminin içinde 

bulunması gereken değerlerin ne kadarını bulundurmaktadırlar?” şeklinde ifade edilmiştir. 

Yöntem – BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde 2018 yılında yer alan 50 firmanın kendi internet 

sitelerinde yer verdikleri vizyon ifadeleri nitel analiz yöntemlerinden olan içerik analizine tabi 

tutulmuştur. 

Bulgular –Yapılan analizlerde 50 firmanın tamamının vizyon ifadesine sahip olduğu ve 

kıyaslama ölçütü olarak alınan 7 öğeden en az 4 tanesine yer veren işletmelerin sayısının 40 

olduğu görülmüştür. Bu sayı işletmelerin vizyon ifadesine önem verdiklerini göstermektedir.   

Tartışma – İşletmeler, içinde bulundukları rekabetçi ortamlardan sıyrılıp uzun ömürlü bir 

yapıya dönüşebilmek için stratejik yönetim değerlerini kullanmalıdır. Bu değerler içerisinde yer 

alan vizyon ifadesi, geleceğe yön veren bir değer olarak büyük öneme sahiptir. Çalışmada 

analiz edilen firmaların bir çoğunun da vizyon ifadesine büyük önem verdiği görülmektedir.  
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Purpose – The aim of the study is to determine whether the vision notification concept is 

applied in accordance with the purpose of the vision notification concept. The main question of 

the study is expressed as “content how many enterprises have the values that should be 

included in the vision statement within the vision statements?” 

Design/methodology/approach – In the BIST Sustainability Index, the content of the 50 

companies included in the 2018 Sustainability Index on their own web sites were analyzed 

through a content analysis. 

Results – In the analyzes, it was seen that the number of enterprises which have at least 4 of the 

7 items taken as the benchmarking criteria is 40 and that all 50 firms have a vision statement. 

This number shows that businesses attach importance to vision. 

Discussion – Businesses should use their strategic management values in order to turn away 

from their competitive environment and turn into a long-lasting structure. The vision statement 

contained within these values is of great importance as a future-oriented value. It is seen that 

most of the companies analyzed in the study attach great importance to vision. 

Giriş 

Bugünün rekabetçi piyasalarında stratejik yönetim ilkelerine uygun çalışmalar yapan işletmeler büyük birer 

rekabet avantajı kazanarak rakiplerine karşı daha önde bir pozisyon sahibi olabilmektedirler. İşletmeler 

örgüt felsefelerini stratejik yönetim felsefesine uygun dizayn ederek avantajlar sağlamaktadır. Stratejik 

yönetim felsefesinin en önemli değerlerinden biri olan vizyon ifadesi de işletmenin iç ve dış paydaşlarına 

karşı uyguladığı stratejik felsefenin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple vizyon ifadesi 

önemini koruyan ve işletmelere değer katan bir yapı olarak kabul edilebilir.  
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Başarılı işletmelere bakıldığında genellikle vizyon ifadelerine çok büyük önem verdikleri ve vizyon ifadesi 

ile gelecekte daha da büyüyecekleri anlaşılmaktadır (Ülgen & Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, 2013, s. 

177). Bu çalışmada da başarılı olmak için stratejiler belirleyen işletmelere vizyon bildirimi konusunda önemli 

bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede özel bir seçim yöntemiyle endeks içerisine dahil edilen 

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyelerinin sahip oldukları vizyon ifadeleri içerik yönünden incelenecektir. 

Çalışmada yapılan içerik analizine ait sonuçlar bulgular kısmında ve sonuç kısmında incelenecek ve elde 

edilen değerler sıralanacaktır.  

İşletmenin Vizyonu 

Stratejik yönetimin en önemli unsurlarından birini oluşturan vizyon ifadesi işletmeler için hayati önemde bir 

yer tutmaktadır. Son dönemlerde gelişen teknoloji ile aynı oranda gelişim gösteren yönetimdeki farklılıklar, 

bugünün örgütlerinin hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilir bir gelişim gösterebilmesi için 

vizyon ihtiyacını ortaya koymuştur (Kılıç, Eren, & Gürsoy, 2014, p. 37). Vizyon kelimesinin anlamı 

incelendiğinde, çok farklı tanımlara ulaşılabilmektedir. Ülgen ve Mirze (2013) vizyon ifadesini; “kişilerin ve 

kurumların, kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir.” olarak 

belirtmektedirler. Burada işletmenin gelecekte kendisini nerede göreceğini hayal etmesi olarak kabul 

edilebilir (Ülgen & Mirze, 2013, s. 177). Kılıç (2010)’a göre vizyon, “gelecekte ne olmak istediğinin” bir 

ifadesi olarak kabul edilmiştir (Kılıç, 2010, s. 89). Karaman (2005) vizyon kavramını, “geleceğin nasıl 

olabileceği ve nasıl olması gerektiğini gösteren bir resim gibi, mevcut gerçeklerin, umutların, hayallerin, 

tehlikelerin ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan geleceğin tanımlanması için gerekli zihni bir bakış 

açısıdır.” olarak ifade etmektedir (Özer, 2010, p. 5). Türk Dil Kurumu büyük sözlüğünde ise “görünüm, 

ülkü, sağgörü ve ileri görüş” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018). İşletmeler vizyon ifadesi ile 

geleceği daha net görmeyi hedefleyerek aynı zamanda çalışanları ile sıkı bağlar kurabilirler (Muslu, 2014, p. 

163). Vizyon ifadesi, görüş anlayış ve kavrayış olarak tarif edilebilir. Aynı zamanda vizyon ifadesi 

tanımlarına, uyanık olmakta ilave edilebilmektedir (Önen, 2017, p. 3). Vizyon bildirimi işletmenin nereye 

gitmek istediğini belirten unsurdur (Ocak, Güler, & Basım, 2016, p. 504). Vizyonu işletmenin ortak hedefleri 

ve inançlarını ifade edecek biçimde oluşturulan geleceğe yönelik zihni bir imaj olarak yorumlamak 

mümkündür. Aynı zamanda vizyon, işletmenin temel ve ortak değerleri ekseninde geliştirilen uygulama 

biçimi, stratejilerin biçimlenmesi konusunda yardımlarda bulunan bir çerçeve ve yol gösteren bir ifade 

olarak kabul edilebilir (Tatlı & Üstün, 2018, p. 20).   

Vizyon diğer bir stratejik unsur olan misyon gibi işletme için stratejik yönetim sürecinde çok önemli ve bazı 

yazarlara göre (Ülgen & Mirze, 2013, s. 179; Dinler, 2009, s. 3) tek başlangıç noktasıdır. İşletmelerin gitmek 

istedikleri yeri bildirdikleri ifade vizyon ifadesidir. İşletmeler, vizyona ulaşabilmek için belirledikleri duygu 

ve değerlerin ışığında oluşturdukları eylem planlarını kullanırlar (Ülgen & Mirze, 2013, s. 177). Vizyonun bir 

başka anlamı olan “gerçekleştirilebilir amaç” anlamı doğrultusunda her işletmenin yazılı olan ya da yazılı 

olmayan bir vizyonu vardır. Vizyon kavramı işletmenin ne olduğu konusunda tanımlamalar yapar, işletme 

kimliğinin odak noktasında yer alır, işletmenin sahip olduğu yetenekleri, kaynakları ve kapasitesinin ne 

olduğunu ifade eder. Aynı zamanda ne amaçla kurulduğu konusunda bilgi verirken, geldiği yeri ve gideceği 

yeri de göstermektedir. Ancak vizyon gidilecek yeri ifade ederken o yoldaki uygulama süreçlerini ifade 

etmemektedir (Lamba, 2014, p. 85).  Vizyon oluşturma faaliyeti, sadece işletme stratejisinin ana hatlarını 

oluşturur, diğer detaylar ise sürece bırakılır (Ocak, Güler, & Basım, 2016, p. 504). 

İşletmelerde Vizyonun Önemi ve Gereği 

İşletmeler için vizyon bildirimi dönüşüm sürecinin başladığı noktayı ifade ederken, aynı zamanda örgütün 

ileride olmak istediği şeyin resmedilmiş hali olarak kabul edilebilir. Bütün örgütler aslında eski 

tecrübelerinden faydalanarak ne yapılmasının gerektiği ve istendiğini belirlemeden hayatlarına 

başlamamaktadırlar. Bir örgüt için vizyon ifadesi, strateji, hedeflerin belirlenmesi ve örgütün gelecekte ne 

olacağını belirlemesi yönleriyle yöneticilere yol gösteren bir yapıya sahiptir. Vizyonun bir diğer önemli 

özelliği de yıllar geçerken günün şartlarına göre değişim göstermek yerine ilk oluşturulduğu günkü özünü 

asla kaybetmeden kalıcı bir yapı oluşturmasıdır. Bu sebeple herhangi bir değişim ihtiyacı olmadığı sürece 

değiştirmeden aynı hedefe doğru yürünmesinde fayda vardır (Ocak, Güler, & Basım, 2016, p. 505). Bu 

yönüyle vizyon, örgütün gelecekte sağlayacağı başarılarına ulaşabilmesi için oluşturulmuş bir amaçlar 

topluluğu ve bir yol haritası ya da rota niteliği taşımaktadır. Bu sebeple vizyon oluşturulurken, örgütün 
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sahip olacağı performansını ve geleceğe yönelik hedeflerini yükseltecek biçimde oluşturularak örgütün 

değişime olan isteğini artırıcı bir katkıda bulunmalıdır. Yine aynı bakış açısıyla sabitlenmiş bir takım 

tutumlardan ve tahminlerde bulunmaktan ziyade gelecek için kararlar alma sürecidir (Kılıç, Eren, & Gürsoy, 

2014, p. 46). 

Bir işletmede bütün üyelerin benimsediği bir vizyon çalışanları birbirine bağlar. Bu ortak vizyon sayesinde, 

üyeler arasında amaç birliği oluşur. İnsanlar yapıları gereği kendilerinden daha büyük bir yapının üyesi 

olmak isterler. Ortak bir vizyon bu ihtiyacı karşılayarak üyelere ortak bir amaç kazandırır. İşletmede yer 

alan üyelere ortak amaçlar vererek enerjilerinin işletme faydasına yöneltilmesine katkı sağlamaktadır 

(George, 1997, s. 66).  

 İşletmenin belirlediği hedeflere yönelmesine yardımcı bir araç olarak vizyon işletmenin içerisine düşeceği 

beklenmedik durumlarda ya da belirsizlik durumlarında işletmenin hangi yollara doğru yöneleceğine dair 

yönelimlerde de bulunabilecektir. Bu özellik işletmenin diğer işletmelerden kendini ayıran bir farklılık 

olarak kabul edilmelidir. Ayrıca geleceğe yönelik faaliyetlerde işletmenin çalışanlarına bir rehber niteliği 

taşır. Çalışanlar vizyon sayesinde işletmenin hedeflerini öğrenerek o yöne doğru çalışmalarda bulunur. Bir 

işletmede vizyon varsa başarıya, işbirliğine, rasyonel davranışa ve yenilikçiliğe doğru yol alan bir yapı 

sergiler. Eğer vizyon yoksa başarısızlık, yeteneksizlik gibi olumsuzluklar çerçevesinde işletme bir kaos 

içerisine sürüklenir (Ülgen & Mirze, 2013, s. 178). George (1997)’un verdiği bilgilere göre, bir işletmenin 

vizyonu işletmenin tüm üyeleri tarafından benimsenmiş ise yapılan iş daha mükemmel olmaktadır. Bu 

sayede bütün çalışanlar için karşılıklı bir faydalanma imkanı oluşturulmuş olur. Aynı zamanda işletmenin 

hedefleri ile çalışanların hedefleri ortak bir hal almaktadır (George, 1997, s. 66).  

Vizyon bildirimi, işletmelerin yöneticilerine motivasyon sağlayan ve işletmeye de yön veren çok önemli bir 

değerdir. Vizyon ifadesinin başarılı olabilmesi için nicel hedefler içermeli ve ulaşılabilir bir yapıda olmalıdır. 

Bu sayede işletmenin amaçları bütün üyelere aktarılarak ortak bir amaç haline getirilebilir (İnce, 2015, s. 146).   

Vizyonun başarılı olabilmesinde büyük etkiye sahip olan unsur bir lider ya da örgütün üst yönetimidir. 

Yönetimin örgütün diğer üyelerine vizyon bildirimini benimsetmesi vizyonun başarısını etkiler. Teorikte 

vizyonun bütün örgüt üyeleri tarafından paylaşıldığı düşünülse bile uygulamada örgütün yazılı bir vizyonu 

olsa bile üyelerin vizyonu paylaşmadıkları ve uygulamalarında bu vizyona göre davranışlar 

sergilemedikleri görülmektedir. Bu durumun yaşanmaması için vizyon oluşturulurken sadece üst düzey 

yöneticiler ve birkaç kişilik uygulama gruplarının katılımı yerine bütün örgüt üyelerinin vizyon oluşturma 

sürecine katılımı özendirilmeli ve katılımları sağlanmalıdır. Kaliteli bir vizyon örgüt üyelerinin, örgütte 

bulunan grupların ve tümüyle örgütün başarısı için çalışan ve örgütün hangi yönlerde gelişme göstereceğini 

paydaşlara yansıtan bir yapıda olmalıdır. Bu birliktelik sağlandığında üyelerin vizyona olan bağlılıkları 

daha yüksek olacaktır (Ülgen & Mirze, 2013, s. 178). Vizyon bildirimi bu sayede hem işletmenin hedeflerini 

ve gelecekte olacağı konumu belirlerken hem de paydaşların işletmeye karşı tutumlarını ve bakış açılarını 

ortaya çıkartan göstergelerden olma konumuna gelmektedir. Tam tersine vizyon bildirimi olmayan bir 

örgütün hangi yöne gideceğini ve sonuçta hangi noktaya ulaşacağını belirleyebilmek zor bir durumdur 

(Ateş, 2016, p. 404). 

Vizyon bildirimi ile örgütlerde etkili bir yönetim oluşturma imkanı doğmaktadır. Etkili liderler için 

vizyonun büyük önemi bulunmaktadır. Bu önem işletmeye faydalar sağlar. Vizyonun işletmeye 

oluşturduğu faydalar şu şekilde belirtilmektedir (George, 1997, s. 66): 

• İşletmedeki bütün çalışanlar bağlayıcı bir etki oluşturur. 

• İşletmenin yaptığı operasyonların basitleşmesini sağlar. 

• İşletme faaliyetlerinin kıyaslanmasına imkan tanır. 

• İşletmenin faaliyetlerine odaklanarak daha etkili faaliyetlerde bulunmalarına katkı sağlar. 

Vizyonun Türleri 

Örgütler vizyon bildirimlerini iki ana hedefe yönelik hazırlayabilirler. Bunlardan birincisi içinde bulunulan 

döneme ilişkin olarak hazırlanan mevcut vizyonu, ikinci olarak ise gelecek dönemlerde işletmenin 

karşılaşacaklarına yönelik olarak gelecek vizyonu olmaktadır. Mevcut dönem vizyonu örgütün içinde 

bulunduğu yeri göstermek amacıyla hazırlanır. Vizyon gelişiminin hangi noktadan başladığı mevcut 

vizyona bakılarak net bir biçimde görülebilir. Gelecek vizyonu ise daha çok örgütün ulaşmak istediği 
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noktayı belirlemesi amacıyla belirlenmelidir. Gelecek vizyonu ve mevcut vizyonu olmayan örgütlerin 

mevcut konumlarından geleceğe doğru ilerlemeleri zor olacaktır. Bu süreçte başarı isteniyorsa mevcut 

vizyon ve gelecek vizyonu belirlenmelidir (Ülgen & Mirze, 2013, s. 179). 

Collins ve Porras (1996) bu ayrımı farklı bir biçimde isimlendirerek, temel ideoloji ve vizyonlaştırılmış 

gelecek olarak kabul etmişlerdir. Temel ideoloji, örgütün neden var olduğunu ifade eder ve neyi temsil ettiği 

ile ilgili bilgiler verir. Büyük örgütler temel ideolojilerini ortaya koyarak bir başlangıç noktası 

belirlemişlerdir (Collins & Porras, 1996). Örgütün temel ideolojiye bağlı vizyonu, örgütün amaçları ve temel 

değerleri etrafında şekillenir ve “biz kimiz?”, “neden varız?” ve “neyi temsil ediyoruz?” gibi sorulara verilen 

cevaplardan oluşur. Vizyonlaştırılmış gelecek ise örgütün gelecekte hangi noktada bulunmak istediğine 

odaklanan yön olarak ifade edilmektedir. Bugünden belli olamayan fakat amaç ve hedefler doğrultusunda 

hangi noktada bulunulacağı konusu bu alanda işlenir. Burada oluşturulan hedef örgüt üyelerinin de 

birleşmelerine ve aynı hedefe odaklanmalarına destek olacak niteliktedir (Kılıç, 2010, s.90). 

Joseph V. Quigley (1998) vizyon bildirimi konusunda, üç unsurun gerçekleşmesi gerektiği üzerinde 

durmaktadır. Öncelikle örgütün değerlerini tespit etmek gerekmektedir. Ardından örgüt misyonu ve 

hedeflerini belirlemek ile devam edilir. Üçüncü unsurda ise örgütün hedefleri netleştirilerek süreç 

tamamlanır (Akgemci, Çelik, & Ertuğrul, 2004, p. 3). 

Vizyonun Unsurları 

Örgütün belirlediği vizyon bildiriminin güçlü, anlaşılır, net ve ilham verici olması gereklidir. Vizyon 

yazılırken herkesin anlayabileceği şekilde yazılmalıdır. Okuyan herkesin aynı anlamı çıkartması ve örgüt 

üyelerini doğru yöne yönlendirmesi gereklidir. Vizyon ifadesinin mümkün olduğu kadar kısa hazırlanması 

gerekir ancak daha uzun vizyonlarda olabilmektedir. Vizyon işletmenin farklılaşan bütün bölümlerine hitap 

etmeli ve onları heyecanlandırmalıdır. Hazırlanmış olan vizyon ifadeleri üyeler arasında tartışmalara yol 

açmayacak şekilde net, basit ve anlaşılır olmalıdır. Örgütün hedeflerini, önceliklerini ve amaçlarını 

içermelidir (Alkoç, 2010, pp. 35-41). Ancak yine de bir örgütün geleceğe yönelmesinde vizyon tek başına 

yeterli olamamaktadır. Bir örgütün vizyonu; örgütün amaç, hedef, değer ve misyonunun bir bileşimidir. Bu 

durum Şekil.1’de aktarılmaktadır (Ülgen & Mirze, 2013, s. 181,182): 

  

Şekil.1: Vizyonun Unsurları Kaynak: (Ülgen & Mirze, 2013, s. 182) 

Vizyon ifadesi misyon, değer ve hedeflerin yanında bir değer daha içermelidir. Bu ifade imajdır. İmaj 

kavramı, gelecekte olması çok istenen bir durumun veya amaç ya da değerimizin gerçekleştiğinde nerede 

olacağımızı ifade eden kavramdır. Bu yapı kişisel ve kurumsal olarak ayrılan değerlerin bir parçası 

olabileceği gibi tamamlayıcısı da olabilmektedir (Ülgen & Mirze, 2013, s. 182). 

Vizyon bildirimlerinin özünde neleri içerdiğine bakıldıktan sonra biçimsel olarak nasıl bir yapı oluşturması 

gerektiği de önem kazanmaktadır. Özellikle son dönemde oluşan işletmeler arasındaki rekabet sonrasında 

bir vizyonun hangi değerleri barındırması gerektiği büyük önem kazanmaktadır. Akgemci ve Güleş (2009)’e 

göre bir vizyon ifadesi aşağıdaki değerleri barındırmalıdır (Akgemci & Güleş, 2009, p. 14); 

• İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.  

• Özgündür; örgüte aidiyeti belirgindir.  

• Ayırt edicidir; örgütün vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir.  

Vizyon

Misyon

Amaç ve 
Hedefler

Değerler
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• Çekicidir; örgütün içinden olan ve olmayan kişilerin ilgisini çeker.  

• Kısa ve akılda kalıcıdır.  

• İlham verici ve iddialıdır.  

• Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.  

Bu listenin haricinde bir çok araştırmacı vizyon ifadesinin içeriğine ilişkin farklı önerilerde bulunmuştur. Bu 

önerilerin ayrıntılı bir biçimde ifade edilişi Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1: Vizyon Bildiriminde Yer Alması Gereken Değerler 

Yazar 
Vizyon İçeriği 

Collins ve Porras (1996) 
Öz değerler, öz amaçlar, büyük hedefler. 

Alcorn (1998) 
Öz değerler, öz amaçlar, büyük hedefler. 

Abelman ve Amy (2008) 
Paylaşılmışlık, açıklık, zorlayıcılık, karmaşıklık, avantaj sağlayıcılık, 

gözlemlenebilirlik. 

Brătianu ve Bălănescu 

(2008) 
Varlık nedeni, temel değerler, sosyal sorumluluk, edebîlik, anlamlılık. 

Kasowski ve Filion (2010) 
Gelecek yönelimlilik, pazar odaklılık, netlik ve gerçekleştirilebilirlik, 

değişim odaklılık. 

Yozgat ve Karataş (2011) 
Sosyal sorumluluk, çevresel duyarlılık, etik davranışlar 

Burke (2011) 
Kısalık, açıklık, somutluk ve meydan okuyuculuk, hedefler, gelecek 

yönelimlilik, arzu edilen amaçlar, başarı kriterleri. 

Masood vd. (2012) 
Kısalık, açıklık, somutluk, yaratıcılık, ilham vericilik, öz olmak, güven 

vericilik, fırsatları tanımlayıcılık, gelecek yönelimlilik, eylem odaklılık, 

uzun dönemlilik, esneklik. 

Ay ve Koca (2012) 
Liderlik, yenilikçilik, küresellik, büyüme-gelişme, öncülük, kalite, 

sosyal sorumluluk, ekonomiklik. 

Haghighi vd. (2013) 
Kısalık, açıklık ve anlaşılabilirlik, gelecek yönelimlilik, değişim 

odaklılık, ilham vericilik, arzu dolu olmak, net hedefler. 

Papulova (2014) 
Anlaşılabilirlik, hatırlanabilirlik, olumluluk, motive edicilik, ilham 

vericilik, cezbedicilik, meydan okuyuculuk, gelecek yönelimlilik. 

Kaynak: (Ocak, Güler, & Basım, 2016, p. 506) 

Araştırmacıların vizyon ifadesinde bulunan değerlerin hepsini farklı yönlerden değerlendirdikleri 

görülmektedir.  

Belirtilen şartları sağlayan vizyon ifadeleri genellikle kabul görmektedir ve işletmenin hedefine doğru 

yürümesinde büyük katkılar sağlamaktadır. Ancak bu çalışmada Akgemci ve Güleş (2009)’in belirttiği 

şartlar vizyon ifadeleri içerisinde aranacak ve bu ifadeleri beyan eden vizyon ifadeleri belirlenecektir. 

Analize tabi tutulacak olan vizyon ifadeleri idealist olma, özgün olma, ayırt edici olma, çekici olma, kısa ve 

akılda kalıcı olma, ilham verici ve iddialı olma ve gelecekteki başarı ve idealleri olma yönlerinden 

incelenecek ve sonuçta bu grupların hangisi ya da hangilerine dahil edilmesi gerektiğine karar verilecektir. 

Vizyon İle Strateji İlişkisi 

Strateji, çevrede yer alan rakip işletmelerin yapabileceği adımları önceden tahmin ederek, işletmenin 

hedefleri odaklı ve nihai amaçların doğrultusunda uzun dönemli ve dinamik olarak verilmiş olan kararlar 
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topluluğudur. İşletmeler stratejilerini oluştururken misyon ve vizyon bildirimlerini dikkate alarak 

faaliyetlerine başlarlar (Alkoç, 2010, p. 45). Ülgen ve Mirze (2013)’e göre strateji kısaca “plan” anlamına 

gelmektedir. Stratejinin, plan olarak tanımlanmasının sebebi ise stratejide temel hedefin örgütün arzuladığı 

ve istediği sonuçlara ulaşmayı beklemesidir. Bu yönüyle planlara çok benzemektedir (Ülgen & Mirze, 2013, 

s. 35).  

Vizyon ile strateji örgütün gelecek ile ilgili iki değeri olarak kabul edilebilir. Strateji ile vizyon arasında 

hiyerarşik olarak bir bağ bulunmaktadır. Bu bağ sayesinde stratejiler uygulanarak vizyona ulaşılma adımları 

tayin edilebilir. Strateji geleceğe yönelik yapılacak adımlarda araç ve gerekli değerleri de belirler ancak 

vizyon bu belirlemeyi gerçekleştiremez (Muslu, 2014, p. 166). İşletmelerin belirledikleri stratejilerin başlangıç 

noktası çoğu zaman vizyon bildirimi olmaktadır. Bu yönüyle vizyon stratejiye yol gösteren bir pusula 

gibidir (Alkoç, 2010, p. 46).  

Strateji ile vizyon arasındaki ilişki stratejik yönetimin de vizyon çerçevesinde gelişmesine yol açacaktır. 

Stratejik yönetim Ülgen ve Mirze (2013)’e göre “işletmenin uzun dönemde yaşamının devam ettirilmesine ve 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama 

faaliyetlerinin tümü” olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle stratejik yönetim bir kerelik kararlardan ziyade 

süreç ifade eden ve sürdürülebilir kararlardan oluşmaktadır. Bir süreç olarak düşünülmeden oluşturulan 

stratejileri temel alan uygulamalar işletmeyi başarısızlığa götürecektir (Ülgen & Mirze, 2013, s. 33). Ayrıca 

stratejik yönetimin temel amacı işletmeleri belirlenen vizyona doğru yönelterek o yönde gelişim 

göstermelerine yardım edecektir. Bu noktada vizyonun stratejik yönetime en büyük katkısı işletmenin amaç 

ve hedeflerinin belirlenmesinde yol gösterici kimliğidir. Vizyonun yol göstericiliği strateji üretenlere belirli 

sınırlar koyarak başka yönlere yönelmelerinin önüne geçerek hedefe doğru yol almalarını sağlar. Ayrıca 

vizyon yöneticiler üzerinde motive edici bir etki bırakır. Yöneticiler, bunun yanında işletme vizyonunun 

bütün işletme üyeleri tarafından benimsenmesine büyük önem vermelidirler. İnanılan bir vizyon işletmeyi 

başarıya götürecektir (Doğan & Hatipoğlu, 2009, pp. 90,91). 

Literatür Taraması 

Literatürde işletmelerin vizyon ifadelerinin önemi ve anlamı ile ilgili yer alan çalışmalardan bazıları burada 

belirtilmektedir. 

Tatlı ve Üstün (2018), BİST 100 endeksindeki firmalara yönelik olarak yapıtkları araştırmada, işletmelerin 

vizyon, misyon, örgütsel değer ve staratejik amaçlarına yönelik bir içerik analizi uygulamışlardır. Bu analiz 

sonuçlarına göre işletme vizyonlarında liderlik ve yenilikçilik kavramları doğrultusunda, gelişen dünya 

ekonomisine karşı sürdürülebilirlik ve küreselleşme kavramlarının ön plana çıkarıldığı görülmektedir (Tatlı 

& Üstün, 2018). 

Erden Ayhün ve Çavuşgil Köse (2018) yapmış oldukları araştırmada, Türkiye’deki yiyecek-içecek 

işletmelerini incelemişlerdir. Bu araştırmada, fast-food sektöründe yer alan 10 yiyecek-içecek işletmesinin 

misyon ifadeleri, Pearce ve David (1987) tarafından belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde ve vizyon 

ifadeleri ise Kantabutra (2008) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan içerik 

analizi sonucunda araştırmaya tabi tutulan işletmelerin misyon ifadelerinde eksikleri bulunduğu, vizyon 

ifadelerinde ise bütün şartları karşıladıkları sonucuna ulaşılmıştır (Erden Ayhün & Çavuşgil Köse, 2018).   

Latif ve Muslu (2015), yaptıkları araştırmada misyon ve vizyon ifadelerindeki anlam kargaşasını ön plana 

çıkartmışlardır. Yapılan araştırmada misyon ifadelerinde Pearce ve David (1987) tarafından belirlenen 10 

kriter, vizyon ifadeleri için ise Akgemci ve Güler (2009) tarafından belirlenmiş olan 7 kriter inceleme konusu 

olmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, incelemeye alınan 100 işletmeden 41 tanesinde misyon ifadesinin 

olmaması, 38 tanesinde ise vizyon ifadesinin olmaması işletmelerin misyon ve vizyon ifadelerine gereken 

önemi göstermediklerini ortaya koymuştur. İncelemeler sonucunda işletmeler vizyon ifadelerinde, idealist 

olma, özgün olma, ayırt edici olma, çekici olma, iletişim, gelecek tanımlayıcı olma ve ilham verici olma 

unsurlarını sıklıkla kullanmışlardır (Latif & Muslu, 2015).   

İnce (2015), yapmış olduğu araştırmada Türkiye’nin ikinci 500 büyük şirketinden ulaşılabilen 305 şirketin 

misyon ve vizyon ifadelerini girişimcilik bağlamında incelemiştir. Çalışmanın ulaştığı sonuçlara göre, 

vizyon ifadelerinde; başarı, liderlik, yenilikçilik ve rekabetçilik vurguları ön plana çıkmış olarak 

bulunmuştur (İnce, 2015). 
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Güney (2015), BİST 100 endeksinde yer alan işletmelerin misyon ve vizyon ifadelerine yönelik yaptığı 

araştırmasında çevre ilişkisini incelemiştir. Bu araştırma kapsamında misyon ifadelerinde çevre ile ilgili 

bilgilere yer veren işletme sayısı 14 iken vizyon ifadelerinde çevre ile ilgili bilgilere yer veren işletme 

sayısının ise 5 olduğu görülmüştür. Vizyon ifadesinde çevre ile ilgili bilgilere yer veren işletmelerin 4 

tanesinin imalat sanayisinde yer alması ve 1 tanesinin de mali kuruluş olması dikkat çekicidir (Güney, 2015).  

Doğan ve Hatipoğlu (2009), vizyon ifadesi ile işletme performansı arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma 

yapmışlardır. Bu araştırmada küçük ve orta boy işletme niteliğindeki iki işletme ele alınmıştır. Bir işletme 

internet sitesinde vizyon bildirimi yapmakta iken diğer işletme ise vizyon bildirimi yapmamaktadır. Bu iki 

işletmenin arasındaki performans farklılığı çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda işletmelerin, 

2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki mali bilanço ve gelir tabloları değerleri ile yıllık çalışan sayıları 

incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda vizyon ifadesi açıklamanın işletme performansına olumlu 

katkılarda bulunduğu ifade edilmiştir (Doğan & Hatipoğlu, 2009).  

Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın çıkış noktası, işletmelerin belirledikleri vizyon ifadelerinin, literatürde daha önceden oluşturulan 

ideal karakteristik özelliklere ne derece sahip olduklarıdır. Bu çerçevede araştırmanın amacı; BİST 

Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan firmaların belirledikleri vizyon ifadelerinin olması gereken ideal 

özellikleri barındırma seviyelerini tespit etmektir. Vizyon ifadelerinde yer alan noktalar belirlenerek 

eksiklikler belirlenmeye çalışılacaktır.  

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nitel analiz yöntemleri kullanılmaktadır. İslamoğlu (2011)’na göre nitel araştırmalar; “sosyal 

olguları bağlı oldukları ve içinde yer aldıkları ortamda doğal görünümleriyle gözlem, görüşme ya da 

belgeleri değerlendirmek yoluyla bilgi edinme ve bu bilgileri analiz ederek kuram geliştirme” olarak 

tanımlanmaktadır. Nitel araştırmalar olayları hep aynı gözle gören ve değerlendiren nicel araştırmalara göre 

çok daha dinamik bakış açısı imkanı vermektedir. Nitel araştırmalar verilere doğal bir yapı içerisinde ve 

kendi bütünlüğü ile bakarak oluşan örüntüleri, farklılıkları ve tekrarlanan sıklık değerlerini inceleyerek 

yasalar ve kuramlar geliştirmeyi sağlar (İslamoğlu, 2011, p. 186). 

Araştırmada ikincil veriler kullanılmaktadır. Veriler araştırma kapsamına giren işletmelerin kendilerine ait 

olan internet sitelerinde yer alan vizyon ifadelerinden oluşmaktadır. Bu ifadeler nitel analiz yöntemlerinden 

içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Akgemci ve Güleş (2009)’in vizyon ifadelerinde olması gereken 

bileşenler listesine göre bir değerlendirme yapılarak vizyon ifadelerinden bu bileşenlerden olanlar için (+) 

olmayanlar için (-) sembolleri ile kodlaması yapılmış ve bu elde edilen veriler ışığında içerik analizi 

uygulanmış ve bulgular elde edilmiştir. Vizyon bildirimleri Akgemci ve Güleş’in belirttiği 7 ayrı bileşeni 

ayrışık olarak kategori haline getirilerek değerlendirme sürecine alınmıştır. 7 bileşen; idealist olma, özgün 

olma, ayırt edici olma, çekici olma, kısa ve akılda kalıcı olma, ilham verici ve iddialı olma ve gelecekteki 

başarı ve idealleri olma olarak kategori haline getirilmiştir. Belirlenmiş olan 7 bileşene ulaşabilmek adına 7 

ayrı soru belirlenerek bu sorulara cevaplar aranmıştır. Bu sorular (Latif & Muslu, 2015, p. 18); 

• İdealist: İşletmenin temel amaç ve hedefleri var mıdır? 

• Özgünlük: İşletme, kendine özgü değerlere sahip midir? 

• Ayırt edicilik: İşletme vizyonu, ayırt edici özelliğe sahip midir? 

• Çekicilik: İşletme iç ve dış ortaklarının ilgisini çekmekte midir? 

• Kısa ve Akılda Kalıcılık: İşletme, vizyonunu tüm paydaşlarına iletebiliyor mu? 

• İlham verici ve İddialılık: İşletme çalışanlarına ilham vermekte midir? 

• Gelecekteki Başarı ve İdealler: İşletmenin tasarlanmış bir gelecek planı var mıdır? 

Çalışmada kullanılan yöntem olan içerik analizi, Kurtuluş (2010)’a göre, ‘içeriğin oluşumunda 

araştırmacının etkisi olmayan materyallerin içeriğine ilişkin objektif bir değerlendirme şekli geliştirmeyi 

amaçlayan’ bir model olarak kabul edilmiştir. İçerik analizindeki temel amaç içerik içerisine gizlenmiş ve ilk 

bakışta görülmeyen gizli değerleri oraya çıkarmaktır (Kurtuluş, 2010, pp. 50,51).     
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Araştırmanın Evreni 

Araştırma, BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde 2018-2019 yılları arasındaki dönemde yer alan 50 firma 

üzerinde uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini bu 50 işletme oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 

bu firmalar arasından internet sitelerinde ve sürdürülebilirlik raporlarında vizyon bildirimi yapmış olan 

firmalar oluşturmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda 50 firmanın hepsinin vizyon ifadelerine yer verdiği 

ve vizyon bildirimi olmayan hiçbir firmanın olmadığı tespit edilmiş ve bu sebeple bütün firmalar 

araştırmaya tabi tutulmuştur.  

Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmaya BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 50 firma harici bir firmanın dahil edilmemesi ve bir 

kıyaslama imkanının oluşturulamaması büyük bir kısıt olarak kabul edilebilir. Ayrıca vizyon bildirimlerinin 

sadece internet sitelerinden alınması ve mülakat vb. gibi diğer nitel araştırma yöntemleriyle 

desteklenmemesi de ikinci bir kısıt olarak kabul edilebilir. İleriki çalışmalarda bu konu dikkate alınarak 

daha geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilebilir. Bu kısıtların göz önüne alınması ile daha net sonuçlara 

ulaşılması mümkün olacaktır. 

Araştırmanın Güvenilirliği 

Araştırma kapsamına alınan 50 firmanın vizyon ifadeleri öncelikle nitel araştırmalar konusunda çalışan 

tarafsız iki araştırmacıya yönlendirilerek Akgemci ve Güleş (2009)’in 7 ana bileşimi ile ilgili olarak hangi 

değerleri içerdiğine yönelik inceleme yapmaları istenmiştir. Daha sonra araştırmacılar değerlendirmelerini 

yaparak tutarlılık düzeyi kontrol edilmek üzere incelemeye alınmıştır. Araştırmacıların verdikleri bilgiler 

kapsamında Holsti (1969)’nin nominal verinin güvenilirliğini hesap ettiği “Güvenilirlik = 2M (N1+N2)” 

formülü esas alınarak elde edilen sonuçlar kıyaslanmış ve hesaplanmış elde edilen oran %88 düzeyinde 

belirlenmiş ve %88 oranında tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bulgular 

Araştırma çerçevesi içerisinde 2018 yılında BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan 50 firmanın internet 

siteleri ve Sürdürülebilirlik Raporlarında ifade ettikleri vizyon bildirimleri, vizyon ifadelerinde olması 

beklenen 7 bileşen yönünden analize tabi tutulmuş ve elde edilen veriler kategori haline getirilerek bu 

bölümde ortaya konmuştur. Araştırmaya dahil edilen 50 firmanın vizyon bileşenleri ile ilgili verileri Tablo 

2’de ifade edilmektedir. 

Tablo 2: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer alan Firmaların Vizyon Analizleri 

    
İdealist Özgünlük 

Ayırt 

Edicilik 
Çekicilik Kısalık 

İlham 

Vericilik 

Gelecek 

Tanımlayıcı 
TOPLAM 

1 AK ENERJI - + - - - + + 3 

2 AKBANK + - - - + + + 4 

3 AKSA + + - - + - + 4 

4 AKSA ENERJI + - - - + + + 4 

5 ANADOLU 

CAM 
+ + + - - - + 4 

6 ANADOLU 

EFES 
+ - + + + - + 5 

7 ANEL 

ELEKTRİK 
- + + - - + - 3 

8 ARCELIK + + + - + + + 6 

9 ASELSAN + + + + - + - 5 

10 AYGAZ + + + - + + + 6 

11 BRISA - + - - + + + 4 

12 CIMSA + + + - - - + 4 

13 COCA COLA 

ICECEK 
+ - - - - + + 3 

14 DOGAN + + - - - + + 4 
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HOLDING 

15 DOGUS 

OTOMOTIV 
+ + + - + - + 5 

16 EREGLI 

DEMIR CELIK 
+ + - + - + + 5 

17 FORD 

OTOSAN 
+ + + - - + + 5 

18 GARANTI 

BANKASI 
+ + + - + - + 5 

19 GLOBAL 

YATIRIM 

HOL. 

+ + - - - + + 4 

20 IS BANKASI + + - + - + - 4 

21 KOC 

HOLDING 
- - + + - - + 3 

22 KORDSA 

GLOBAL 
+ + + - + + + 6 

23 LOGO 

YAZILIM 
+ - + - - + + 4 

24 MIGROS 

TICARET 
- + - + - + + 4 

25 NETAS 

TELEKOM. 
- + + - + - + 4 

26 OTOKAR + + + - - - + 4 

27 PEGASUS + + + + + + + 7 

28 PETKIM + + - + + - - 4 

29 POLISAN 

HOLDING 
- + + + - - + 4 

30 SABANCI 

HOLDING 
- + + + + + + 6 

31 ŞEKERBANK + + - - + + + 5 

32 SISE CAM + + + - + + + 6 

33 SODA 

SANAYII 
- + + - - - + 3 

34 T. HALK 

BANKASI 
+ + + - - - + 4 

35 T.S.K.B. - - + + - - + 3 

36 TAT GIDA - + - + - - + 3 

37 TAV 

HAVALIMAN

LARI 

+ + - + - - + 4 

38 TEKFEN 

HOLDING 
+ - - - - + + 3 

39 TOFAS OTO. 

FAB. 
- - - + + + + 4 

40 TUPRAS - + + - + - + 4 

41 TURK HAVA 

YOLLARI 
+ + + - - - - 3 

42 TURK 

TELEKOM 
- + - + - + - 3 

43 TURK 

TRAKTOR 
+ + + - + + + 6 
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44 TURKCELL + + + - + - - 4 

45 ULKER 

BISKUVI 
+ + + + - - + 5 

46 VAKIFLAR 

BANKASI 
+ + + - + + + 6 

47 VESTEL + + + - - - + 4 

48 VESTEL 

BEYAZ ESYA 
+ + + - - - + 4 

49 YAPI VE 

KREDI BANK. 
+ + - - + - + 4 

50 ZORLU 

ENERJI 
+ + + - - + + 5 

  TOPLAM 36 41 31 16 22 27 43  

Analiz sonuçlarına göre incelemeler yapıldığında bütün firmaların çoğunluk özellikleri taşıyan vizyon 

bildirimlerine sahip oldukları söylenebilir. Yine analiz sonuçlarına göre firmaların hepsinin vizyon ifadesine 

sahip olması da sürdürülebilirlik endeksi içerisinde yer alan firmaların geleceğe yönelik bakış açılarını 

dikkate alan bir konumda oldukları sonucuna ulaştırmaktadır. Elde edilen veriler incelenerek farklı 

sonuçlara da ulaşılabilecektir. Tablo 3 firmaların vizyonlarının barındırdıkları özelliklerin sayısını 

göstermektedir. 

Tablo 3: Firmaların Vizyonlarında Bulunan Özelliklerin Sayısı 

Özellik Sayısı Firma Sayısı (n) Yüzde (%) 

1 - - 

2 - - 

3 10 20 

4 23 46 

5 9 18 

6 7 14 

7 1 2 

Toplam 50 100 

Tablo 3 verileri dikkate alındığında toplam firma sayısının %46’sı 4 özelliği barındıran vizyon ifadelerine 

sahiptir. Ayrıca 4 ve 4’ten fazla özelliğe sahip firma sayısı 40 olarak görülmekte ve bu değer toplam 

firmaların % 80’ini oluşturmaktadır. Ancak bütün özellikleri barındıran firma sayısı ise sadece 1 olarak 

görülmektedir. Bu durum diğer firmaların vizyonlarını revize etmelerine çağrışım yapmaktadır. Yine bütün 

firmalar göz önüne alındığında en az 3 özelliğin vizyon ifadelerinde yer alması ve 1 veya 2 özellik 

seçeneğinin boş olması firmaların vizyon bildirimlerine önem gösterdiğini ve hazırlarken literatürde 

belirlenmiş olan kurallara kısmen de olsa uygun davranıldığını göstermektedir. Genel olarak bakıldığında 4 

ifadenin yer aldığı firma sayısının 23 olması umut ışığı olarak kabul edilebilmektedir. Bütün özelliklerin 6 

veya 7 tanesini vizyon içeriğinde barındıran firma sayısı ise 8 olarak görülmektedir. Bu rakamın beklenen 

düzeyden bir miktar düşük olması firmaların vizyon ifadelerine yönelik daha fazla önem vermesi gerektiği 

düşüncesini desteklemektedir.  

Yapılan analiz ve incelemelere daha kapsamlı ve ayrıntılı bir bakış açısı ile bakıldığında, işletmelerin 

vizyonlarının içinde barındırdıkları özellikler çerçevesinde bir inceleme yapmak gerekmektedir. Bu sebeple 

Tablo 4’te işletmelerin vizyon ifadelerinde bulunan özellik sayıları gösterilmektedir. 
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Tablo 4: Firmaların Özellikleri Bulundurma Sıklığı Tablosu 

Özellik Bulundurma Sayısı (n) Yüzde (%) 

İdealist 36 16,7 

Özgünlük 41 19,0 

Ayırt Edicilik 31 14,4 

Çekicilik 16 7,4 

Kısalık 22 10,2 

İlham Vericilik 27 12,5 

Gelecek Tanımlayıcı 43 19,9 

Toplam 216 100 

Tablo 4’teki veriler ışığında vizyonların en fazla barındırdığı özellik olarak %19,9 oranı ile gelecek 

tanımlayıcılık özelliği dikkat çekmektedir. Vizyon ifadesinin firmanın geleceğe bakış açısını yansıtması 

açısından bu özelliğin vizyon bildirimlerinde en fazla bulunan özellik olması firmaların vizyon ifadesinin 

amacının ne olduğu konusunda bilgili olduğu düşüncesini belirtmektedir. Aynı zamanda gelecek tanımlama 

seçeneğine çok yakın oranlarda yer alan özgünlük özelliği de firmaların farklılaşma yönünde çalışmalar 

yapmanın önemine vurgu yaptığı şeklinde yorumlanabilir. Bu günün rekabetçi piyasalarında farklılaşma 

oranı ne oranda yükselirse firmanın elde edeceği fayda o oranda yükseltilebilecektir. Bu sebeple özgünlük 

büyük önem kazanmaktadır. Vizyon ifadelerinin en az barındırdığı özellik ise % 7,4 ile çekicilik özelliği 

olmaktadır. Firmalar çekicilik gibi müşteriye yönelik ifadeleri vizyon ifadelerinden daha çok neden var 

olduğunu ifade ettiği misyon ifadelerinde yer vermekte ise de bu çalışma da o konu ile ilgili bir inceleme 

yapılmayacaktır. Ayrıca idealist özellikte olan vizyon ifadelerinin %16,7 olması da firmaların belirledikleri 

ideal düşünceleri vizyon ifadelerinde sunmalarının gelecek yönünden büyük katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Vizyon ifadesi, bir firmanın geleceğe yönelik olarak ileride olmak istediği noktayı net bir biçimde ortaya 

koyabileceği ve paydaşlarına kendini ve hedeflerini net olarak ifade edebileceği en önemli stratejik 

enstrümanlardan biridir. Bu sebeple firmalar vizyon ifadelerine büyük önem göstererek hazırlamalıdır. 

Vizyon ifadesi müşterilerin gözünde firmanın hangi noktada olacağına dair büyük ipuçları veren bir yapı 

oluşturmaktadır. Stratejik yönetim sürecinde bulunan ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri, amaçları ve 

geçmişten gelen ve geleceğe taşınması gereken değerleri olan firmaların vizyon ifadelerine büyük önem 

göstermesi gerekir.  

Stratejik yönetim sürecinin en önemli adımı olan stratejik bilinç vizyon ifadesinin net bir biçimde 

belirlenmesi ve firmanın gelecekteki olmasını arzu ettiği noktanın netleşmesini de içermektedir. Bu sebeple 

stratejik yönetim sürecinde olmak isteyen firmaların vizyon ifadelerini belirleyip bütün paydaşları ile 

paylaşmaları ve özellikle çalışanların özümsemesine büyük önem vermeleri gerekmektedir.  

Yapılan bu çalışmanın da temel amacını teşkil eden en önemli nokta vizyon ifadelerinin literatürdeki 

özellikleri taşıma oranları ve geleceğe yönelik beklentilerin karşılanma durumlarıdır. Bu sebeple stratejik 

yönetim sürecindeki firmaları vizyon ifadelerini belirlemeleri ve vizyon belirleme sürecinde de literatürde 

kabul gören özelliklerin vizyon ifadesinin içeriğinde yer almasına dikkat etmeleri önemlidir. 

Analizler sonucu elde edilen veriler ışığında BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde 2018 yılı ve 2019 yılı 

arasında endekste yer alacak olan 50 firmanın vizyon ifadeleri yukarıda belirtilen 7 özellik bağlamında içerik 
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analizine tabi tutulmuş ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ile ilgili olarak elde edilen bulgular 

üzerinde bir tartışma sonucu durumlar netleştirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Eleştirel bir bakış açısı çerçevesinde elde edilen bulgular incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

• Analize dahil edilen 50 firmanın bütün hepsinin vizyon ifadesinin yer alması firmaların geleceğe yönelik 

olarak vizyon ifadesine büyük önem verdiklerini göstermektedir. Bu durum stratejik yönetim sürecinin ne 

denli önemli görüldüğünü de göstermektedir. 

•  Akgemci ve Güleş (2009) tarafından literatüre kazandırılan ve bu çalışmanın da inceleme kriteri olan 7 

maddenin vizyon ifadelerinde yer alma sayılarına bakıldığında 40 firmanın 4 ve 4’ten fazla ifadeye sahip 

vizyonlarının olduğu tespit edilmiştir. Bu gösterge araştırmaya dahil edilen firmaların, belirlenmiş olan 7 

özelliğe göre vizyon ifadelerini belirlemiş olabileceğine işaret etmektedir. Aynı zamanda hiçbir firmanın 3 

özellikten daha azını vizyon ifadelerinde barındırmadığının görülmesi de firmaların geleceğe büyük önem 

verdikleri ve özellikleri benimsedikleri sonucuna ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu sonuçlar Latif ve 

Muslu (2015) tarafından yapılan analizin sonuçları ile paralellik göstermektedir.  

• Firmaların belirlenmiş olan 7 özelliği vizyon ifadelerinde bulundurma sıklıkları dikkate alındığında en 

yüksek yer alma sayısına sahip olan özellik 43 firmanın vizyonunda yer alan gelecek tanımlayıcılık 

özelliğidir. Vizyon ifadesinin temel özelliklerinden biri olan geleceğe yönelik hedef, amaç ve değerlerin 

aktarılması düşüncesi bu ifade ile netleşmekte ve araştırmaya alının firmaların büyük çoğunluğunun 

vizyon ifadelerinde geleceğe yönelik ifadelere yer verdiği görülmektedir. Ayrıca özgünlük ve idealistlik 

özelliklerinin de bir çok firmanın vizyon ifadesinde yer alması sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 

firmaların gerçekten geleceğe yönelik idealleri olan ve özgün olan firmaları kapsadığını göstermektedir.  

Yapılan analizin ortaya koyduğu sonuçlara odaklanılarak firmalara bazı önerilerde de bulunulmuştur. 

• Öncelikle geleceğe yönelik olarak belirlenmesi gereken vizyon ifadesinin gerektiği gibi gelecekte 

ulaşılabilecek noktalara işaret etmesi gerekliliği büyük önem taşımaktadır. Oluşturulan vizyon ifadelerinin 

gelecek yönelimli ve özellikle çalışanları daha önceden belirlenmiş hedef ve amaçlara yöneltici ve motive 

edici ifadelerle bezenmesi önemlidir. 

• Stratejik yönetim sürecinin en önemli adımlarından biri olan vizyon ifadesi sadece yazılı bir metin 

olmaktan çok bütün paydaşların özümsemesi gereken ve üst yönetiminden en alt kademedeki çalışanına 

kadar her bir çalışanın vizyon ifadesini anlaması ve işlemlerini bu vizyon çerçevesinde yapması büyük 

önem taşımaktadır. Bu sebeple vizyon ifadesinin içeriğinde yer alan özellikler çalışanları motive edici ve 

bilgilendirici niteliklerde olmalıdır.  

• Analiz sonuçlarına göre 50 firmanın 28 tanesinin vizyon bildirimleri kısalık özelliğini yansıtmamaktadır. 

Vizyon ifadesi içeriğinde barındırdığı özellikleri en kısa bir biçimde aktardığı kadar akılda kalıcıdır. Bu 

sebeple firmalar vizyon ifadesi belirlerken mümkün olan en az kelime ile en yüksek açıklamayı yapmaları 

gerekmektedir.  

Sonuç olarak analiz edilen firmaların vizyon ifadeleri Akgemci ve Güleş (2009)’in belirlediği ifadeler 

yönüyle incelenerek çoğu firmanın bu ifadeleri anımsatan kelimeler kullandığı ve bir vizyonda olması 

gereken ifadeler mantığı ile çelişmeyen vizyon ifadelerinin olduğu tespit edilmiştir. Literatürde yer alan bazı 

araştırmaların (Latif & Muslu, 2015; Tatlı & Üstün, 2018; Erden Ayhün & Çavuşgil Köse, 2018) sonuçları ile 

paralellik gösteren bir sonuç elde edilmiştir. Vizyon ifadelerinin ideal bir vizyon ifadesinde yer alması 

gereken ifadeler yönüyle ideal vizyon tanımına çoğu firmanın vizyonunun uygun olduğu düşünülmektedir.  

Gelecekte yapılacak çalışmalara yön verici olarak endeks içi ve dışında yer alan firmaların vizyon ifadeleri 

karşılaştırmalı bir analize tabi tutularak endeksin vizyon belirleme üzerindeki etkileri incelenebilir. Ayrıca 

vizyon ve misyon ifadeleri ile de daha kapsamlı yönden firmaların stratejik yönelimleri ortaya konabilir.  
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Amaç – Ürün yaşam dönemi maliyetlemesi 1950 yılından itibaren kullanılan bir yöntem 

olmakla birlikte günümüzde gelişen üretim teknolojisi ve değişen tüketim alışkanlıkları 

sonucunda üretilen ürünlerin piyasada kalma süresi çok kısalmıştır. Bu rekabetçi piyasada 

faaliyetlerini sürdürmek isteyen işletmeler çeşitli analiz yöntemlerini kullanarak maliyetlerini, 

hangi ürünü üretip üretmeyeceklerini veya hangi ürün ya da makineyi satın alıp almayacakları 

kararını vermektedirler. Bu nedenle konunun işletmeler açısından önemi ve güncelliği 

nedeniyle çalışmada ürün yaşam dönemi maliyetlemesi analizi incelenmiş ve bir makine satın 

alma kararında nasıl kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Yöntem – İşletmeler açısından son derece önemli olan maliyet, satın alma verilerinin 

toplanmasında gösterdiği hassasiyet nedeniyle çalışmada örnek vaka yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular – Çalışmada; EA7 Sadem isimli yazıcının Pax Seza 3D yazıcıya göre satın alma fiyatı 

olarak ucuz olmasına rağmen, yaşam dönemi maliyetlemesi ile yapılan analiz sonucunda 

işletmeye daha çok maliyet yükü bindireceği tespit edilmiştir. 

Tartışma – Satın alma ve üretim kararı almadan önce ürün yaşam dönemi maliyetleme analizi 

yapılmadığı durumlarda işletmeler ciddi kayıplarla karşılaşabileceğinden, bu analizler 

yapılarak ilgili kararların verilmesi işletmeler için çok önem arz etmektedir. 
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Purpose – Product life cycle costing is a method, which has been employed since 1950s, and 

during that period product life cycles have been remarkably shortened as a result of today’s 

advanced production technologies and changing consumption patterns. Businesses with desire 

to carry on their operations, decide their costs, which products to manufacture and which not, 

or which product or machinery to buy/not to buy by employing numerous analyzing methods. 

Thus, due to the importance and the validity of this topic for the businesses, product life cycle 

costing and how it can be employed during the decision making of purchasing of a machinery 

has been analyzed in this article. 

Design/methodology/approach – Sample case method has been employed since it displays 

sensitivity on collecting data on costs and purchasing which are vital for businesses.  

Findings – In this study, it is confirmed that printer EA7Sadem brings more cost burden than 

printer Pax Seza 3D, despite its purchasing cost is lower than Pax Seza 3D, by the results of the 

analyses made on product life cycle costing. 

Discussion – Product life cycle costing analyses have become more of an issue during decision 

making process of purchasing and production, since it may cause serious losses if mentioned 

analyses are not carried out. 

1. Giriş

Küreselleşme ve rekabetin küresel bir boyut kazanması, teknolojik gelişmeler, ürün yaşam dönemlerinin 

kısalması, pazara yeni rakiplerin girmesi, müşteri ihtiyaçlarının hızla değişmesi iş çevreleri karmaşık bir hale 

getirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte daha bilinçli hale gelen tüketiciler daha 

kaliteli ve fonksiyonel ürünleri daha düşük fiyata talep etmektedir. Bugün, işletmeler ürettikleri ürünleri 

müşteri taleplerine göre tasarlama ve üretmek zorundadırlar.  
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Müşteri taleplerine göre ürün tasarım ve üretimi yapma zorunluluğunun yanında küresel rekabet baskısı 

altındaki işletmeler yüksek teknolojiler kullanarak üretim sistemlerini değiştirmek durumunda kalmış 

değişen üretim sistemlerine paralel olarak mevcut maliyet sistemlerini de değiştirme ihtiyacı doğmuştur. 

Geleneksel maliyet sistemleri bugünün yoğun rekabet koşullarında yetersiz kalmış ve daha etkin maliyet 

bilgileri üretmek için çağdaş maliyet sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerden biri de 1960’lı yıllara ABD 

Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ürün yaşam dönemi maliyetleme yöntemidir.  

Ürün yaşam dönemi maliyetlemesi, bir ürünün tasarım aşamasından elden çıkarılmasına kadar katlanılan 

maliyetlerini ayrı ayrı hem üretici hem tüketici açısından bakan, ürünlerin yaşam dönemi maliyetlerini 

tasarım aşamasındayken belirleyen ve böylece karar alma sürecine destek olan bir maliyetleme yöntemidir. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı, ürün yaşam dönemi maliyetleme yönteminin bir ürünün satın alınıp 

alınmaması kararına etkisini incelemektir. 

2. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

2.1. Temel Tanım ve Kavramlar 

İşletmeler, yeni bir ürünü piyasaya sunduktan sonra ürünün piyasada tutunmasını, yer etmesini, uzun süre 

piyasada kalmasını ve karlı olmasını talep etmektedirler. Her ürünün piyasaya girmesi ile başlayan ve 

piyasadan çekilmesi ile son bulan bu döneme ürün yaşam dönemi denilmektedir. Her bir ürünün yaşam 

dönemi değişiklik göstermekte, kısa olabileceği gibi uzun da olabilmektedir (Caner, 2011: 46). 

Ürün yaşam dönemi maliyetleme yöntemi ise, bir ürünün yaşam dönemi boyunca ortaya çıkan maliyetleri 

üretime başlamadan önce belirlemeye çalışan bir yaklaşım (Güneş ve Aksu, 2008: 44; Luo ve diğerleri, 2009: 

1614) olup, işletmenin hedeflerine yönelik etkin bir planlama aracı, maliyetleme yöntemi ya da pazarlama 

stratejisinin belirlenmesinde kullanılan bir yönetim yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Otlu ve Karaca, 

2005: 249).  

Üretilecek bir ürün, sistem ya da varlığın yaşam dönemi boyunca katlanılacak maliyetlere odaklanan bir 

yöntem olan ürün yaşam dönemi maliyetlemesi ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD Savunma Bakanlığı 

tarafından tedarik sürecinde stratejik bir karar verme aracı olarak geliştirilmiştir (Dunk, 2004, s.402; Korpi ve 

Ala-Risku, 2008, s.242). 1960’lardan sonra özellikle 1980’li yıllarda yoğun rekabet nedeniyle geliştirilerek 

ticari alanda kullanılmaya başlanmıştır (Dunk, 2004, s.402). 1960’lardan 1980’lere kadar askeri amaçla 

kullanılan yöntem 1980’lerden itibaren başta havacılık, enerji, petrol, demiryolları olmak üzere birçok sanayi 

kolunda yaygın bir şekilde kullanılmış ve kullanılmaktadır (Deran, 2008: 467). Yaşam dönemi maliyetlerinin 

azaltılması düşüncesi ilk olarak Entegre Lojistik Destek Programı çerçevesinde gündeme gelmiş, yöntem 

zamanla geliştirilerek üretim, işletim, bakım ve diğer sahip olma maliyetlerinin hesaplanmasında yeni bir 

anlayış getirmiştir (Kawauchi ve Rausand, 1999: 5). 

Yöntem, çoğunlukla karar alma sürecinde gerek duyulan ve bir ürünün yaşam dönemi boyunca ürün ile 

ilgili işletmenin katlanacağı her türlü maliyeti ve maliyet unsunu oluşturan faaliyetleri tanımlayan, bu 

maliyetleri tahmin eden, raporlayan ve planlama aşamasında ürün karlılığını artırmak için çeşitli önlemler 

alınmasını amaçlayan bir yönetim karar aracıdır. Dolayısıyla fiyatlama kararlarının verilmesi ve ürün 

karlılığının belirlenmesinde karar alma sürecine destek olmaktadır (Çiftçi, 2012: 32).  

Ürün yaşam dönemi maliyetleri üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrası olmak üzere 3 temel gruba 

ayrılabileceği gibi (Deran, 2008: 466; Gersil, 2006: 131) aynı zamanda işletmeler arası farklılık göstermekle 

birlikte aşağıdaki temel maliyet gruplarından oluşmaktadır  (Ayyıldız, 2010: 37): 

• Araştırma-geliştirme maliyetleri, 

• Tasarım maliyetleri, 

• Sunuş maliyetleri, 

• Üretim maliyetleri, 

• Satış ve lojistik maliyetleri, 

• Servis ve garanti maliyetleri, 

• Kullanım maliyetleri. 
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Üretim öncesi aşaması ürün fikrinin ortaya çıkmasıyla başlamakta, üretilecek ürünle ilgili tüketici taleplerini 

ortaya koyacak piyasa araştırması yapılmaktadır. Üretim süreci ve ürün bileşenlerini oluşturan parçalar bu 

aşamada belirlendiği için mühendisler, tedarikçiler ve tasarım ekibi arasındaki işbirliğinin önemi bu 

aşamada ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada verilecek kararlar sonucunda ürünün yaşam dönemi boyunca 

göstereceği performans belirlenmiş olmaktadır (Caner, 2011: 76). Ürünler, azami sayıda fonksiyonlarını 

yerine getirecek şekilde tasarlanmalı ve parçalar mümkün olduğunca standartlaştırılmalıdır. Tasarım 

değişiklikleri ürün piyasaya sunulduktan sonra yapılabilse de değişikliklerin ilk tasarımda gerçekleştirilmiş 

olmasının işletmeye sağlayacağı kar avantajı kaçırılacaktır (Erden, 2004: 206). Dolayısıyla, tasarım 

değişikliğinin üretime geçildikten sonra yapılması üretime geçilmeden yapılmasından daha maliyetli 

olmaktadır. Çünkü üretim öncesi maliyetler; sadece araştırma geliştirme maliyetleri, tasarım maliyetleri ve 

deneme üretimi maliyetlerinden oluşmaktadır (Caner, 2011: 76). 

Üretim sürecinde ortaya çıkan maliyetler; endüstriyel mühendislik ve faaliyet analizleri, tesis yapımı, üretim 

faaliyetleri, kalite kontrol ve lojistik, yedek parça üretimi, test ve destek ekipmanlarının üretimi gibi 

faaliyetler sonucunda ortaya çıkan maliyetlerden oluşturmaktadır. Üretim sürecinde en önemli faktör, etkin 

bir maliyet planlaması ve kontrolü ve gelişen üretim tekniklerinden yararlanarak maliyetleri 

düşürebilmektir. Bu aşamada oluşan maliyetler ürünün toplam maliyetinin önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır (Caner, 2011: 80). 

Üretim/Satış sonrası ortaya çıkan maliyetler, tüketici satın aldıktan sonra bir ürünün kullanımı, bakım 

onarımı ve hurdaya ayrılmasına kadar olan yaşam dönemini kapsamakta olup, ürünün tüketici faaliyetleri, 

ürün pazarlama, satış, aşıma vb faaliyetler, lojistik destek faaliyetlerinin maliyetlerinden oluşmaktadır 

(Caner, 2011: 84). 

Ürün yaşam dönemi maliyetleri ayrıca üretici ve tüketici bakış açısıyla olmak üzere ikiye ayrılmaktadır 

(James, 2003: 66; Goralczyk ve Kulczycka, 2005: 120; Emblemsvag, 2003: 16). Tüketici bakış açısıyla ürün 

yaşam dönemi maliyetleri bir ürünün yaşam dönemi boyunca tüketicinin katlandığı tüm maliyetlerdir. 

Bunlar; satın alma maliyeti, kurma/montaj maliyeti, kullanma maliyeti, destekleme maliyeti, bakım/onarım 

maliyeti ve elden çıkarma maliyetidir. Bu maliyetlerin belirlenmesinde ürün kalitesi oldukça önemlidir ve 

dikkate alınması gerekir (Güneş ve Aksu, 2003: 44; Emblemsvag, 2003: 16-17). Üretici bakış açısıyla ürün 

yaşam dönemi maliyetleri üreticinin bir ürünün yaşam dönemi boyunca katlandığı tüm maliyetleri ifade 

etmektedir. Bunlar; ürün fikrini oluşturma maliyeti, tasarım maliyeti, ürün ve süreç geliştirme maliyeti, 

üretim maliyetleri, lojistik maliyetleri, pazarlama maliyetleri, hizmet ve garanti maliyetleridir (Altınbay, 

2006a: 96-97; Ayyıldız, 2010: 33; Emblemsvag, 2003: 16). 

Her ürün yaşam dönemi boyunca sunuş, büyüme, olgunluk ve düşüş döneminden geçmektedir (Ayyıldız, 

2010: 28; Caner, 2011: 52). Sunuş döneminde üretim kapasitesinin genişletilmesi ile ilgili teknik sorunlar ve 

fiziksel dağıtım güçlükleri nedeniyle satışlar yavaş büyümektedir (Gül, 2004: 5). Bu dönemde ürün piyasaya 

yeni girdiği için işletmenin amacı tüketici ile buluşmak ve en yüksek tüketici oranına ürünü denetmektir. Bu 

amaçla reklam, satış promosyonları, fuarlara katılma vb tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır (Caner, 2011: 54). 

Büyüme döneminde tutundurma maliyetleri aynı kalmakta ya da az bir oranda artmakta, bu maliyetlerin 

yüksek miktardaki satışlara yayılmasıyla birim üretim maliyetleri düşmekte ve karlılık artmaktadır (Gül, 

2004: 5). Büyüme dönemi,  satışların artmaya başladığı, toplam katkı payının sabit giderleri aştığı bir 

dönemdir. Birim sabit giderler düşmekte ve piyasaya yeni rakipler girmeye başlamaktadır (Ayyıldız, 2010: 

29). Olgunluk döneminde ürün piyasada iyi tanınmakta ancak satışlarda duraklama başlamaktadır. 

Dolayısıyla üreticilerin karı düşmeye başlamaktadır. İşletmeler arası rekabet artarken ürün talebine olan 

artış hızında düşüş olmaktadır. Satış ve karların düşmesi ve tutundurma maliyetlerinin yüksek olması 

nedeniyle işletmeler arasındaki rekabet, fiyat ve tutundurma ile yapılmaktadır. Bu dönemde yoğun rekabet 

nedeniyle ürün farklılaştırma ve ek hizmetler yapılmaktadır (Caner, 2011: 55). Düşüş dönemi, satışlarda ve 

karda azalma birim sabit maliyetlerde artışın olduğu bir dönemdir (Ayyıldız, 2010: 30). Düşüş döneminde 

ikame ya da farklı ürünler orijinal ürün yerine geçmek üzere piyasaya girmiştir. Satışların düşmesiyle 

birlikte karlılıkta düşmektedir (Gül, 2004: 6). 

2.2. Ürün Yaşam Dönemi Maliyetlemesi Analiz Süreci  

Ürün yaşam dönemi maliyet analizi ifadesiyle ürün yaşam dönemi maliyetlemesi kastedilmektedir. Bu 

analiz yöntemin ayrılmaz bir parçası olup analiz sonucu elde edilen verilerle birim ve toplam maliyetler 
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belirlenmektedir. Analiz yapılmadan maliyetleme yapılamamakta; maliyet sonuçları analiz yapılmadan 

değerlendirilememektedir. Şekil 1’de bu süreç gösterilmektedir  (Yılmaz ve Arı, 2011: 79). 

 

Şekil 1 Ürün Yaşam Dönemi Analiz Süreci ve Maliyetleme İlişkisi Kaynak: Yılmaz ve Arı, 2011: 80 

Ürün yaşam dönemi analiz süreci bir ürünün yaşam dönemi içindeki tüm aşamalarda yöneticilerin alacağı 

optimal pazarlama ve üretim kararlarıyla işletmenin maksimum karlılık seviyesine ulaşmasını 

hedeflemektedir. Ürün yaşam dönemi, ürün yaşamının sınırlı olduğu farklı pazarlama, üretim ve finansman 

fonksiyonlarına gereksinim duyulan, yönetsel bir kontrol aracı olarak işletmenin ürün, maliyet ve 

karlılığının ortaya konulduğu bir süreçtir (Caner, 2011: 56). 

Ürün yaşam dönemi analizi, maliyetlerin enflasyon oranında artırılması, enflasyon oranında artırılan 

maliyetlerin bugünkü değerinin hesaplanması ve duyarlılık analizi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır 

(Caner, 2011: 63). 

a) Ürün yaşam dönemi maliyetlemesinde analiz yapılırken birden fazla dönem analize dahil edildiği için 

enflasyon faktörünün göz önüne alınması gerekir. Enflasyon nedeniyle ürün maliyetlerinde de değişiklik 

olacak; ürün maliyetleri yükselirken, paranın satın alma gücü ise düşecektir. Enflasyon hesaplamaları 

yıldan yıla değişiklik göstereceği için belirli bir yıl referans alınarak sabit paranın alım gücü paranın 

referans alındığı yıldaki alım gücünü gösterecek şekilde hesaplama yapılmaktadır (Caner, 2011: 63). 

b) Ürün yaşam dönemi maliyetlemesinde tüm maliyetler uygun bir iskonto oranı kullanılarak şimdiki 

değere çevrilmektedir. Şimdiki değer hesaplamanın nedeni herhangi bir yılda ortaya çıkacak maliyetlerin 

ilk yıldaki maliyetlerle aynı olmamasıdır. Örneğin 10. yılın maliyetleri ile başlangıç yılındaki maliyetlerin 

bugünkü değeri farklı olacaktır (Gersil, 2006: 87). 

c) Ürün yaşam dönemi maliyetlemesinde maliyetleri üzerinde etkili olan diğer bir faktör de öğrenme 

etkisidir. Deneyim etkisi olarak da adlandırılan öğrenme etkisi, yapılan işlerin tekrarlanarak 

öğrenimlerin sonucu işte hızlanılması, deneyim kazanılması ve dolayısıyla performanstaki artışı ifade 

etmektedir. Çalışanların deneyimleri arttıkça verimlilik artacağı için birim başı maliyetler düşecektir. 

Ürün yaşam dönemi analizi veri toplarken yapılan varsayım ve hesaplamalara dayanmakta ve varsayım 

ve hesaplamalarla ilgili olarak belirsizlik bulunmaktadır. Bu hesaplamaların doğruluğunun tarihi veriler 

ve istatistiksel analizlerle artırılması mümkün olsa bile her bir varsayım için duyarlılık analizinin 

yapılması gerekir (Caner, 2011: 64-65). 

Ürün yaşam dönemi maliyetleme süreci aşağıda açıklandığı gibi 11 aşamadan oluşmaktadır (Barringer, 2003: 

4): 

1. Aşama: Nelerin analiz edileceği ve yaşam sürecinde hangi çalışmaların yapılacağı belirlenmektedir. 

2. Aşama: Alternatif çözümler aranırken teknik özelliklerin ekonomik sonuçları değerlendirilmektedir. 

3. Aşama: Yıl belirtilerek maliyet ayrıntılandırılması yapılmaktadır. 

4. Aşama: Uygun maliyet modeli ve projenin gerektirdiği ayrıntılar belirlenmektedir. 

5. Aşama: Maliyet ayrıntıları edinilmektedir. 

Ürün Yaşam Seyri Maliyet 
Unsurlarının Analizi • ANALİZ

Toplam ve Birim Maliyetin 
Belirlenmesi •MALİYETLEME

Maliyetleme Sonuçlarının 
Kullanım Amaçlarına Göre 
Analizi (Karşılaştırma vb.)

• ANALİZ
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6. Aşama: Yıllık maliyet profili çıkarılmaktadır. 

7. Aşama: Zaman ve para açısından ayrıntıları belirlemek için başabaş çizelgeleri oluşturulmaktadır. 

8. Aşama: Pareto dağılımı içindeki büyük maliyet dağılımları belirlenmektedir. 

9. Aşama: Bakım ve onarım maliyetleri planlananın ±% 10 şeklinde gerçekleşirse yüksek maliyetli 

seçenekler denenmektedir. 

10. Aşama: Hata analizleri yapılarak alternatifler değerlendirilmektedir. 

11. Aşama: Tercih edilen proje seçilerek çizelgelerle belirtilmektedir. 

Yaşam dönemi maliyetleme sürecinin 11 aşamasının yukarıda belirtilen sıralamasında görüldüğü üzere, bir 

maliyet kaleminin elde etme ya da sürdürme maliyeti olup olmadığının belirlenmesi ancak hangi alanlarda 

kullanıldığının belirlenmesi ile yapılabilmektedir. Elde etme ve sürdürme maliyetleri, doğru girdilerin 

bulunması, girdi veritabanlarının oluşturulması, ürün yaşam dönemi maliyetlemesinin değerlendirilmesi ve 

maliyet etkenlerinin belirlenmesi ile saptanmaktadır (Barringer, 2003: 5). 

Mamul yaşam dönemi maliyetleme yöntemi uzun dönemli bir plana ve tahminlere dayanmasından dolayı 

mamulün yaşam dönemi maliyetinin hesaplanabilmesi için bazı kavramlara ihtiyaç duyulmaktadır (Çiftçi, 

2012: 53). Ürün yaşam dönemi maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan bu kavramlar  (Güneş ve Aksu, 

2003: 49): 

• Başlangıç yatırım maliyetleri, 

• Varlığın ömrü, 

• İskonto oranı, 

• Net şimdiki değer, 

• İşletme ve bakım onarım maliyetleri, 

• Bilgi ve geri besleme, 

• Hurda maliyetleri, 

• Belirsizlik ve duyarlılık analizi. 

Başlangıç Yatırım Maliyeti: fiziksel varlığın satın alınmasından başlayarak faaliyete geçirinceye kadar 

katlanılan tüm maliyetleri olup, satın alma, elde etme ve kurulum maliyetlerini içermektedir (Güneş ve 

Aksu, 2003: 50). 

Varlığın Ömrü: fonksiyonel ömür, fiziksel ömür, teknolojik ömür, ekonomik ömür, sosyal-yasal ömür olmak 

üzere beşe ayrılmaktadır (Ayyıldız, 2010: 35; Barringer, 2003: 5; Dunk, 2004: 338; Otlu ve Karaca, 2005: 263): 

• Fonksiyonel Ömür: varlığın işletme faaliyetlerinde gereksinim duyulduğu süredir. 

• Fiziksel Ömür: fiziki olarak varlığın ömrünün tükenmesinin beklendiği, fiziksel olarak yenilenme 

ihtiyacının ortaya çıktığı süredir. 

• Teknolojik Ömür: İleri teknolojili bir alternatifin ortaya çıkmasıyla varlığın yenilenmesini gerektiren 

teknolojik eskime süresidir. 

• Ekonomik Ömür: daha düşük maliyetli bir alternatifle varlığın yenilenmesinin gerektiği ekonomik eskime 

süresidir. 

• Sosyal ve Yasal Ömür: varlığın tüketici isteği ya da yasal gerekçelerle yenilenmesinin gerekeceği zamana 

kadar geçen süredir.  

İskonto oranı: ürün yaşam dönemi maliyetlerinin bugünkü değere indirgenmesinde uygun iskonto oranının 

seçimi oldukça önemlidir. Iskonto oranının paranın kazanma gücünü ve enflasyonun etkilerini yansıtması 

gerekmektedir (Çiftçi, 2004: 56; Güneş ve Aksu, 2003: 50). Uygun bir iskonto oranı, işletmenin fırsat 

maliyetlerini karşılayacak bir oran kadar, yabancı kaynakları için ödeyeceği faiz kadar ya da endüstriyel 

borçlanmalarda katlandığı faiz oranının büyüklüğünde olmalıdır (Caner, 2011: 72).Ürün yaşam dönemi 
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maliyetlemesinde iskonto oranları aşağıdaki yöntemlerle belirlenebilmektedir (Ayyıldız, 2010: 35; Dunk, 

2004: 338): 

• İşletmenin kullandığı fonlar için ödeme yapacağı mevcut ya da beklenen faiz oranı, 

• İşletmenin başka bir proje yatırımından beklediği getiri oranı (fırsat maliyeti), 

• Enflasyon oranının düşük olduğu varsayımına dayanan test bir iskonto oranı, 

• İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki en düşük borçlanma oranı, 

• Hazine bonosu faiz oranı ile beklenen enflasyon oranı arasındaki fark iskonto oranı olarak hesaplanabilir. 

Net Şimdiki Değer: belirli bir dönem süresince bir faaliyet için gelecekteki tahmini maliyetlerin şimdiki değeri 

ile gelecekteki tahmini gelirin şimdiki değeri arasındaki farkı ifade etmektedir (Otlu ve Karaca, 2005: 264). 

Ürün yaşam dönemi maliyetlemesinde tüm maliyetler net şimdiki değer yöntemi ile uygun bir iskonto oranı 

kullanılarak şimdiki değere indirgenmektedir (Barringer, 2003: 4; Caner, 2011: 72). 

İşletme ve Bakım Onarım Maliyeti: Ürün yaşam dönemi maliyetlerinin düşürülmesinde işletme ve bakım 

onarım giderlerinin rolü oldukça önemlidir. İşletme maliyeti direkt işçilik, direkt ilk madde ve malzeme, 

endirekt işçilik ve endirekt madde ve malzeme maliyetlerini içerirken; bakım onarım maliyetleri ise endirekt 

işçilik, yedek parça, enerji ve satın alma maliyetlerini kapsamaktadır (Güneş ve Aksu, 2003: 51). 

Hurda Maliyetleri: Bir varlığın yaşam dönemi sonunda hurdaya ayrılması nedeniyle ortaya çıkan maliyetler 

olup varlığın yıkılması, ortadan kaldırılması vb işlemler için gerekecek tutarlar olabileceği gibi varlığın 

satılarak gelir elde edilmesi de olabilmektedir (Ayyıldız, 2010: 36). 

Bilgi ve Geri Besleme: Ürün yaşam dönemi maliyetleme yönteminde bilgi ile kastedilen işletme ya da 

muhasebe açısında gerekli olan ve kullanılan bilgidir. Muhasebe açısından gerekli olan bilginin parasal 

olarak ifade edilmesi olup, varlığın satın alınması, tasarımı ve işletilmesinin sermaye maliyetine dair finansal 

zaman ve kalite verilerini içermektedir (Güneş ve Aksu, 2003: 51-52). 

Belirsizlik ve Duyarlılık Analizi: Ürün yaşam dönemi maliyetleme analizi yapılırken girdi verilerinin 

yetersizliği nedeniyle oluşacak belirsizliklerle ilgili kritik parametreler ortaya çıkabilmekte, bu değişik 

parametrelerdeki varyasyonlara karşı sonuçların ne kadar duyarlı olduğunun belirlenmesi de 

gerekmektedir. Duyarlılık analizinin kapsamı konusunda fikir birliği olmasa da genelde enflasyon oranı, 

iskonto oranı, ürün talep oranı, ürün dağıtım zamanı, bakım faktörünün sıklığı gibi faktörlerin duyarlılık 

analizinde değerlendirilmesi gerekmektedir (Gersil, 2006: 85-86). Duyarlılık analizinde, ürün yaşam dönemi 

maliyetlemesine ilişkin veri toplanması aşaması yapılan varsayım ve hesaplamalara dayanmaktadır. Yapılan 

hesaplamaların doğruluğu statiksel yöntemlerle artırılabilse de her zaman belirsizlikler oluşabilmektedir 

(Ayyıldız, 2010: 36). 

Ürün yaşam dönemi maliyetleme yönteminin işletmelerde kullanılmasında genel olarak görülen dört temel 

amacı bulunmaktadır. Bu amaçlar aşağıdaki gibidir (Ayyıldız, 2010: 33; Otlu ve Karaca,2005:252): 

• Planlama ve pazarlama aşamasında ortaya çıkan maliyetlerini içeren faaliyet karının ürünün piyasada aktif 

olduğu aşama ya da üretim aşamasında kazanılıp kazanılmayacağını belirlemek, 

• Planlama aşamasında üretim ile ilgili olmayan ürünle birlikte verilen garanti vb maliyetleri tanımlamak ve 

bu maliyetleri minimize etmek için yapılması gereken tasarım değişikliklerini belirlemek, 

• Planlama bölümünde çalışanlara ürün tasarımına dair yaşam dönemi maliyetlerini karşılaştırarak bu 

alternatifler arasında en iyi seçimi yapabilmeleri için desteklemek ve 

• Etkin bir planlama yapmak ve faaliyetleri kontrol etmek için maliyetlerin niteliklerini ve zamanlamasını 

tanımlamaktır. 

Bu amaçların yanında ürün yaşam dönemi maliyetlemesinin işletmeler tarafından kullanıldığında elde 

edecekleri faydalar aşağıdaki gibi özetlenmektedir (Gürdal, 2007: 85): 

• Bir ürünü üretmeye ilişkin alternatifler arasında seçim yapmaya yardımcı olur, 
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• Gelecekteki maliyetleri tahmin etmeye destek olur ve böylece hem sermaye maliyeti hem de tüm 

maliyetlerin dikkate alınmasını sağlar, 

• Üründen en yüksek faydanın elde edilmesini sağlar, 

• Fiyatlandırmaya yönelik daha gerçekçi analiz yapılmasını sağlar, 

• Gelecekteki harcamalar için bütçelemeye temel oluşturur ve böylece gelecekteki harcamaları belirlemeye 

ve bunları dengelemeye yardım eder, 

• Ürün yaşam dönemine ilişkin gerçek tutarların ortaya çıkmasıyla birlikte fiili ve bütçelenen rakamların 

karşılaştırılmasına olanak sağlar, 

• Tüketici satın alma kararlarını etkileyen garanti, yedek parça satışı, servis ve bakım gibi satış sonrası 

hizmetler ve maliyetlerin daha detaylı dikkate alınmasını sağlar ve 

• Tasarım ve ürün geliştirme aşamalarında daha fazla maliyete katlanarak, üretim ve üretim sonrası 

aşamalarda daha az maliyete katlanılmasına yardım eder. 

Ürün yaşam dönemi maliyetleme yönteminde, ürünün planlama aşamasında ürünle ilgili yaşam dönemi 

boyunca ortaya çıkabilecek tüm maliyetlerin tahminlenmesi, planlama ve kontrolüne olanak vermesi 

yöntemin önemini ortaya koymaktadır (Çiftçi, 2012: 32).Yöntemin temelinde yatan fikir, ürün yaşam 

döneminin tüm aşamalarında yöneticilerin alacağı kararlara destek olmak ve işletme karını maksimize 

etmektir. Bu bakımdan yöntem, işletmenin hem fonksiyonel maliyetleri üzerinde hem de strateji çalışmaları 

üzerinde önemli bir analiz tekniğidir (Otlu ve Karaca, 2005:249). Ürün yaşam dönemi maliyetlemesi özellikle 

yaşam dönemi kısa olan ürünler açısından önem taşımaktadır. Çünkü yaşam dönemi kısa olan ürünlerin 

piyasadan çekildikten sonra bu ürünler için yapılan maliyetleri karşılamak ve hedeflenen kar düzeyine 

ulaşmak oldukça önemlidir. Yaşam dönemi kısa olan ürünlerde uzun yaşam dönemine sahip ürünlerde 

olduğu gibi fiyatlandırma politikalarında ya da ürün karmasında değişiklik yapmak çok mümkün 

olmamaktadır (Erden, 2004: 207). 

3. Ürün Yaşam Dönemi Maliyetine İlişkin Bir Örnek Uygulama 

3.1. Araştırmanın Tanıtımı, Yöntemi ve Kısıtları 

Çalışmada işletmelerin paylaşmak istemediği verileri olan maliyet verilerine ulaşmak gerektiğinden ve bu 

durumun zorluğu nedeniyle araştırma yöntemi olarak örnek vaka çalışması seçilmiştir. Çalışmada 

kullanılan işletme lüks üretim yapan ve farklı ölçeklerde 12 ürün üreten bir işletmedir. İşletmenin verilerini 

ve süreçlerini saklamak istemesi sebebiyle işletme adı saklı tutulmuştur. Fakat satın alma ve üretim karar 

aşamaları ile ilgili genel müdür ile görüşüldükten sonra piyasa araştırması yapılarak veriler değiştirilerek 

kullanılmıştır. Teknolojik gelişmeler ışığında ürünlerde kullanılması için üretilen temel parçaların daha 

düşük maliyetli olacağı kararıyla ürünlerde kullanılacak 3 adet parçanın 3D yazıcı ile üretilmesine karar 

verilmiştir. İşletme yaptığı satın alma araştırmasında EA7 Sadem ve Pax Seza olmak üzere 2 adet farklı 3D 

yazıcı üzerinde karar vermek istemektedir. Bu nedenle yazıcılar arasında bir tercih yapacağından, en 

optimal tercihin hangisi olacağını saptamak istemektedir.  

İşletmenin satın alma tercihi ürün yaşam dönemi maliyetlemesi ile analiz edileceğinden, işçilik ve direkt ilk 

madde/malzeme maliyetlerinin yıllara göre sabit kalacağı varsayılmıştır. Kullanılan iskonto oranı ise 

Türkiye İş Bankası’nın internet sitesindeki hazine bonosu ve devlet tahvilleri 2018 yılı oranı olan %19,9 

rakamı yuvarlanarak %20 olarak baz alınmıştır (İşbankası, 2018). Net bugünkü değerin bulunmasında yıllara 

göre uygulanacak katsayılarda ise Çubuk (2018)’in oluşturduğu tablodan yararlanılmıştır. 

3.2. Analiz ve Bulgular 

İşletmenin yaptığı satın almaya ilişkin araştırma sonucunda elde edilen veriler yukarıda Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Tabloda alış bedelleri ve alış masrafları görülmektedir ve alış masrafları ürünün işletmeye 

taşınması, bu süreçteki sigortası ve kurulum maliyetlerinden oluşmaktadır. 
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Tablo 1 Satın Alma Maliyeti Tablosu 

Alış Maliyeti Tablosu 

  

EA7 Sadem  

3D Yazıcı 

Pax Seza  

3D Yazıcı 

Alış Bedeli           359.000,00 ₺              381.000,00 ₺  

Alış Masrafları               25.000,00 ₺                17.000,00 ₺  

TOPLAM ALIŞ MALİYETİ           384.000,00 ₺              398.000,00 ₺  

Aşağıda Tablo 2’de ise EA7 Sadem 3D Yazıcı ile Pax Seza 3D Yazıcıların işçilik, ilk madde ve malzeme ile 

bakım ve onarım maliyetleri görülmektedir. Yıllara yayılan bu maliyetler 3D yazıcıların satın alma yılı olan 

2018 cari fiyatları ile tabloda görülmektedir. İşçilik ile direkt ilk madde ve malzemelerin maliyetinin aynı 

olmasının sebebi 2 alternatif makinede de aynı parçaların aynı miktarda üretilecek olması ve aynı sayıda 

işçinin aynı ücretle çalışıyor olmasıdır. Bakım ve onarım gideri ise makinelerin markasına göre ilgili 

firmadan alınan değişkenler ile belirlenmiştir. Dolayısıyla iki makine arasında bakım ve onarım giderleri 

açısından farklılıklar bulunmaktadır. 

Tablo 2 İşletmenin 3D Yazıcıların Kullanım Ömrü Boyunca Katlanacağı Maliyetler 

Yıllar 

EA7 Sadem 3D Yazıcı Pax Seza 3D Yazıcı 

İşçilik 

Maliyeti 

İlk Madde ve 

Malzeme 

Maliyeti 

Bakım ve 

Onarım 

Maliyeti İşçilik Maliyeti 

İlk Madde ve 

Malzeme 

Maliyeti 

Bakım ve 

Onarım 

Maliyeti 

2018 132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  10.000,00 ₺  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺   6.000,00 ₺  

2019 132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  15.000,00 ₺  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺   8.000,00 ₺  

2020 132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  17.000,00 ₺  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺   8.000,00 ₺  

2021 132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  20.000,00 ₺  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺   9.000,00 ₺  

2022 132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  23.000,00 ₺  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  11.000,00 ₺  

2023 132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  25.000,00 ₺  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  12.000,00 ₺  

2024 132.000,00 ₺   280.000,00 ₺   27.000,00 ₺  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  13.000,00 ₺  

TOPLAM  924.000,00 ₺  1.960.000,00 ₺    137.000,00 ₺  924.000,00 ₺  1.960.000,00 ₺   67.000,00 ₺  

Tablo 2’de görülen EA7 Sadem 3D Yazıcının elde etme bedeli hariç işletmeye kullanım ömrü boyunca 

toplam maliyeti 3.021.000 TL (924.000+1.960.000+137.000)’dir. Pax Seza 3D Yazıcının elde etme bedeli hariç 

işletmeye kullanım ömrü boyunca toplam maliyeti ise 2.951.000 TL (924.000+1.960.000+67.000)’dir. Bu 

tutarlara Tablo 1’de görülen toplam alış maliyetleri de eklenir ise EA7 Sadem 3D Yazıcının maliyeti 3.405.000 

TL, Pax Seza 3D Yazıcının maliyeti ise 3.349.000 TL olduğu görülecektir. 2 alternatif arasındaki fark 56.000 

TL olarak görülmektedir. Bu maliyetler net bugünkü değere indirgenmemiş cari değerlerdir.  

Tablo 3 İşletmenin 3D Yazıcıların Kullanım Ömrü Boyunca Katlanacağı Maliyetlerin Net Bugünkü Değeri 

Y
ıl

la
r 

İs
k

o
n

to
 O

ra
n

ı 
 EA7 Sadem 3D Yazıcı Maliyetlerinin  

İndirgenmiş Değerleri 

Pax Seza 3D Yazıcı Maliyetlerinin  İndirgenmiş 

Değerleri 

İşçilik 

Maliyeti 

İlk Madde ve 

Malzeme 

Maliyeti 

Bakım ve 

Onarım 

Maliyeti 

İşçilik 

Maliyeti 

İlk Madde ve 

Malzeme 

Maliyeti 

Bakım ve 

Onarım 

Maliyeti 

2018 1,000  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  10.000,00 ₺  132.000,00 ₺  280.000,00 ₺  6.000,00 ₺  

2019 0,833  109.956,00 ₺  233.240,00 ₺  12.495,00 ₺     109.956,00 ₺  233.240,00 ₺  6.664,00 ₺  

2020 0,694 91.608,00 ₺  194.320,00 ₺  11.798,00 ₺  91.608,00 ₺  194.320,00 ₺  5.552,00 ₺  

2021 0,579 76.428,00 ₺   162.120,00 ₺  11.580,00 ₺   76.428,00 ₺  162.120,00 ₺  5.211,00 ₺  

2022 0,482 63.624,00 ₺  134.960,00 ₺  11.086,00 ₺  63.624,00 ₺  134.960,00 ₺  5.302,00 ₺  

2023 0,402 53.064,00 ₺  112.560,00 ₺  10.050,00 ₺  53.064,00 ₺  112.560,00 ₺    4.824,00 ₺  

2024 0,335 44.220,00 ₺  93.800,00 ₺  9.045,00 ₺  44.220,00 ₺  93.800,00 ₺  4.355,00 ₺  

TOPLAM  570.900,00 ₺  1.211.000,00 ₺    76.054,00 ₺      570.900,00 ₺      1.211.000,00 ₺      37.908,00 ₺  
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Yukarıda Tablo 3’de ise iskonto oranı kullanılarak daha önce Tablo 2’de EA7 Sadem 3D Yazıcı ile Pax Seza 

3D Yazıcıya ilişkin işçilik, ilk madde ve malzeme maliyetleri ile bakım ve onarım giderleri net bugünkü 

değerlerine indirgenmiştir. EA7 Sadem 3D Yazıcının elde etme bedeli hariç işletmeye kullanım ömrü 

boyunca toplam maliyetinin net bugünkü değeri 1.850.954 TL (570.900+1.211.000+76.054)’dir. Pax Seza 3D 

Yazıcının elde etme bedeli hariç işletmeye kullanım ömrü boyunca toplam maliyetinin net bugünkü değeri 

ise 1.819.808 TL (570.900+1.211.000+37.908)’dir.  

Tablo 4 Ürün Yaşam Dönemi Karşılaştırmalı Net Bugünkü Maliyet Değerleri Tablosu 

Ürün Yaşam Dönemi Maliyetleri 

  

EA7 Sadem  

3D Yazıcı 

Pax Seza  

3D Yazıcı 

Alış Maliyeti              384.000,00 ₺                398.000,00 ₺  

Toplam Elde Etme Maliyeti          1.857.954,00 ₺             1.819.808,00 ₺  

İşçilik maliyeti              570.900,00 ₺                570.900,00 ₺  

İlk madde ve malzeme maliyeti          1.211.000,00 ₺             1.211.000,00 ₺  

Bakım ve onarım maliyeti                76.054,00 ₺                  37.908,00 ₺  

ÜRÜN YAŞAM DÖNEMİ MALİYETİ          2.241.954,00 ₺             2.217.808,00 ₺  

Yukarıda görülen Tablo 4’de ise EA7 Sadem 3D Yazıcı ile Pax Seza 3D Yazıcı makinelerine ilişkin 

maliyetlerin her birinin net bugünkü değerleri hesaplanan ilgili tablolardan alınarak toplu olarak 

gösterilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere EA7 Sadem 3D Yazıcının yaşam dönemi boyunca işletmeye 

toplam maliyetinin net bugünkü değeri 2.241.954 TL iken Pax Seza 3D Yazıcı’nın işletmeye toplam 

maliyetinin net bugünkü değeri ise 2.217.808 TL’dir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Ürün yaşam dönemi maliyetlemesi uzun yıllardır bilinen bir yöntem olmasına rağmen günümüzde 

ürünlerin çok kısa bir yaşam dönemi olması nedeniyle hala güncelliğini koruyan bir yöntemdir. Konunun 

güncel olması nedeniyle örnek bir vaka çalışması kapsamında yapılan araştırmada EA7 Sadem ve Pax Seza 

isimli 2 farklı 3D yazıcının üretim için satın alınması kararının verilmesi açısından ürün yaşam dönemi 

maliyetlemesi kullanılmıştır. 

EA7 Sadem isimli 3D yazıcının sadece satış fiyatına bakılarak Pax Seza 3D yazıcıdan ucuz olması sebebiyle 

bir satın alınma yapılması durumunda işletmenin uzun vadede kaybı söz konusu olacaktır. İşletmenin 

kullanım dönemi boyunca katlanacağı direkt işçilik, direkt ilk madde ve malzeme ile bakım-onarım 

maliyetleri dikkate alınarak, ürünlerin kullanım ömrü boyunca yapılacak harcamalar toplamı alınmıştır. 

Bulunan tutarlar iskonto oranı ile net bugünkü değere indirgendiğinde ise satın alınırken pahalı görünen 

Pax Seza 3D yazıcının aslında işletme için ürün yaşam dönemi boyunca daha az maliyetli olması nedeniyle 

satın alınması gereken seçenektir. 

İşletmelerin satın alma ya da üretim kararlarını vermeden önce pazar araştırmaları sonucunda ve daha 

önceki yıllardan edindikleri tecrübeler ile elde ettikleri tahmini veriler kullanılarak ürün yaşam dönemi 

maliyetleme analizinin yapılması olası zararların daha gerçekleşmeden önüne geçilmesi noktasında 

işletmelere önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Ürün yaşam dönemi maliyetlemesi hem üretici hem de tüketici bakış açısıyla uygulanılabilecek bir 

yöntemdir. Çalışma çeşitli araştırma sınırlılıkları altında gerçekleştirildiğinden, sadece bir üreticinin yeni 

makine alma kararı üzerinden vaka çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir. Gelecekte yapılacak 

çalışmalarda üretim aşamasındaki bir veya birden çok ürünün yaşam dönemi boyunca maliyetlerinin aynı 

anda hem üretici hem de tüketici açısından incelenmesi araştırmacılar ve uygulamacılar için farklı bir yol 

haritası oluşturulabilir. 
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Purpose – In this study, the effect of the financial development and financial stability variables 

on foreign direct investment were investigated for Turkey. 

Design/methodology/approach – The stationary of the series will be investigated by the ADF 

unit root test which developed by Dickey and Fuller (1981). And then, series will be examined 

with Rolling Windows Causality and Parameter Estimation Methods which developed by 

Balcılar et al. (2010). 

Findings – Empirical findings suggests that financial stability has a positive effect on the foreign 

direct investments especially after 2013; coefficient increased over 1 for foreign direct 

investments in some of the periods. 

Discussion – It can be understood from here that a 1% increase in financial stability can affect 

foreign direct investments by more than 1%. On the other hand, the causality relationship 

between financial development and direct foreign investments is meaningful only for the 2009-

2010 periods. 

Introduction 

Capital, which is input of production, is one of the most important inputs used in explaining development 

differences. Capital shortage and labor abundance are one of the key features of developing countries. Since 

meeting the required sources for development by savings is impossible in these economies, this deficit is 

endeavored to be recovered by the foreign capital. 

Direct capital investments are the concept to define establishing a new firm in a new region; making an extra 

investment for the existing foreign company. Direct capital investments can actualize as establishing a new 

company; opening a branch; building a new facility; buying an existing facility; consolidating with a 

company; purchasing the company in whole or in part; getting involved in collaborative ventures and 

making license agreements as well (Çinko, 2009: 118). 

United Nations Conferences on Trade and Development (UNCTAD, 2008) defines foreign direct investment 

(FDI) is a long term relationship between source country (investor companies) and the host country. 

Accordingly, source company (foreign investor) is described as the company that has an asset in another 

company or production unit belongs to another country. With reference to this description, it is the situation 

in which a foreign asset has a right to vote by means of having 10% or more than 10% of a company in a 

country.  

Foreign direct investments have a number of effects for both the host country and investor economy. These 

possible effects are issues that have frequently been discussed in literature. The first studies on this topic go 

back to 1960s. Rosestein-Rodan’s (1961) study that scrutinized the interest of foreign investments for 

1  This paper was derived from the study entitled “The Effect Of Financial Development And Financial Stability On Foreign 

Investments”,which was accepted as a master thesis in Batman University at January /2019,Institute of Social Sciences. 

mailto:gokhankarhan@gmail.com
mailto:gokhankarhan@gmail.com
mailto:vehbiakbulut81@gmail.com
mailto:vehbiakbulut81@gmail.com
http://www.orcid.org/0000-0003-1393-4649
yay%C4%B1na%20haz%C4%B1r.....Isarder-2019-977%20go%CC%88khan%20karhan/WWW.orcid.org/0000-0003-0365-597X


G. Karhan – V. Akbulut 11/1 (2019) 227-238 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 228 

developing countries is shown as one of the leading studies. It is mentioned in related study that foreign 

investments that are made in developing countries will increase local capital accumulation in those countries 

to a level that can be kept without the need of an auxiliary instrument. Moreover, extra products are added 

to available production capacity by way of the know-how of foreign capital inflow. Thus, there can be 

reached a higher saving rate in the existing level of income (Nur and Dilber, 2017: 19). 

Akdiş (1985) aligns the positive effects of foreign investment on host economies under seven titles. These 

effects are as follows; national income effect, the balance of payments effects; employment effect, technology 

effect, the effect of growth, regional development effect, the effect on saving and investments and growth of 

export, providing foreign currency inflow, closing the current account. 

i) Development of Foreign Direct Investments in the Turkish Economy After 1980 

Foreign capital investments in the Turkish economy go back to Ottoman economy. However, the 

noteworthy period is the period from 1980 to the modern day. Liberal economic policies have been started to 

be used within the scope of ‘’January 24 decisions’’ in 1980; this is the noteworthy point. 

Turkish economy supported was supported by interventionist government policies till the 1980s; a self-

enclosed economic structure based on import-substitution industrialization policy was adopted. Turkish 

economy opened to foreign countries by January 24 decisions in 1980 and entered into the economic 

liberalization. Restrictions in interest rates in Turkish economy were removed in 1981; policies of 

liberalization of exchange followed the process. Under these circumstances, financial markets in Turkey 

started to need for international capital (Kar and Tatlısöz, 2008: 4). 

Turkish economy became open to foreign trade by rallying the relations between the European Union and 

Turkey in the 1990s and Turkey’s membership to Customs Unions in 1996. Foreign capital investment 

expectation in Turkish economy started by formalizing the EU candidacy at the end of 2003 (Karagöz, 2007: 

934). 

A series of decisions were taken within the frame of January 24 decisions to incentivize the foreign investor. 

Related decisions are as follows; 

• It was aimed to ease foreign capital inflow in the agriculture and mining sectors and other specific service 

sectors by means of extending the scope of foreign capital. 

• It was enabled to be turned unsecured loans exceeding the US $500 million into foreign capital 

investments. 

• It was endeavored to ensure the environment of trust for foreign investors to liberalize the capital inflows 

and outflows. 

• It was enabled to be excluded foreign investments from some restrictions for domestic investors by 

establishing free zones. 

Some specific amendments for the benefit of foreign investors were conducted in related legislation; 

• There was brought flexibility to exchange regime. 

• Import and export were liberalized. 

• Free zones were operationalized. 

Turkish economy was made attractive by all these changes. Privatization activities including foreign 

investments via the build-operate-transfer model in 1980s can be evaluated within this scope (YASED, 1983: 

105 – 106). 

Short term foreign capital movements entered into the process of liberalization after the 1980s. Restrictions 

of foreign capital movements were canceled by the Law introduced in 1989. 32 numbered legal decision of 

Protection of the Value of Turkish Currency Law removed restrictions on foreign capital and allowed 

foreigners to make a purchase from capital markets in Turkey (Yorulmaz, 2006: 25). 

As is mentioned above, privatization has been a significant factor in foreign capital inflow. Privatization 

activities of public institutions were expedited in the related period. While the public institutions in which 
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monopoly goods and services are produced were privatizing, foreigners gained an advantage by means of 

directly addressing a market has a wide consumer group. Indeed, the number of foreign-invested companies 

within the top 500 was increased 66 to 114 from the 1980s to 1990s. 

Laws on free zones came into force in 1985. Related laws for developing the capital markets were enacted in 

1981. Tourism promotion frame decision and the law for the encouragement of tourism respectively came 

into force in 1980 and 1982. There was also a paragraph in regard to being taken precautions for introducing 

foreign capital policy abroad as from 1988  (Yorulmaz, 2006: 26). 

It is seen when the sectoral distribution of foreign capital investments in Turkey after 1980s that there was a 

flow from developed countries to developing countries. Basic characteristics of this flow are as follows 

(YASED, 1983: 110). 

• Foreign capital investments actualize in sectors that necessitate advanced technology and qualified 

manpower. 

• Foreign capital investments focus on sectors which continuously return a profit in the long term. 

Improving the sectors like automotive, transportation or mining and also extending subsidiary industries 

contribute to economic growth. 

Foreign capital has an influence on economic mobility within country. Related mobilities are as follows 

(Yorulmaz, 2006: 110); 

1. Chronic inflation problem that became permanent in the 1980s encouraged new foreign capital inflow to 

the country by increasing the profit margins of foreign investors. 

2. Liberal policies in the economy and a free market economy that was tried to have occurred started a 

process by increasing imported goods. Investments (import substitution) have been preferred for being 

produced these goods whose demand has increased in time. 

3. Long-term and low-interest loan and incentives for foreign capital investors provided the opportunity for 

great increases in capital in the country. 

Effects of foreign capital inflows that started in the 1980s on the national economy can be summarized as 

follow s; 

1. Entering new technologies in Turkey by investments of foreign investors (computer, electronic, electric, 

automotive). Getting into partnerships between domestic and foreign investors, 

2. Significant increases in foreign exchange holdings by foreign investments and being paid taxed by 

foreign companies in Turkey. These related increases are efficient on development of the economy, 

3. Foreign-invested institutions that need for qualified manpower have a role in fulfilling features of labor 

in Turkey and building capacities. 

4. Foreign investors who want to complete infrastructures (electricity, road, water, etc.) in host countries (or 

regions) help Turkey to speed up the process in this sense. 

Besides the positive effects above, foreign capital made huge contributions to issues such as industry and 

services sector and other issues like total equity and economic issues (gross value added, export, number of 

employees, balance sheets, profit, etc.) (Yorulmaz, 2006: 44 – 45). 

Literature Review 

A literature review about the situation of financial markets and foreign capital inflow is significant to 

develop the model that was offered in research. Indeed, there are several studies on determinants of foreign 

capital entered in financial markets. In addition to this, available studies mostly focused on macroeconomic 

factors. Limited availability of studies worked on risk factors by making the risk analysis of country. In this 

scope, financial stability can be measured as a risk factor. Otherwise, financial factors that are effective on 

foreign capital is a subject that was rarely discussed in the literature. 

One of the studies about determinants of foreign capital investments belongs to Dunning (1981). The author 

revealed the importance of foreign direct investment (FDI) inflow to the country by the size of the market, 
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unit labor cost and service sector productivity and inflation on FDI. Root and Ahmed (1979) is accepted as 

another leading study. They analyzed the effects of social status on FDI inflow to the country. Development 

of human capital, life quality, health system, and urbanization rate are effective factors on FDI inflow. Niels 

Hermes and Robert Lensink (2003) examined linkages between financial development and foreign direct 

investments which brings with technological process. Analysis show that development of the financial 

system is an important precondition for the FDI to have a positive impact on the economic growth. Bevan 

and Estrin (2004) reviewed the determinants of FDI in multiplex country groups by panel data analysis 

method. With reference to the research findings of authors who used European countries, the size of the 

market is effective while the country risk is insignificant on the issue. It was pointed out that efficiency is a 

remarkable factor in FDI inflow. Janicki and Wunnava (2004) reviewed European countries and member 

countries. They also inserted unit labor cost, market size and trade openness index in the analysis. According 

to this research findings, all these factors are important for FDI to enter in countries Nunnekamp (2002) 

scrutinized the determinants of FDI in terms of developing countries. He also analyzed whether there is a 

change in factors affecting FDI by the globalization. It was emphasized at the end of the research that 

significance of production costs and trade openness do not change by globalization; production costs and 

trade openness are determinants at the same time. FDI inflows increased toward nontradables. Onyeiwu and 

Shrestha (2004) conducted a study on African countries and reviewed the key determinants of FDI in related 

countries. With reference to their results, inflation, economic growth, international reserves, economical span 

and accessibility to natural resources are aligned among important factors rather than political stability and 

infrastructure competence. 

Zukarnain Zakaria (2007) researched causal relationship between FDI and financial development for 37 

developing countries. Causality analysis suggests that foreign direct investments have no affect on the 

development of financial system. Korgaonkar (2012) examined if a well-functioning financial system has an 

impact on the FDI inflows and outflows of a country using data for 78 countries for the period of 1980-2009. 

Findings suggests that FDI is not directed into countries that are financially weak. On the other hand FDİ is 

dependent on both the stock market variables and the banking sector variables for selected countries. 

Academic studies also performed single country analyses at the same time. Ang (2008), Yol and Teng (2009) 

and Xose and Palas (2008) can be shown as examples among related studies. Ang (2008) scrutinized 

Malaysia Economy. Ang who reviewed financial development as a variable resulted that trade openness and 

infrastructure factors including financial development affect FDI. Adeniyi and Omisakin (2012) investigated 

between financial development and foreign direct investments for Economic Community of West African 

States (ECOWAS) from 1970 to 2005 period. According to authors due to the heterogeneity of the economic 

structure of countries, different components should be used in spesific countries. Ezeoha and Cattaneo 

(2012) investigated impact of financial development, institutional quality and natural resource endowment 

on both the stock and the flow of inward foreign direct investment (FDI) to the 38 Sub-Saharan African 

(SSA) countries with GMM model. Findings shows that in the resource-rich countries, the formal financial 

system provides an alternative platform for the management of existing FDI stocks and the provision of 

financial allocation.  Bal and Akça (2016) analyzed the determinants of FDI in selected East Asian and Pacific 

countries. For this purpose, market size, trade openness, macroeconomic stability, infrastructure, and 

political instability variables were inserted in the model. It was concluded at the end of the research that FDI 

is affected by trade openness and market size variables Nur and Dilber (2017) considered twelve factors in 

their research about developing countries; panel data econometric method was used in related research. 

According to their findings; FDI is affected by corruption, openness, technology, employment and rule of 

law index. 

There also are studies that review the Turkish economy. Those studies analyzed Turkish economy in either 

single or country group. Erdal and Tatoğlu (2002) are one of those studies mentioned. Authors mentioned 

that investments affect market size, openness and infrastructure factors. 

Berköz and Türk (2007) is the other research that analyzed the Turkish economy. With reference to research 

results, GDP and population growth, increase in infrastructure investments, increase in credits given to 

related sectors can be shown as a justification of FDI growth. As is seen in this study, financial development 

has a significant factor in FDI to a certain extent Yılmazer (2010) reviewed the relationship between FDI, 

foreign trade and economic growth by causality analysis tests for Turkish economy. It was concluded at the 
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end of the research that export and import is not essential for FDI; however, economic growth is a significant 

factor for FDI. Ekinci (2011) evaluated the relationship between FDI, economic growth and employment by 

causality tests. According to the expressions of author, economic growth is a remarkable factor; the change 

in employment has no effect on FDI. 

It is understood when the studies conducted for Turkey are analyzed that economic growth performance is a 

remarkable factor in attracting FDI. Moreover, the effects of human capital and other factors on FDI cannot 

be determined in net. While some of the studies concluded that human capital is effective on FDI, other 

related studies emphasized the effects of variables relating to production costs on FDI. Furthermore, limited 

availability of studies are not enough to reflect the net effect of financial development variables on FDI; none 

of the variables about financial stability inserted in models. 

Data, Variables And Model 

i) Data 

Series that belong to nominal values of foreign direct investment that is used as capital flow variable was 

used in this research. Data (dollar-denominated) which belong to these variables were obtained from 

electronic data distribution system of the Central Bank of the Turkish Republic. 

ii)  Variables 

In the second stage, it was understood that financial development needs to be inserted in the model to 

measure the effect of financial development on foreign capital investments. There need to arise to establish 

an index to measure financial development. It is observed when the literature is reviewed that different 

variables are utilized to measure financial development. The ratio of broad money supply (M2) to gross 

domestic product and also the ratio of loans to the private sector to GDP can be seen among those different 

variables. The ratio of loans to the private sector to GDP was used to measure the financial development by 

considering the research of İnançlı et al., (2016). However, a remarkable part of financial system in 

developing countries like Turkey is composed of banks. Credits rank first among the essential services of 

private and public banks. This is because it is possible to say that the change in amount of loans to private 

sector is an important development indicator of the financial system. Values of loans to private sector that 

are used to measure the financial development were obtained from electronic data distribution system of the 

Central Bank of the Turkish Republic. Moreover, GDP value was received from electronic data distribution 

system of the Central Bank of the Turkish Republic to measure the ratio of loans to the private sector to the 

national income; this related ratio was computed by proportioning these data to each other. 

There is a need to constitute an index to measure the financial stability. Therefore, the financial stability 

index that was created by Aktaş (2011) was considered. Author’s index benefits from nine subindexes. Solely 

one of those subindexes was considered in this study when the scope those subindexes and structure of 

financial system in Turkey. The used subindex is composed of banking capital adequacy, asset quality, 

liquidity currency risk and profitability ratio. Those data were received from the database of Banking 

Regulatory and Supervisory Agency. 

Data relating to variables start from 2005 when foreign direct investment data were started to be periodically 

explained; it continues to the third quarter of the year of 2008. Period range in which quarter data are used 

was specified as 2005Q4 – 2018Q3. 

iii) Model 

Within the scope of the study, the established models are shown below. For the causality of foreign direct 

investments from financial development; 

1it it it itFDI FD  = + +   

For the causality of foreign direct investments from financial stability; 

1it it it itFDI FS  = + +  
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iv) Methodology 

Exposure of shocks to economic variables over time has led to the inaccuracy of the results obtained from the 

analyzes conducted to reduce the reliability of the data. Therefore, the stationary of the data exposed to 

shocks should be ensured. In this context, it will be tested whether the data carries a unit root or not, and if 

they carry the unit root, they will be stationarized by taking the differences of the series. In this context, the 

stationary of the series will be investigated by the ADF unit root test which developed by Dickey and Fuller 

(1981). And then, series will be examined with Rolling Windows Causality and Parameter Estimation 

Methods whic developed by Balcılar et al. (2010). 

ADF Unit Root Tests 

In time series analysis, the concept of stationary is very important. If the average of a time series and its 

variance do not change over time, and the covariance between the two periods is depends only  distance 

between the two periods, series is called stationary (Gujarati, 1999). When working with non-stationary time 

series a spurious regression problem can arises. The ADF model is expressed as follows. 

1 1

p

t t j t j tj
Y Y Y  − −=

 = + +  +   

When the deterministic trend is added to the model  

1 1

p

t t j t j t tj
Y Y Y   − −=

 = + +  + +   

And all test procedures are applied in the same way (Torun, 2015). 

Balcılar et. al. (2010) Rolling Window Causality and Parameter Estimation Methods which based on 

Bootstrap Method 

The causality and parameter estimation method developed by Balcılar provides the causality and parameter 

for each period used in empirical analysis. Balcılar et al. (2010) apply the probability ratio (LR, likelihood 

ratio) criterion to the error term with bootstrap method. For the two variables, vector autoregression model 

with optimal lag length,  t = 1,2,……T; 

 

0 1 1 ...t t p t p ty y y − −=  + + + +
 

2

1 2( , ) (0, )t iid   = The error term indicates white noise. The optimal lag length is calculated by 

Akaike Criterion. Where  1 2 2 1[ , ]t t t xy y y=  is an independent matrix of variables. VAR (p); 
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ij ij

k

L kL 
=

= , i,j=1,2 k is the lag operator.
k

t t kL x x −= . The null hypothesis of the test 12, 0i = ,

2ty   states that there is no Granger causality between variables. The alternative hypothesis shows that there 

is causality between variables.  

Empirical Findings 

The first thing that should be performed before applying econometric time series with methodological 

information tests is the unit root tests. Because the behaviors of series affect durableness of analysis results. 

In fact, regression tests may give misleading results if the series includes unit root. Therefore, unit root tests 

were first applied in this study. Table 1 shows the results of correlation test that was conducted before unit 

root tests. 
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Table 1. Correlations Between Variables 

 FDI FD FS 

FDI -  0.372 

FD -0.166 -  

FS  -0.524 - 

Note: Prepared by author 

As is seen in Table 1, there is a positive correlation (0.372) between foreign direct investments and financial 

stability. A negative correlation (-0.524) can be seen between financial stability and financial development. 

These results show us there may be a relationship between financial stability and foreign direct investments; 

also between financial development and portfolio investment. 

Table 2. Descriptive Statistics Belong Variables  

 FDI FD FS 

Average 7.275049 0.357481 4.571959 

Median 7.257341 0.433425 4.552586 

Maximum 8.042699 0.857794 5.046572 

Minimum 6.576470 -0.447057 4.298163 

Standard Deviation 0.314724 0.367760 0.188517 

Bias -0.134438 -0.464147 0.811422 

Kurtosis 2.570149 1.938488 2.995875 

Jarque-Bera 0.556977 4.308503 5.706222 

Probability 0.756927 0.115990 0.057665* 

There is no information on descriptive statistics in Table 2. The standard deviation that is the indicator of 

volatility is seen in financial development at maximum and financial development at a minimum. The 

criterion in the coefficient of skewness that shows the asymmetry in probability distribution is zero. If it is 

bigger than zero, distribution is right-skewed; if it is smaller than zero, distribution is left-skewed. Foreign 

direct investments and financial development are left-skewed; financial stability is right-skewed. Criterion is 

three in coefficient of kurtosis. If it is smaller than three, distribution is oblate; if it is bigger than three, 

distribution is orthogonal. As is seen in results in Table, all the variables are oblate. Variable shows a normal 

distribution based on the null hypothesis in Jarque-Bera normal distribution test. However, the variable does 

not show a normal distribution based on the alternative hypothesis. Under this circumstance, the alternative 

hypothesis that shows there is not a normal distribution for financial stability variable at 10% significance 

level is accepted. A null hypothesis which accepts the presence of normal distribution in foreign direct 

investments and financial development variables is accepted. 

Unit root test is required after correlation and descriptive statistics toward variables are given. Unit root tests 

that were developed by Dickey-Fuller (1981, ADF) were used in this chapter. 
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Table 3. ADF (1981) Unit Root Test Results 

Level 

 Variables ADF 

First 

Differences 

ADF 

Constant 

FDI 
-4.159 (0) 

[0.00]*** 

-10.748 (0) 

[0.00]*** 

FD 
-3.013 (6) 

[0.041]** 

-7.761 (5) 

[0.00]*** 

FS 
-2.275 (1) 

[0.183] 

-7.856 (1) 

[0.00]*** 

   

Constant+T

rend 

FDI 
-4.490 (0) 

[0.00]*** 

-10.752 (0) 

[0.00]*** 

FD 
0.988 (7) 

[0.99] 

-4.135 (5) 

[0.011]** 

FS 
-5.327 (0) 

[0.00]*** 

-7.793 (1) 

[0.00]*** 

Note: The figures in parenthesis denote the lag length selected by the Schwarz criterion. ***, **, and * denote statistical 

significance at the 1%, 5% and 10% level of significance, respectively. Values within the brackets shows the probability 

ratios. For the ADF test: The results of Dickey Fuller test in the case of zero lag length and lag length chosen due to SIC 

criteria. For the ADF test, the Mac Kinnon(1996) critical values for with constant -.3.485, -2.885 at the 1 %, and 5 % levels. 

The critical values for with constant and trend -4.035, -3.447 at the 1 % and 5 % levels, respectively. 

Table 3 shows Dickey-Fuller (1981, ADF) unit root test results. With reference to Dickey-Fuller (1981) test 

results, foreign direct capital investments do not carry unit root at level value. Thus, it will be assumed that 

the variables are I(0) in analyses. It is also observed that financial development variable is at stationary at 5% 

significance level and level value in a model with constant; however, the same variable is not stationary at a 

level value in a model with constant and trend. Financial development is stationary when it is the first 

difference is computed. Financial stability variable carries unit root at a level value in the model with 

constant; however, financial stability is stationary at 1% significance level in a model with constant and 

trend variable. Financial stability is stationary when its first difference is taken. In conclusion, the analysis is 

continued by taking account the level value of foreign direct investments, first differences of financial 

development and financial stability variables. 

 

    Graphic1. Balcılar et al., (2010) Rolling Window Causality Test Results from Financial Development to 

Foreign Direct Investments Note: Prepared by author. 

The efficiency of financial development on FDI was tested in Graphic 1. There is causality from financial 

development to foreign direct investment in the third and fourth quarters of the year of 2009; the first 
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quarter in the year 2010. Financial development became a significant criterion for FDI after the global crisis; 

however, its effectiveness took a short time. 

 

                 Graphic 2.  Balcılar et al., (2010) Rolling Window Causality Test Results from Financial Stability to 

Foreign Direct Investments Note: Prepared by author. 

Graphic 2 shows the effect of financial stability on FDI. According to related findings, there is no causality 

from financial stability to foreign direct investments in none of the periods. Namely, financial stability does 

not affect the portfolio investments and FDI at the same time. 

 

  Graphic3. Balcılar et al., (2010) Rolling Window Causality Test Results from Financial Development to 

Foreign Direct Investments Note: Prepared by author 

Graphic 3 and 4 show the results of the analysis that was applied to review to what extent foreign direct 

investments are affected by financial development and stability. As is seen in Graphic 3, the effect of 

financial development on foreign direct investments is positive from the third quarter of 2009 to the third 

quarter of 2011 (except the fourth quarter of 2010). The lowest effect actualized in the second quarter of 

2011(0.013); the highest effect actualized in the third quarter of 2010  (0.709). 

Effect of financial development on foreign direct investments was negative from the fourth quarter of 2011 to 

the third quarter of 2014. The lowest effect was in the fourth quarter of 2011 (0.045); the highest effect was in 

the first quarter of 2014 (1.11042). Effect of the financial development on foreign direct investments was 

negative from the fourth quarter of 2014 to the fourth quarter of 2016. In the same period, the lowest effect 

actualized as 0.203 in the fourth quarter of 2016; the highest effect actualized as 1.168 in the third quarter of 

2016. Effect of the financial development on foreign direct investments is negative from the first quarter of 

2017 to the end of the empirical analysis period. In the same period, the lowest effect actualized as 0.108 in 

the second quarter of 2017; the highest effect actualized as 0.724 in the fourth quarter of 2017. Accordingly, 

financial development created a multiplier effect on foreign direct investments in the first quarter of 2014 

and the third quarter of 2016. In addition to all these, effect of financial development on FDI cyclically 

followed a fluctuating course.  
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Graphic 4.  Balcılar et al., (2010) Rolling Window Regression Test Results from Financial Stability to the 

Foreign Direct Investments Note: Prepared by author 

Graphic 4 shows the course belongs to the coefficient represents the effectiveness of financial stability on 

FDI. Effect of financial stability on the foreign direct investment was negative from the third quarter of 2009 

to the fourth quarter of 2011. In related period, the lowest effect actualized as 0.157 in the fourth quarter of 

2011; the highest effect actualized as 0.967 in the third quarter of 2010. Effect of financial stability on foreign 

direct investments was positive from the first quarter of 2012 to the third quarter of 2018. In the period 

mentioned, the lowest effect actualized as 0.1907 in the third quarter of 2017; the highest effect actualized as 

1.378 in the second quarter of 2014. Namely, financial stability created a multiplier effect on foreign direct 

investments in the period from the third quarter of 2013 to the third quarter of 2014. 

Conclusion 

In this study, an empirical model was established to find to what extent the FDI is affected by financial 

development and stability. Data that were inserted in the model were defined; finally, we informed on the 

sources of data. Afterward, econometric methodologies were introduced. 

The last part of the chapter gave and commented the results of econometric time analysis; rolling window 

causality and regression analyses. 

Rolling window regression analysis results confirmed that financial development has negative (Korgaonkar, 

2012; Fakhreddin et.al., 2011) and positive effects (Zakaria, 2007; Nasser and Gomez, 2009; Dutta and Roy, 

2011) on foreign direct investments based on cyclical fluctuations as results of Zadeh and Madani (2012) and 

Konstantinos et al. (2010). Kar and Tatlısöz (2008) state that the financial stability is of great importance in 

the presence of much of the foreign capital stock in the developed countries. We also see that financial 

stability has a positive effect on the foreign direct investments especially after 2013; coefficient increased 

over 1 for foreign direct investments in some of the periods. It can be understood from here that a 1% 

increase in financial stability can affect foreign direct investments by more than 1%.  

In conclusion, both financial stability and financial development are effective on the foreign capital inflow. 

Moreover, it is possible to say that financial stability has become important for this type of foreign capital in 

the period after 2013. There is an undeniable fact that the effect of financial stability is more effective in 

comparison with financial development. It is understood via this undeniable fact that either financial 

development with a total net asset value of fund or instrument variety has remained incapable for financial 

capital to enter the country from abroad. Regulatory and supervisory authorities need to effort for financial 

stability as well. 
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Amaç – Mevduat bankalarının temel işlevi; fon arz ve talebine aracılık etmektir. Bu bağlamda, 

en önemli gelir kaynakları faiz gelirleridir. Artan rekabet ve müşteri talepleri doğrultusunda 

bankalar günümüzde mevduat ve kredi işlemleri dışında birçok hizmeti vermektedir. Bunun 

sonucunda, mevduat bankalarının gelir çeşitliliği artmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 

mevduat bankalarının faiz dışı gelir düzeylerinin finansal performansları üzerine etkisini 

belirlemektir. 

Yöntem – Çalışmanın kapsamı, Türkiye bankacılık sektörüdür. Bu bağlamda, Türkiye’de 

faaliyet gösteren 23 mevduat bankası örneklem olarak belirlenmiştir. Veri seti, ele alınan 

bankaların 2007-2017 dönemi çeyreklik verilerinden oluşmaktadır. Finansal performans 

göstergesi olarak, bankaların varlık kârlılığı ile öz sermaye kârlılığı, bağımsız değişken olarak 

da, bankaların faiz dışı gelirlerinin toplam gelirlerine oranı kullanılmıştır. Ayrıca daha sağlıklı 

bulgulara ulaşabilmek için çeşitli kontrol değişkenleri de analize dâhil edilmiştir. Veri setinde 

hem birim hem zaman boyutu bulunduğu için yöntem olarak Panel Veri Analizi tercih 

edilmiştir. 

Bulgular – Elde edilen bulgular faiz dışı gelir seviyesinin bankaların hem aktif kârlılığı hem de 

öz sermaye kârlılığı üzerinde etkili olduğunu gösterirken değişkenler arasında pozitif yönlü bir 

etkileşim tespit edilmiştir. 

Tartışma – Özellikle sektörde var olan yoğun rekabet bankaları temel faaliyetleri dışında farklı 

hizmetler sunmaya yönlendirmektedir. Gün geçtikçe artan müşteri sayıları ve işlem hacmi ile 

bankacılık sektörünün gelir düzeylerinde de ciddi artışlar yaşanmaktadır. Çalışma kapsamında 

ulaşılan sonuçlar faiz dışı gelir kalemlerinin de mevduat bankalarının finansal performansı 

üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Müşteri ihtiyaçları ve memnuniyeti 

doğrultusunda çeşitli hizmetler sunması bankalara önemli bir katkı sağlamaktadır.  
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Purpose – The main function of deposit banks is to mediate fund supply and demand. In this 

context, the most important sources of income of banks is interest income. In addition, in line 

with increasing competition and customer demands, banks provide many services other than 

deposit collection and loan. As a result, the income diversity of deposit banks increased. The 

purpose of this study is to determine the effect of non-interest incomes on the financial 

performances of deposit banks. 

Design/methodology/approach – The scope of the study is the banking sector of Turkey. In this 

context, the 23 commercial banks operating in Turkey are defined as samples. The data set 

consists quarterly data of the banks, which is between the period 2007-2017. The Return of Asset 

(ROA) and Return of Equity (ROE) have selected as the dependent variables. In addition, the 

ratio of non-interest incomes of the banks to total incomes was used as an independent variable. 

In addition, various control variables were included in the analysis in order to reach more 

meaningful findings. Panel Data Analysis method has preferred since the data set has both unit 
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and time dimensions. 

Results – The findings showed that the non-interest income level has a positive effect on both 

the return on assets and the return on equity. 

Discussion – The banking sector is growing day by day with increasing customer numbers and 

transaction volumes. The results of the study show that non-interest income items also have a 

significant impact on the financial performance of deposit banks. Providing various services in 

line with customer needs and satisfaction makes an important contribution to banks. 

 

Giriş 

Mevduat bankaları temel olarak fon fazlası olanlardan topladıkları mevduatları fon açığı olanlara kredi 

olarak aktarma işlevini yerine getirirken bu faaliyetleri sonucunda da faiz geliri elde ederler. Bu doğrultuda, 

mevduat bankalarının veya ticari bankaların temel gelir kalemi faizlerdir.  

Günümüzde küreselleşme ile birlikte teknoloji, iletişim ve ulaşım alanlarındaki yaşanan olumlu gelişmelerin 

etkisiyle hem ulusal hem de uluslararası ticari faaliyetlerde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Ekonomik 

faaliyetlerde yaşanan bu ivme bireylerin, kurumların ve devletlerin de fon akışlarında önemli bir hareketlilik 

yaratmıştır. Bu doğrultuda, fon akışına aracılık yapan bankalar ekonomik ve toplumsal hayatta daha fazla 

yer alırken işlem hacimleri ile müşteri sayıları da her geçen gün yükselme eğilimi göstermektedir. Tablo 1’de 

Türkiye’de 10 yıllık dönemde mevduat bankalarının verdikleri kredi ve topladıkları mevduat miktarları yer 

almaktadır. Sektörde işlem hacminin sürekli bir artış içinde olduğu tablodan görülebilmektedir. 

Tablo 1. Türkiye’de Mevduat Bankalarının TL ve Dolar Cinsinden Kredi-Mevduat Miktarları (Milyon TL - 

Milyon $) 

Toplam Kredi Tutarı Toplam Mevduat Miktarı 

 2007 2012 2017 2007 2012 2017 

TL 267.584 728.855 1.918.033 356.713 770.016 1.713.185 

$ 227.460 408.048 508.506 306.218 431.092 454.197 

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 

Tüm bu gelişmelerin ışığında, bankacılık sektörü yüksek kâr potansiyeline sahip olmakla birlikte yoğun bir 

rekabet ortamını da beraberinde getirmektedir. Bu durumunda etkisiyle sektör içinde faaliyet gösteren 

bankalar kârlılıklarını korumak ve daha da yükseltebilmek amacıyla zaman içinde kredi ve mevduat 

faaliyetleri dışında çok çeşitli hizmetler sunmaya başlamışlardır. Bu hizmetlerden başlıcaları; fon transferi, 

vergi ve fatura tahsilatı gibi çeşitli ödeme hizmetleri, saklama hizmetleri, döviz alım satımı, para ve sermaye 

piyasası araçlarına yatırım faaliyetleri vb. Bu işlemler sonucunda da faiz geliri dışında ücret, komisyon, kâr 

payı gibi isimler altında farklı kazançlar elde etmektedir.  

Bankacılık sektöründe başlıca faiz dışı gelir kalemleri, kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, alınan kâr 

payları, bankacılık hizmet gelirleri, aktiflerin satışından elde edilen gelirler, kâr payı dışındaki diğer faiz dışı 

gelirlerden oluşmaktadır. Bankaların günümüzde fon alım satımı dışında bu faaliyet çeşitliliğine 

ulaşmalarının etkileri incelenmeye değerdir. Bu bağlamda, bankaların temel faaliyet konuları dışında farklı 

hizmetlere yönelmelerinin performansları üzerindeki etkisinin belirlenmesinin hem bankacılık sektörü hem 

de literatüre katkı açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Bu bağlamda çalışmanın amacı, bankaların faiz dışı gelir düzeyleri ile finansal performansları arasındaki 

etkileşimi incelemektir. Literatürde faiz dışı gelirler ile banka performansı arasındaki ilişki farklı başlıklarda 

incelenmiştir. Çalışmaların bir kısmı banka kârlılığın belirleyicileri başlığında odaklanırken faiz dışı gelir 

bağımsız değişkenlerden biri olarak kullanılmıştır (Jing vd., 2003; Tunay ve Silgapar, 2006; Doğru, 2011). 

Bazı çalışmalarda ise bankaların ürün ya da gelir çeşitlendirmesinin etkileri üzerinde durulurken faiz dışı 

gelirler bu çeşitlendirmenin önemli bir unsuru olarak ele alınmıştır. Gelir çeşitlendirmesi başlığındaki 

çalışmaların belirli bir kısmında bankaların piyasa değerinin bağımlı değişken olarak kullanıldığı 

görülmektedir. (Sawada, 2013; Vo, 2017; Baele vd. 2007: 2009).  
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Daha sınırlı olmakla birlikte bazı çalışmalar, doğrudan doğruya bankaların faiz dışı gelir düzeyi ile finansal 

performans göstergesi olarak aktif ve öz kaynak kârlılığı arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Yapılan 

çalışmalar genel olarak incelendiğinde bulgularda bir fikir birliği olmadığı görülmektedir. Bian, Wang ve 

Sun (2015), Çin bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 107 ticari bankanın 2007-2012 dönemine ait verilerini 

kullanarak faiz dışı gelirlerin bankaların kâr ve risk verimliliği üzerindeki etkisini irdelemişlerdir. Genel 

olarak faiz dışı gelirlerin Çin bankalarının kâr ve risk verimliliği üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu tespit 

edilmiştir. Faiz dışı gelir bileşenlerini oluşturan farklı kalemlerin bireysel etkilerine bakıldığında ise, 

komisyon ve ücret gelirlerinin risk verimliliğini, alım satım kazancının ise kâr verimliliğini ciddi düzeyde 

azalttığı görülmektedir.  

Avustralya bankacılık sektöründe yer alan 9 bankanın 2000-2009 dönemini kapsayan bir araştırmada ise, 

Delpachitra ve Lester (2013), faiz dışı gelirlerin pozitif getiri sağladığını ve riski azalttığını savunmuşlardır. 

Faiz dışı gelir kalemleri ayrı ayrı düşünüldüğünde, kârlılık ve risk ile pozitif yönlü bir etkileşim 

göstermektedir. Bununla beraber, toplam faiz dışı gelirin banka gelirleri içindeki payı arttıkça belirli bir 

seviyeden sonra kârlılığa negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, bankaların temel faaliyetlerini 

bırakarak aşırı derecede faiz dışı gelir getirici faaliyetlere odaklanmasının zaman içinde olumsuz etkilerinin 

oluşmaya başladığı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, bankaların faiz dışı gelir sağlayan ve müşterilerin 

talep ettiği faaliyetleri belirli seviyelerde yerine getirmesi ancak aşırıya kaçmamaya özen göstermelerinin 

uygun olacağı savunulmaktadır. 

Faiz dışı gelirlerinin Hindistan bankalarının kârlılığını arttırıp artırmadığını araştıran Ahamed (2017), daha 

yüksek faiz dışı gelir payına sahip olmanın daha yüksek kârlılık sağladığını belirlemiştir. Kamu bankaları ve 

yerli bankalar, yabancı bankalar ile karşılaştırıldığında yabancı bankaların daha yüksek kârlar sağladığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca gelir çeşitlendirmenin daha yüksek varlık kalitesine sahip bankalara kıyasla 

nispeten düşük varlık kalitesinin sahip bankalara daha fazla katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Gelir çeşitlendirmesinin bankaların performansına etkisini Japonya bankacılık sektörü özelinde ele alan 

Sawada (2013), gelir çeşitlendirmesi ölçülerinden biri olarak faiz dışı gelirlerin/toplam faaliyet gelirlerine 

oranını kullanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda gelir çeşitlendirmesinin bankaların piyasa değeri üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte çeşitlendirmenin banka riskini azalttığı 

yönünde bir kanıt elde edilememiştir.  

Benzer bir çalışmayı Vietnam bankacılık sektörü üzerine gerçekleştiren Vo vd. (2017), çeşitlendirme stratejisi 

ile banka piyasa değeri arasında negatif yönlü bir ilişki tespit etmiştir. Bu durumun sebebi olarak da 

bankaların çeşitlendirme faaliyetlerinde bulunmasıyla yatırımcı nezdinde banka riskinin arttığı yönünde 

algı oluşmaya başlaması gösterilmiştir.  

Bian vd. (2015), Çin ticari bankacılığı özelinde faiz dışı gelirlerin bankaların kâr ve risk verimliliği üzerinde 

düşük düzeyde de olsa negatif yönlü bir etkisinin olduğunu belirlerken, Li ve Yang (2016), Çin kamu 

bankalarında faiz dışı gelir getirici faaliyetlerin varlık kârlılığı üzerinde pozitif ancak zayıf bir etkiye sahip 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yöntem 

Katılım bankalarında faiz olgusu olmadığı için bu çalışmaya dâhil edilmemiştir. Kalkınma ve yatırım 

bankalarının hem mevduat toplama yetkisine sahip olmaması hem de ilgili dönem verilerine ulaşılamaması 

nedeniyle bu banka türleri de çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenlerden dolayı, çalışmanın 

kapsamını Türkiye bankacılık sektöründe yer alan mevduat bankaları oluşturmaktadır. Türkiye Bankalar 

Birliği verilerine göre 2018 yılı itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren 34 adet mevduat bankası 

bulunmaktadır. Ancak bu bankaların bir kısmının seçilen çalışma döneminde belirlenen verilerinin 

tamamına ulaşılamamıştır. Dolayısıyla inceleme için 23 mevduat bankası verilerinden yararlanılmıştır. Bu 

bankalar; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O., Akbank T.A.Ş., Anadolubank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Türk 

Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Burgan 

Bank A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş., Citibank A.Ş., , Denizbank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ICBC Turkey Bank 

A.Ş., ING Bank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Turkland Bank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Habib Bank 

http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.ziraatbank.com.tr/
http://www.halkbank.com.tr/
http://www.halkbank.com.tr/
http://www.vakifbank.com.tr/
http://www.vakifbank.com.tr/
http://www.vakifbank.com.tr/
http://www.vakifbank.com.tr/
http://www.akbank.com/
http://www.akbank.com/
http://www.anadolubank.com.tr/
http://www.anadolubank.com.tr/
http://www.fibabanka.com.tr/
http://www.fibabanka.com.tr/
http://www.sekerbank.com.tr/
http://www.sekerbank.com.tr/
http://www.turkishbank.com.tr/
http://www.turkishbank.com.tr/
http://www.teb.com.tr/
http://www.teb.com.tr/
http://www.teb.com.tr/
http://www.teb.com.tr/
http://www.isbank.com.tr/
http://www.isbank.com.tr/
http://www.yapikredi.com.tr/
http://www.yapikredi.com.tr/
http://www.alternatifbank.com.tr/
http://www.alternatifbank.com.tr/
http://www.burgan.com.tr/
http://www.burgan.com.tr/
http://www.burgan.com.tr/
http://www.burgan.com.tr/
http://www.atbank.com.tr/
http://www.atbank.com.tr/
http://www.citibank.com.tr/
http://www.citibank.com.tr/
http://www.denizbank.com/
http://www.denizbank.com/
http://www.hsbc.com.tr/
http://www.hsbc.com.tr/
http://www.icbc.com.tr/
http://www.icbc.com.tr/
http://www.icbc.com.tr/
http://www.icbc.com.tr/
http://www.ingbank.com.tr/
http://www.ingbank.com.tr/
http://www.qnbfinansbank.com/
http://www.qnbfinansbank.com/
http://www.tbank.com.tr/
http://www.tbank.com.tr/
http://www.garanti.com.tr/
http://www.garanti.com.tr/
http://www.habibbank.com.tr/
http://www.habibbank.com.tr/
http://www.habibbank.com.tr/
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Limited. Çalışmanın dönemi olarak ise 2007Q1-2017Q4 belirlenmiştir ve bankaların çeyreklik verileri 

kullanılmıştır.  

Çalışmanın yöntemi olarak ise, veri setine uygun olarak panel veri analizi tercih edilmiştir. Panel veri 

analizi, zaman boyutuna sahip kesit verileri kullanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen ve yatay 

kesit verilerini zaman serisi ile bütünleştiren bir yöntemdir (Wooldridge, 2013: 444). Bu doğrultuda 

değişkenler arası ilişki panel veri ekonometrisi çerçevesinde panel regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Panel veriler, basit şekilde aşağıdaki eşitlikle gösterilebilir: 

Yit = α + β1it X1it + … + βkit Xkit + eit       (i=1,2,…,N) (t=1,2,…,T) 

Eşitlikte Y, bağımlı değişkeni; X, bağımsız değişkeni; α, sabit terimi; β, eğim katsayısını, i alt indisteki i 

değerini; t, zamanı; e, hata terimini ifade etmektedir (Baltagi, 2001: 11).  

Birçok çalışmada performans göstergesi olarak aktif kârlılığı (ROA) ve öz kaynak karlılığı (ROE) 

kullanılmaktadır (Stiroh, 2004; Lepetit vd., 2008; Elsas vd., 2010).). Bu bağlamda, çalışma kapsamında banka 

performans göstergesi olarak aktif kârlılığı ve öz kaynak kârlılığı rasyoları bağımlı değişkenler olarak 

kullanılmıştır. Kurulan modelin bağımsız değişkenini ifade eden faiz dışı gelir ölçüsü olarak bankaların net 

faiz dışı gelirlerin toplam gelirlere oranı tercih edilmiştir (Sawada, 2013; Doğru, 2011). Çalışma sonuçlarının 

daha etkin ve sağlıklı olması için, konu ile ilgili literatür göz önünde bulundurularak bankaların finansal 

performansı üzerinde etkili olabilen bazı değişkenlerde kontrol değişkeni olarak modellere eklenmiştir. 

Tablo 2’de çalışma kapsamında kullanılan değişkenler özetlenmiştir.  

Tablo 2. Çalışma Kapsamında Kullanılan Değişkenler 

Bağımlı Değişkenler 
Aktif (Varlık) Kârlılığı (ROA) 

Öz Kaynak Kârlılığı (ROE) 

Bağımsız Değişken Net Faiz Dışı Gelir / Toplam Faaliyet Gelirleri (FDGTG) 

Kontrol Değişkenleri 

Toplam Öz Sermaye / Toplam Aktifler (TOTA) 

Toplam Krediler / Toplam Aktifler (TKTA) 

Takipteki Krediler / Toplam Krediler (TKTK) 

Kredilere Uygulanan Faiz Oranı (FO) 

Toplam Mevduatın Logaritması (LOGTM) 

Personel Giderleri / Toplam Aktifler (PGTA) 

Tablo 2’de yer alan değişkenler dışında farklı değişkenlerinde modele ilave edilmesi düşünülmüştür. Ancak 

değişkenler arasında yüksek korelasyon tespit edildiği için bu değişkenler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Örneğin bankaların risk ölçütü olarak kullanılan ve performansları üzerinde etkili olduğu kabul edilen 

sermaye yeterliliği standart oranı çalışmaya dahil edilen TOTA değişkeni arasında %90 korelasyon tespit 

edilmiştir. Aynı şekilde toplam krediler ile toplam aktiflerin logaritmik değerleri de LOGTM ile yüksek 

korelasyon gösterdiği için bu değişkenler de çalışma dışında tutulmuştur. 

Bankaların faiz dışı gelir düzeylerinin bankaların finansal performansına etkisinin incelenmesi amacıyla 

kurulan hipotezler ve modeller şu şekildedir: 

H1: Net faiz dışı gelirlerin toplam gelirlere oranının aktif kârlılığı üzerine etkisi pozitiftir.  

H2: Net faiz dışı gelirlerin toplam gelirlere oranının öz kaynak kârlılığı üzerine etkisi pozitiftir.  

Çalışma kapsamında 2 model kurulmuştur. 1.modelde net faiz dışı gelirlerin toplam gelirlere oranının aktif 

kârlılığı üzerine etkisi incelenmiştir. 2. model ile net faiz dışı gelirlerin toplam gelirlere oranının öz kaynak 

kârlılığı üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca her iki modele de ifade edilen bazı kontrol değişkenleri de ilave 

edilmiştir.  

1.Model → ROAit = α + β1 (FDGTG)it + β2 (TOTA)it + β3 (TKTA)it + β4 (TKTK)it + β5 (FO)it + β6 (LOGTM)it + β7 

(PGTA)it + eit 

http://www.habibbank.com.tr/
http://www.habibbank.com.tr/
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2.Model → ROEit = α + β1 (FDGTG)it + β2 (TOTA)it + β3 (TKTA)it + β4 (TKTK)it + β5 (FO)it + β6 (LOGTM)it + β7 

(PGTA)it + eit 

Bulgular 

Panel veri ekonometrisi çerçevesinde öncelikle her bir değişkenin veri serilesinin yatay kesit bağımlılığı 

durumu incelenmelidir. “Yatay kesit (kesitsel) bağımlılık”, panel veri modelinin her birimi için hesaplanan 

hata terimleri arasında korelasyon olduğu anlamına gelmektedir. (Tatoğlu, 2013a: 9). Veri serilerine hangi 

tür birim kök testinin uygulanacağı kararında yatay kesit bağımlılık önemli bir kriterdir. Eğer seride yatay 

kesit bağımlılık bulunuyorsa birimler arası korelasyonu dikkate almayan birinci kuşak birim kök testlerinin 

uygulanmasının doğru olmayacağı ve ikinci kuşak testlerin uygulanmasının daha tutarlı sonuçlar vereceği 

belirtilmektedir. (Tatoğlu, 2013b: 220). 

Bu doğrultuda, veri setinin yapısı dikkate alınarak Pesaran (2004) tarafından geliştirilen “CD (Cross-

sectional Dependence) Testi” uygulanmıştır. Tablo 3’de yer alan CD Testi sonuçlarına göre tüm serilerde 

yatay kesit bağımlılığının olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Perasan (2004) CD Test Sonuçları 

Değişkenler CD test istatistiği Olasılık 

ROA 48,07 <0,001 

ROE 46,27 <0,001 

FDGTG 15,03 <0,001 

TOTA 25,50 <0,001 

TKTA 22,98 <0,001 

TKTK 32,69 <0,001 

FO 89,60 <0,001 

LOGTM 96,80 <0,001 

PGTA 59,13 <0,001 

 

Veri setindeki serilerde yatay kesit bağımlılık belirlendiği için birimler arası korelasyonu dikkate alan ikinci 

kuşak birim kök testleri kullanılmalıdır. Bu bağlamda “Yatay Kesit Genişletilmiş Im, Pesaran ve Shin (CIPS) 

Panel Birim Kök Testi” uygulanmıştır. Pesaran (2007) tarafından geliştirilen test, birimler arası korelasyonu 

ortadan kaldırmak için ADF regresyonunun gecikmeli yatay kesit ortalamaları ile genişletilmiş şeklini 

kullandığından dolayı “yatay kesit genişletilmiş Dickey Fuller (CADF)” olarak da adlandırılmaktadır. 

(Tatoğlu, 2013b: 223).  

Tablo 4. Perasan (2007) Birim Kök Testi 

Değişkenler t-bar cv10 cv5 cv1 Z[t-bar] Olasılık 

ROA -2,624 

-2,080 -2,160 -2,300 

-4,358* <0,001 

ROE -2,632 -4,398* <0,001 

FDGTG -2,489 -3,666* <0,001 

TOTA -2,177 -2,075** 0,019 

TKTA -2,772 -5,114* <0,001 

TKTK -2,827 -5,392* <0,001 

FO -2,868 -5,602* <0,001 

LOGTM -2,136 -1,866** 0,031 

PGTA -2,460 -3,518* <0,001 
* %1 anlamlılık düzeyi, ** %5 anlamlılık düzeyi 

Tablo 4’de yer alan test sonuçları tüm değişkenlerin seviyelerinde durağan olduklarını göstermektedir. 

LOGTM ve TOTA kontrol değişkenleri %5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı sağlarken diğer tüm 

değişkenler %1 seviyesinde birim kök içermemektedir. 
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Durağanlık sınaması yapıldıktan optimal model tespiti yapılmalıdır. Bu bağlamda, havuzlanmış model ile 

sabit etkiler ve rassal etkiler modelinden hangisinin veri seti için uygun model olduğunu belirleyebilmek 

amacıyla sırasıyla Chow sınaması, Breusch Pagan LM sınaması ve Hausman testleri uygulanmıştır. Her üç 

testin sonuçları Tablo 5’de özetlenmektedir. 

Tablo 5. Perasan (2004) CD Test Sonuçları 

1. Model (ROA & FDGTG) 

Testler  Test istatistiği Olasılık 

Chow Testi 
Birim Etkisi 6,91 <0,001 

Zaman Etkisi 13,68 <0,001 

Breusch Pagan LM 

Testi 

Birim Etkisi 219,97 <0,001 

Zaman Etkisi 1285,30 <0,001 

Hausman Testi  10,44 0,1647 

2. Model (ROE & FDGTG) 

Testler Test istatistiği Olasılık 

Chow Testi 
Birim Etkisi 8,04 <0,001 

Zaman Etkisi 13,37 <0,001 

Breusch Pagan LM 

Testi 

Birim Etkisi 300,52 <0,001 

Zaman Etkisi 1260,12 <0,001 

Hausman Testi  11,44 0,1207 

 

Hausman (1978) testinin yokluk hipotezi; modelde sabit etkiler modeli olduğu, alternatif hipotez ise rassal 

etkiler modelinin geçerli olduğu şeklindedir. Hausman test istatistiğinin modeldeki açıklayıcı değişken 

sayısına eşit serbestlik dereceli asimtotik bir dağılımı vardır. Hesaplanan ki-kare değeri, serbestlik derecesi 

ve anlamlılık düzeyindeki kritik ki-kare değerinin üzerindeyse, rassal etkiler modelinin uygun olmadığı 

sonucuna ulaşılır. Bunun nedeni, rassal hata terimlerinin en az bir açıklayıcı değişkenle korelasyonludur. Bu 

durumda sabit etkiler modeli tercih edilir (Gujarati, 2016).  

Bu bilgiler ışığında, Tablo 4’de yer alan bulgular incelendiğinde bankaların faiz dışı gelir düzeyinin varlık 

kârlılığı ile ilişkisini ortaya koyabilmek için kurulan 1.modelin Hausman testinde olasılık değeri %10 

anlamlılık düzeyinde bile anlamlı olmadığı için yokluk hipotezi red edilir. Bu bağlamda optimal model 

rassal etkiler modelidir. Faiz dışı gelir düzeyinin özkaynak kârlılığı ile ilişkisini ölçmek amacıyla oluşturulan 

2.model için de benzer bir biçimde Hausman test sonucu optimal model olarak rassal etkiler modelini işaret 

etmektedir. Bununla beraber, her iki modelde birim ve zaman etkileri mevcuttur. 

Optimal model tahmin edildikten sonra ekonometrik varsayımların (heteroskedasite, otokorelasyon ve 

birimler arası korelasyon) sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmelidir. Rassal etkiler modelinin optimal 

model olarak belirlenmesi doğrultusunda heteroskedasite probleminin sınaması için Levene, Brown ve 

Forsythe testi, otokorelasyon sınaması için düzeltilmiş lagrange çarpanı (Augmented Lagrange Multiplier-

ALM) testleri ve birimler arası korelasyon sınaması için Pesaran CD LM, Friedman Spearman Rank ve Free 

Rank testleri uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. 
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Tablo 6. Ekonometrik Varsayım Sınaması Test Sonuçları 

1. Model (ROA & FDGTG) 

Testler Test istatistiği Olasılık 

Heteroskedasite 

Sınaması 

Levene, Brown ve 

Forsythe Testi 

W0=9,2418328 <0,001 

W50=8,5240217 <0,001 

W10=8,9325174 <0,001 

Otokorelasyon 

Sınaması 
ALM Testi 63,90 <0,001 

Birimler Arası 

Korelasyon Sınaması 

Pesaran CD LM 45,419 <0,001 

Friedman Spe. R. 491,377 <0,001 

Free Rank 6,862 <0,001 

2. Model (ROE & FDGTG) 

Testler Test istatistiği Olasılık 

Heteroskedasite 

Sınaması 

Levene, Brown ve 

Forsythe Testi 

W0=9,2418328 <0,001 

W50=8,5240217 <0,001 

W10=8,9325174 <0,001 

Otokorelasyon 

Sınaması 
ALM Testi 77,21 <0,001 

Birimler Arası 

Korelasyon Sınaması 

Pesaran CD LM 43,457 <0,001 

Friedman Spe. R. 478,932 <0,001 

Free Rank 6,574 <0,001 

Tablo 6’da görülebileceği üzere kurulan her iki model için de hem heteroskedasite hem otokorelasyon hem 

de birimler arası korelasyon problemleri mevcuttur. Panel veri ekonometrisine göre kurulan modellerde adı 

geçen sorunlardan en az biri olması durumunda özellikle büyük örneklerle çalışıldığında, tutarsızlığa sebep 

olmamakla beraber, modelin etkinliğine tesir etmektedir. Bu durumda ya parametre tahminlerine 

dokunmadan dirençli standart hatalar elde edilmeli ya da uygun yöntemlerle tahminler yapılmalıdır. 

(Tatoğlu, 2013: 241). 

Bu bağlamda, çalışmanın veri setinin özellikleri ve rassal etkiler modelinin optimal model olmasından 

hareketle Arellano (1987), Froot (1989) ve Rogers (1993) tarafından geliştirilen tahminci kullanılarak analiz 

gerçekleştirilmiştir. Arellano, Froot ve Rogers tahmincisi, kümelenmiş dirençli standart hatalar elde ederek 

bu hataların düzeltilmesini sağlamaktadır. (Tatoğlu, 2013a: 246). Arellano, Froot ve Rogers tahmincisi 

kullanılarak gerçekleştirilen panel regresyon sonuçları, Tablo 7 ve Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Panel Regresyon Analizi Sonuçları (1.Model → ROA & FDGTG) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata z istatistik Olasılık 

FDGTG 0,007 0,003 2,74* 0,006 

TOTA 0,063 0,015 4,12* <0,001 

TKTA -0,006 0,003 -2,09** 0,037 

TKTK -0,029 0,010 -2,99* 0,003 

FO 0,055 0,008 7,00* <0,001 

LOGTM 0,334 0,128 2,62* 0,009 

PGTA -0,134 0,142 -0,94 0,345 

R2 = 0,3453 

Wald chi(7) = 204,78 

Prob > chi2 = 0,000 
* %1 anlamlılık düzeyi, ** %5 anlamlılık düzeyi 
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Tablo 7’deki sonuçlara göre kurulan 1. modelin Wald testi istatistiklerine göre %1 anlam düzeyinde anlamlı 

olduğu görülmektedir. Açıklayıcı değişkenlerden faiz dışı gelir düzeyinin aktif kârlılığı üzerine pozitif yönlü 

ektisi olduğu (P<0,01) görülmektedir. Kontrol değişkenleri ile ilgili sonuçlar da incelendiğinde sadece 

personel giderlerinin toplam varlıklara oranı değişkeni ile aktif kârlılığı arasında bir ilişki tespit 

edilememiştir. Ayrıca kurulan model %34,5 açıklama gücüne sahiptir. 

Tablo 8. Panel Regresyon Analizi Sonuçları (2.Model → ROE & FDGTG) 

Değişkenler Katsayı Standart Hata z istatistik Olasılık 

FDGTG 0,048 0,021 2,25** 0,025 

TOTA 0,191 0,087 2,20** 0,028 

TKTA -0,056 0,033 -1,67*** 0,096 

TKTK -0,164 0,074 -2,23** 0,026 

FO 0,471 0,064 7,40* <0,001 

LOGTM 3,275 0,896 3,66* <0,001 

PGTA -0,387 0,655 -0,59 0,555 

R2 = 0,3157 

Wald chi(7) = 76,28 

Prob > chi2 = 0,000 

* %1 anlamlılık düzeyi, ** %5 anlamlılık düzeyi, *** %10 anlamlılık düzeyi 

Tablo 8’deki sonuçlara göre kurulan 1. Modelin Wald testi istatistiklerine göre %1 anlam düzeyinde göre 

anlamlı olduğu görülmektedir. Açıklayıcı değişkenlerden faiz dışı gelir düzeyinin öz kaynak kârlılığı 

üzerine pozitif yönlü ektisi olduğu (P<0,05) görülmektedir. Kontrol değişkenleri ile ilgili sonuçlar bir önceki 

model ile benzerlikler göstermektedir. Kurulan model %31,57 açıklama gücüne sahiptir. Elde edilen 

sonuçlara göre hem H1 hem de H2 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Faiz olgusu, ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çeşitli dönemlerde özellikle 

de yüksek faiz oranlarının uygulandığı zamanlarda tartışma konusu da olan bir konudur.  Bazı çevreler 2008 

finansal krizinin başlıca sebebinin finans sektörünün yüksek getiriler elde edebilmek için ahlaki 

davranmamalarından kaynakladığını da iddia etmektedir. Bu bağlamda günümüzde faizsiz bankacılık 

faaliyetleri de dünyada ilgi konusu olurken, sektör içindeki payları da artmaktadır. 

Bankacılık sektörü içindeki yüksek rekabet ortamı bankaları, faiz dışında gelir getirici çeşitli hizmetler 

sunmaya itmektedir. Gün geçtikçe faiz dışı gelir kalemlerinin toplam gelirler içindeki payı artış 

göstermektedir. Bu artışın firmaların finansal performanslarına, müşteri memnuniyetlerine ve genel 

ekonomik duruma etkileri önemli hale gelmiştir. Literatürdeki bazı çalışmalarda bankaların faiz dışı gelir 

getirici işlemlere yönelmelerinin bankaların kâr verimliliğini düşürdüğünü ve banka riskini arttırdığını iddia 

etmektedir (Bian, Wang ve Sun, 2015; Bian vd., 2015). Bu bulguların tam tersi yönünde sonuçların elde 

edildiği çalışmalarda mevcuttur (Delpachitra ve Lester, 2013; Li ve Yang, 2016). Bu bağlamda, konu ile ilgili 

literatürde fikir birliği sağlanamamıştır. 

Faiz dışı gelir kalemlerinin Türkiye mevduat bankacılığı özelinde finansal performans üzerindeki etkisinin 

incelenmesi için gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgular, bankaların faiz dışı gelir düzeylerinin 

bankaların finansal performansları üzerine pozitif bir etkisi olduğu yönündedir. Bu bağlamda, Türkiye’de 

faiz dışı gelir düzeyinin hem özkaynak kârlılığını hem de aktif kârlılığını olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir. Bu sonuç, Ahamed (2017), Delpachitra ve Lester (2013), Li ve Yang (2016) çalışmalarının 

bulgularıyla benzerdir.  

Müşterilerin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak bankaların kredi-mevduat işlemleri dışındaki 

faaliyetleri gerçekleştirmeleri müşteri hacminde artış, müşteri bağlılığı ve memnuniyeti noktasında olumlu 

etkiler sağlayabilir. Bu durum, orta ve uzun vadede banka performansına olumlu yansıyabilir. Bununla 

birlikte, elde edilen bulgular, bu faaliyetlerin Türkiye mevduat bankacılığı özelinde kârlılık performansına 

da olumlu etki ettiğini göstermektedir. Bu sonuç, bankaların faiz dışı gelir getirici işlemlerden yüksek 
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ücretler uygulanmasından kaynaklı olup olmadığı da tartışılmalıdır. Bu bağlamda, Türkiye ile diğer ülke 

bankacılık sektörleri karşılaştırılabilir.  

İleriki çalışmalarda bankaların faiz dışı gelir kalemlerinin bireysel olarak performans üzerine etkileri 

incelenebilir. Bunun sonucunda farklı banka yapıları arasında karşılaştırma yapılabilir. Ayrıca regresyon 

analizi dışında nedensellik, eşbütünleşme analizleri gibi yöntemlerle değişkenler arası ilişki farklı 

boyutlarda ele alınabilir.  
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1. GİRİŞ 

İçerisinde bulunulan yüzyılı tanımlayan küreselleşme süreci ile birlikte gelişim gösteren teknoloji, 

tüketicilerin istek ve ihtiyaç yelpazelerinin genişlemesine neden olmuştur. Bu durum üretim işletmeleri 

açısından mamul çeşitlendirme, farklılaştırma ve kaliteli bir üretim süreci gerekliliklerini beraberinde 

getirmiştir. Tüketici beklentilerinin giderek çeşitlenmesine ve satın alma sonrası yüksek kaliteli hizmet 

beklentilerine neden olan iletişim teknolojilerinin gelişmesi; rekabet ortamındaki şiddeti en üst seviyeye 

çıkarmıştır. Otomasyon kavramı paralelinde şekillenen ileri üretim teknolojileri, kitleler halinde üretim 

sürecine giren işletmeler açısından önem taşıyan bir adım olmuştur. Özellikle 19. yüzyıl içerisinde ciddi yol 

kat eden üretim teknolojileri, işletmeleri maliyet minimizasyonu, mamul kalitesi maksimizasyonu, müşteri 

ihtiyaçlarına ulaşabilme gibi hedefler üzerine yoğunlaşmaya itmiştir. Tam Zamanında Üretim kavramı ile 

başlayan bu süreç, esnek ve bilgisayar bütünleşik üretim sistemleri uygulamalarını beraberinde getirmiştir. 

Yaşanan bu gelişmeler üretim teknolojileri kadar, işletme yönetimi anlayışlarını, geliştirilecek rekabet ve 

pazarlama stratejilerini ve en önemlisi, maliyet muhasebesi sistemlerini önemli ölçüde etkilemiştir.  

Temel anlamda maliyete ilişkin verilerin elde edilerek sınıflandırılması, gözden geçirilmesi ve ilişkili 

faaliyetleri ile entegre bir hale getirilmesi prosedürlerinden oluşan maliyet muhasebesi anlayışının, hızla 

gelişen ileri üretim teknolojileri ile birlikte dönüşüm gösterdiği görülmektedir. 1980’lere kadar ihtiyaca 

uygun görülen geleneksel maliyet yöntemleri mamul miktarlarının çeşitlenerek artması sebebiyle yetersiz 

kalmıştır. Kitle üretim ile birlikte ileri üretim teknolojileri ile de tanışılmasının ardından, geleneksel maliyet 

muhasebesi ile söz konusu gelişmeler arası aslında birçok noktada örtüşme yaşanmasına rağmen, zamanla 

teknolojik gelişmelerin hızını arttırması ve bu nedenle yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle, zamanın 

gerekliliklerine göre revize edilmesi gereği gündeme gelmiştir. İleri üretim ortamlarında daha sağlıklı 

maliyet verilerinin elde edilmesine ihtiyaç duyulması ile birlikte; zamanla meydana gelen ihtiyaç ve 

eksikliklere birer alternatif niteliğinde ortaya çıkan çağdaş maliyet muhasebesi yöntemleri, her ne kadar 

geleneksel maliyet yöntemlerine yapılan eleştiriler kaynaklı doğsa da, aslında geleneksel sistemler ile 

entegre bir şekilde uygulandığında en doğru sonuçları vermektedir.  

Bu noktada, işletmelerin birer maliyet muhasebesi sistemlerinin olmasına duyulan ihtiyaç gün yüzüne 

çıkmaktadır. Öyle ki, her işletme gerek faaliyet alanı, gerek ekonomik dış çevresi, gerek ise pazar ortamı 

açısından kendilerine uygun ve özgün birer maliyet muhasebesi sistemleri üzerinden veri elde ettikçe, 

yönetim muhasebesinin de daha verimli işlemesi sağlanacak ve böylece stratejik karar alma süreçlerinde 

gerçeğe en uygun bilgiler ile hareket edilmesi sağlanacaktır. İşletme fonksiyonlarından her birinin birbiriyle 

olan koparılamaz bağı da düşünüldüğünde, etkin ve verimli bir maliyet muhasebesi sistemi varlığının, 

işletmenin rekabet gücünü ve raporlama süreçlerinin randımanını doğrudan etkilediği sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, üretim işletmelerinde mamul maliyetlerinin doğru benimsenmiş maliyet 

muhasebesi yöntemlerinden meydana gelen bir maliyet sistemi ile saptaması, yalnız işletmenin üretim ve 

maliyet analizi süreçlerini değil, aslında sürekliliğini sağlama sürecinde atacağı her adımı etkileyen bir 

unsur olmaktadır. 

Bu çalışmada, maliyet muhasebesi sistemlerinin işletmeler açısından öneminin vurgulanması hedeflenmiş ve 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi işletmeleri üzerinden bir durum analizi yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda Manisa Organize Sanayi Bölgesi üretim işletmeleri üzerinde bir anket araştırması 

gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar frekans dağılımları ve istatistiksel anlamlılıkları açılarından 

incelenmiştir. Böylece, daha önce üzerinde henüz benzer bir uygulama yapılmamış olan Manisa Organize 

Sanayi Bölgesi üretim işletmelerinin, mevcut olarak hangi maliyet muhasebesi yöntemlerini kullanmakta 

oldukları ve maliyet sistemleri kullanımları ile belirli işletme özellikleri ile ilişkilerinin olup olmadığının 

tespit edilmesi hedeflenmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Günümüz rekabet ortamında gittikçe önemli bir farklılaşma aracı olduğunu söyleyebileceğimiz maliyet 

kavramının, uygulama aşamasında işletmeler açısından farklı anlamlara denk geldiği görülmektedir. Uzun 

yıllardan beri kullanılan ve desteklenen geleneksel maliyet sistemleri olarak adlandırılan uygulamaların, 

günümüzde artık yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan ve literatürde de güncel maliyet 
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sistemleri olarak sınıflandırılan uygulamaların hem geleneksel sisteme göre daha doğru sonuçlar verdiği, 

hem de söz konusu uygulamaların işletmelerin faaliyet alanlarına göre şekillendiği görülmüştür. Konu ile 

ilgili çalışmanın kaynağı olan tez çalışması ile ilgili detaylı bir literatür taraması olmakla birlikte, bu 

çalışmada en önemlilerine yer verilmiştir.  

Tablo.1: Dünya Çapında Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının İncelendiği Bazı Çalışmalar 

Kıtalar Çalışmalar Çıkarımlar 

A
fr

ik
a

 K
ıt

as
ı 

Waweru, Hoque ve Uliana (2005)  

(G. Afrika) 

Triest ve Elshalat (2007) (Mısır) 

Ajibolade (2013) (Nijerya) 

Gichaaga (2014) (Kenya) 

Maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamaları açısından 

eğitimsel ve pratiksel yetersizlikler gözlemlenmiştir. 

Ancak Afrika işletmelerinin, küresel rekabet ortamını 

Batılı işletmelere göre daha yavaş da olsa analiz etmeye 

başladığı ve söz konusu ortamda doğru 

konumlanmanın yollarını aradığı görülmektedir. 

O
k

y
an

u
sy

a 

 K
ıt

as
ı 

Chenhall ve Langfield-Smith (1998.a) 

(Avustralya)  

Wijewardena ve Zoysa (1999)  

(Avustralya) 

Hoque (2000) (Yeni Zelanda) 

Üretim teknolojileri ile paralel olarak güncel maliyet ve 

yönetim muhasebesi sistemlerine yönelim görülmekle 

birlikte; Avustralya firmalarının en fazla stratejik karar 

alma süreçlerinde maliyet verilerine önem verdiği 

saptanmıştır. 

A
sy

a 
K

ıt
as

ı 

Sulaiman, Ahmad ve Alwi (2004)  

(Singapur, Malezya, Çin ve Hindistan) 

De Zoysa ve Heralth (2007) (Japonya) 

Mat, Smith ve Djajadikerta (2010) (Malezya) 

Shil, Alam ve Naznin (2010) (Bangladeş) 

Ahmad (2012) (Malezya) 

Lawson (2012) (Çin) 

Ratnatunga, Tse ve Balachandran (2012)  

(Sri Lanka) 

Sunarni (2013) (Endonezya) 

Rao ve Beg (2015) (Hindistan) 

Khan, Rixwan, Islam ve Aabdeen (2016)  

(Pakistan ve Çin) 

Literatürde karşılaşılan ortak sonuçları destekler 

nitelikte, geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesi 

teknikleri kullanımı yatkınlığı görülmektedir. Bununla 

birlikte gelişmekte olan ülkelerde, çağdaş gelişmelere 

ayak uydurma çabası ve sürdürülebilirlik açısından 

maliyet analizlerinin de önemli olduğunun bilincinde 

olunduğunun görülmesi, çalışma kapsamındaki 

işletmelerin küresel rekabet ortamının farkında 

olduğunu göstermektedir. 

 

A
m

er
ik

a 
K

ıt
as

ı 

Cooper ve Kaplan (1988) (Amerika) 

Narayanan ve Sarkar (2002) (Amerika) 

 Ittner vd. (2002) (Amerika) 

Garg vd. (2003) (Amerika) 

Waldron ve Everett (2004) (Amerika) 

Krumwiede ve Suessmair (2007) 

Alleyne ve Weekes-Marshall (2011) (Barbados) 

Henri, Boiral ve Roy (2016) (Kanada) 

Yönetim muhasebesi teknikleri uygulama konusunda 

görülen eğilimler neticesinde, doğru maliyet analizi 

açısından Amerikan işletmelerin diğer ülkelere kıyasla 

daha bilinçli olduğu görülmektedir. 

A
v

ru
p

a 
K

ıt
as

ı 

Lukka ve Granlund (1996) (Finlandiya) 

Bjornenak (1997) (Norveç) 

Dugdale, Jones ve Green (2005) (İngiltere) 

Hyvönen (2008) (Finlandiya) 

Abdel-Kader ve Luther (2008) (İngiltere) 

Abusalama (2008) (İrlanda) 

Angelakis, Theriou ve Floropoulos (2010) 

(Yunanistan) 

Ramljak ve Rogošić (2012) (Hırvatistan) 

Pavlatos ve Kostakis (2015) (Yunanistan) 

Diavastis, Anagnostopoulou, Drogalas ve 

Karagiorgos (2016) (Yunanistan) 

Al-Sayed ve Dugdale (2016) (İngiltere) 

Avrupa işletmelerinin zamanla modernleşen imalat 

teknolojileri ve kızışan rekabet ortamlarının 

farkındalığı neticesinde, modern maliyet ve yönetim 

muhasebesine daha duyarlı ve kullanmaya açık 

olduğunun söylenmesi mümkündür. Rekabet avantajı 

sağlamada çağdaş sistemlerin öneminin bilincinde 

olunması, bu çıkarımı destekler niteliktedir. 

Tabloya bakıldığında ilk olarak, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine paralel olarak kıtasal açıdan maliyet ve 

yönetim muhasebesi teknikleri bilincinin farklılık gösterdiği gözlemlenmektedir. Araştırmalar ışığında, 

küresel rekabet ortamında öncelikle gelişen çağın getirisi olan ileri imalat teknolojileri ve paralelinde gelişen 
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çeşitli modern maliyet ve yönetim muhasebesi teknikleri kullanımının daha güvenli bir konum sağlayacağı 

görüşüne duyarlı olunduğu yorumu yapılabilecektir.  

Ülkemizde faaliyette bulunan üretim işletmeleri tarafından benimsenen maliyet ve yönetim muhasebesi 

tekniklerinin kullanım derecesi ve dağılımları hakkında profil çizilmesi konusunda daha önce yapılmış olan 

çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.  

Tablo.2: Üretim İşletmelerinde Kullanılan Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının Araştırıldığı Bazı 

Çalışmalar 

Çalışmalar Kapsam Araştırma Sonuçları 

Şavlı (2006) 

Koçsoy ve Ağ 

(2009) 

Karcıoğlu ve 

Öztürk (2012) 

Yalçın (2012) 

IMKB (BIST) 

ISO 500 

IMKB (BIST) 

 

ISO 500 

Faaliyet tabanlı maliyet sistemi işletmeler tarafından uygulanmaktadır. Ancak 

genel anlamda geleneksel sistemlere olan yatkınlık görülmekte ve bunun olası 

nedeni ise, çağdaş maliyet ve yönetim muhasebesi sistemleri konusunda 

yaşanan bilgi yetersizliğidir. 

Uyar (2008) Denizli 

Geleneksel sistemlere yatkınlık görülmekle birlikte, işletmelerin kurumsal 

yapısının henüz oturmadığı ve globalleşme sürecinde daha sağlam kararlar 

alınabilmesi için kurumsal yapının şart olduğu sonucuna varılmıştır.  

Uyar (2010) İstanbul 

Geleneksel sistemlerin kullanımı önemli ve yeterli görülmekle birlikte olan 

yatkınlığın nedeni, çağdaş maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerine karşı 

olan isteksiz tutumlardır. 

Tuğay ve Akın 

(2013) 
Burdur 

İşletmelerin yarısından fazlasının maliyet muhasebesini yalnızca maliyet 

belirlemek için kullandığı saptanmıştır. Bu sonuç, yöneticilerin maliyet 

muhasebesini kullanma konusundaki isteklerinin ne derece az olduğunu bir 

kez daha gözler önüne sermiştir. 

Demirkutlu (2015) Ankara 

Genel anlamda bir maliyet sistemi benimsenmemektedir. Maliyet yönetimi 

kavramı mantıklı gelmesine rağmen herhangi bir maliyet sistemi 

uygulanmamaktadır.  

Dendeş (2017) Aydın 

Geleneksel sistem kullanımının neden olduğu memnuniyetsizliğe rağmen 

görülen yatkınlığın nedeni, çağdaş maliyet ve yönetim muhasebesi sistemleri 

konusunda yaşanan bilgi yetersizliğidir. Ayrıca modern sistemlerin 

uygulamada karmaşık bir sürece sahip olduğu düşünülmektedir. 

2009-2017 yılları arasında gerçekleştirilmiş ve üretim işletmelerinin maliyet ve yönetim muhasebesi 

uygulamalarının incelenmesinin amaçlandığı çalışmaların; 8 yıl öncesinden günümüze halen aynı şekilde 

sonuçlandığı görülmektedir. Teknolojinin ve rekabet ortamının günden güne kızıştığı düşünüldüğünde; 8 

yıl boyunca geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarının sıklıkla kullanılması ve modern 

sistemlere karşı gösterilen direnişin temel nedeninin, üretim işletmelerinin maliyet ve yönetim muhasebesi 

konularında yeterli tecrübe ve eğitime sahip olamaması çıkarımını doğurmaktadır.  

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin gerek Ege Bölgesi gerek Türkiye açısından üretim, istihdam ve teknoloji 

değerlerine önem veren niteliği ve bünyesinde barındırdığı firmaların niteliksel özellikleri, çalışma alanı 

olarak seçilmesinin temel nedenlerinden birisidir. Sürekli gelişime açık olan ve bilime değer verdiği 

gözlemlenebilen Manisa OSB bünyesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin, gelenekselden ileri üretim 

ortamlarına geçiş sürecindeki tutumları ve bu çerçevede şekillenen maliyet muhasebesi tekniklerinin 

geleneksele olan bağımlılığı ile güncel sistemlere olan bakış açılarının tespit edilmesinin, önemli bir bulgu 

olacağına inanılmıştır. 

Temel amacı Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmelerin günümüzde benimsedikleri maliyet 

muhasebesi politikaları ve yöntemleri ile ilgili bir profil çizmek olan bu çalışma ile; işletmelerin hangi 

maliyet sistemlerini ve ileri imalat teknolojilerini kullanıyor olduklarının tespit edilmesi hedeflenmiştir. 

Daha önce yapılan tez çalışmalarında; sosyal sorumluluk anlayışının (Yalçın, 1996), toplam kalite yönetimi 

uygulamalarının (Yılmaz, 1998), kentsel gelişim düzeyinin (Özer, 2002), çevre yerleşimlere olan etkilerinin 
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(Veral,2008), insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının (Bilge, 2010), istihdama katkılarının (Coşkun, 2016), 

ve ihracat performanslarının (Kurt, 2016) sorgulandığı Manisa OSB’de, maliyet muhasebesi uygulamaları ile 

ilgili bir çalışmanın yapılmamış olması da, seçilen konuyu öncelikli hale getiren önemli bir faktördür. 

Çalışmanın bir diğer amacı, Manisa OSB bünyesindeki üretim işletmelerinin, üretim süreçlerinde 

katlandıkları maliyetleri ne ölçüde takip ettikleri, maliyetlerini hesaplarken hangi yöntemleri kullandıkları 

ve elde edilen maliyet verilerinin nasıl kullanıldığının gözlemlenebilmesidir. Bununla birlikte, zaman 

içerisinde değişikliğe uğrayan maliyet muhasebesi uygulamalarına, ilgili işletmelerin hazır bulunuşluk 

dereceleri de belirlenmeye çalışılmıştır.   

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Yapılan araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi benimsenmiştir. Böylece işletmelerin 

muhasebe alanına verdikleri önem, çağdaş maliyet sistemlerine hazır bulunuşluk derecelerinin görülmesi 

hedeflenmiştir. Güncel olarak 177 üretim işletmesinin faaliyet gösterdiği Manisa Organize Sanayi Bölgesi 

kapsamında, yüz yüze ve elektronik posta yoluyla anket araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Ulaşılamayan ve 

katılmak istemeyen firmalar kapsam dışı bırakıldığında, 126 üretim işletmesi üzerinde yapılan anket 

çalışmasında 64 adet geribildirim alınmış, %50,80 cevaplanma oranına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, 

SPSS programı ile ki-kare ve t-testleri uygulamaları anlamlı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Anketin soruları, Uyar (2008), Yazıcı (2008), Ömürbek ve Yılmaz (2009) ve Dendeş (2017) tarafından yapılmış 

olan çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket araştırmasına ilişkin veriler öncelikle frekans 

dağılımları açısından incelenerek yorumlanmış, ardından istatistiksel anlamlılıklarının değerlendirilmesi 

adına SPSS programı yardımıyla analizler ile değerlendirilmiştir. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Frekans Verileri 

Ankete katılan işletmelerinin yapısal özelliklerinin özetlenmesi gerekirse; ilk olarak 64 işletme içerisinde 

sektörel dağılım olarak en fazla ana metal, elektrikli teçhizat ve kauçuk-plastik üretimi yapan işletmelerin 

olduğu tespit edilmiştir. Çoğunlukla cevaplayıcıların muhasebe müdürleri ve muhasebe-finans elemanları 

tarafından cevaplandığı görülmekle birlikte, firmaların ağırlıklı olarak anonim ortaklık, 21 yıldan fazla 

faaliyette olan, yerli işletmeler olduğu gözlemlenmiştir. Ankete katılan işletmelerin 151’den fazla çalışanı 

olduğu, çalışanlarının %80’inden fazlasının üretimde yer aldığı, üretim yapısının makine yoğun olduğu ve 

siparişe göre üretim yaptıkları saptanmıştır.  

Tablo.3: Anket Katılımcılarının Geleneksel Maliyet Yöntemleri Kullanımlarına İlişkin Dağılımlar 

 

 

Geleneksel Maliyet Yöntemleri 

K
u

ll
an

ıl
m

ıy
o

r 

N
ad

ir
en

 

K
u

ll
an

ıl
ıy

o
r 

K
u
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an

ıl
ıy

o
r 

T
o

p
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m
 

K
u

ll
an

ıl
m

a 

D
er

ec
el

er
i 

Maliyetlerin Saptanma Zamanına Göre Maliyet Yöntemleri 

Fiili Maliyet Yöntemi 

Standart Maliyet Yöntemi 

Tahmini Maliyet Yöntemi 

15 

16 

36 

6 

5 

14 

42 

42 

13 

63 

63 

63 

66,67% 

66,67% 

20,63% 

Üretim Biçimine Göre Maliyet Yöntemleri 

Sipariş Maliyet Yöntemi 

Safha Maliyet Yöntemi 

26 

30 

8 

5 

29 

28 

63 

63 

46,03% 

44,44% 

Maliyetlerin Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri 

Tam Maliyet Yöntemi 

Normal Maliyet Yöntemi 

Değişken Maliyet Yöntemi 

Direkt Maliyet Yöntemi 

Süper Değişken Maliyet Yöntemi  

25 

32 

37 

38 

36 

9 

11 

10 

8 

7 

29 

20 

16 

17 

20 

63 

63 

63 

63 

63 

46,03% 

31,75% 

25,40% 

26,98% 

31,75% 

TOPLAM 291 83 256 630  
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Tablo.3’te ankete katılan işletmelerin geleneksel maliyet muhasebesi yöntemlerini kullanım dereceleri yer 

almaktadır. Buna göre, ankete katılan işletmelerin fiili ve standart maliyet yöntemlerini sıklıkla kullandıkları 

görülmektedir. Bununla birlikte, safha ve sipariş maliyet yöntemleri kullanımı arasında çok bir fark 

görünmemektedir. Uyar (2008) tarafından yapılan çalışmada da, safha ve sipariş maliyet sistemlerinin 

birbirlerine yakın yüzdelere sahip olduğu görülmüştür. İlgili maliyet muhasebesi tekniklerinin üretim 

biçimlerine göre şekillendiği göz önünde bulundurulduğunda, elde edilen bu sonuç normal görülmektedir. 

Anket katılımcılarının kapsamına göre maliyet muhasebesi teknikleri kullanım dağılımı incelendiğinde, 

%46,03 oranına sahip olarak en fazla tam maliyet yöntemi kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemi takiben 

%31,75 oranlarına sahip normal ve süper değişken maliyet yöntemi olarak da adlandırılan, direkt ilk madde 

ve malzemeye dayalı maliyetleme tekniğinin sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Dendeş (2017) 

tarafından yapılan çalışmada da tam maliyet sisteminin ağırlıklı olarak kullanıldığının saptandığı 

gözlemlenmekle birlikte tam maliyet yöntemi, Vergi Usul Kanunu uyarınca da kullanılması zorunlu 

olduğundan elde edilen sonuç olağan görünmektedir. Bu durum,  kapasite kullanımını göz önünde 

bulundurmayan işletmeler veya özellikle finansal raporlama standartlarına göre muhasebeleştirme 

zorunluluğu bulunmayan işletmeler tarafından kullanılıyor olabileceği yorumunu beraberinde 

getirmektedir. 

Tablo.4: Anket Katılımcılarının Mamul Maliyeti Unsurlarını Hesaplama Süreçlerinde Kullandıkları Teknikler 
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D
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Hammadde Maliyeti Hesaplama Yöntemleri 

Gerçek Parti Maliyet Yöntemi 

Hareketli Ortalama Maliyet Yöntemi 

Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Maliyet Yöntemi 

İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi 

Son Giren İlk Çıkar (LİFO) Yöntemi 

Piyasa Fiyatı veya Maliyetinden Düşük Olanla Değerleme Yöntemi 

43 

26 

39 

37 

58 

51 

4 

5 

6 

5 

2 

5 

15 

31 

17 

20 

2 

6 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

24,19% 

50,00% 

27,42% 

32,26% 

3,26% 

9,68% 

TOPLAM 254 27 91   

Direkt İşçilik Maliyeti Hesaplama Yöntemleri 

Zaman Temeline Göre Ücret Sistemi 

Parça Başına Ücret Sistemi, Para Akordu 

Parça Başına Ücret Sistemi, Zaman Akordu 

Parça Başına Ücret Sistemi, Grup Akordu 

Primli Ücret Sistemi 

12 

52 

53 

59 

47 

2 

2 

4 

2 

5 

49 

9 

6 

2 

11 

63 

63 

63 

63 

63 

77,78% 

14,29% 

9,52% 

3,17% 

17,46% 

TOPLAM 223 15 77   

Genel Üretim Maliyeti Hesaplama Yöntemleri 

Muhasebe Yöntemi 

Mühendislik Yöntemi 

Dağılım Grafiği Yöntemi 

En Yüksek ve En Düşük Noktalar Yöntemi 

En Küçük Kareler Yöntemi 

Regresyon Analizi 

9 

37 

47 

54 

60 

57 

2 

7 

6 

3 

3 

3 

52 

19 

10 

6 

 - 

3 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

82,54% 

30,16% 

15,87% 

9,52% 

 - 

%4,76 

TOPLAM 264 24 90  

Tablo.4’te bir mamulün maliyeti içerisinde yer alan temel unsurlar olan hammadde, direkt işçilik ve genel 

üretim maliyetlerinin saptanma yöntemleri incelenmektedir. Bir mamulün maliyetini oluşturan temel 

unsurlardan ilki olan hammadde maliyetlerini hesaplama yöntemlerine bakıldığında, birçok araştırma ve 

kaynakta da belirtildiği üzere sıklıkla ortalama maliyet yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Kendi 



R. Aktaş – Z. Turan 11/1 (2019) 249-272 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                         Journal of Business Research-Türk 255 

içerisinde tartılı (ağırlıklı) ve hareketli ortalama olmak üzere ikiye ayrılan ortalama maliyet yöntemleri 

arasından anket katılımcılarının; %50 oranında hareketli ortalama maliyet yöntemini, %27,42 oranında ise 

ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini benimsediği görülmektedir. Ülkemizde sıklıkla kullanılan ortalama 

maliyet yöntemlerinin uygulama kolaylığı, düşük-yüksek fiyat aralıklarının daha net görülebilmesi ve bu 

artış-azalışların etkilerinin minimize edilmesi suretiyle istikrar sağlaması avantajlarını barındırdığı göz 

önünde bulundurulduğunda, ortaya çıkan sonuç normal görülmektedir.1 Bununla birlikte, %32,26’lık bir 

orana sahip olan FİFO (İlk Giren İlk Çıkar)  yönteminin de katılımcılar tarafından kullanılmakta olduğu 

görülmektedir. Uyar (2008) tarafından Denizli’de yapılan çalışmada da, en fazla ortalama maliyet ve FİFO 

yöntemlerinin kullanılmakta olduğu görülmüştür. 

Mamul içerisinde yer alan ikinci maliyet unsuru olan direkt işçilik giderlerinin saptanma yöntemleri 

incelendiğinde; en fazla %77,78 oranında zaman temelli ücret sisteminin benimsenmekte olduğu 

görülmektedir. Parça temelli olarak zaman, para ve grup akordu olmak üzere üçe ayrılan ücret 

sistemlerinden para akordunun diğerlerine oranla daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Primli ücret sistemi 

kullananlar ise, %17,46 oranında görünmektedir. Bu yüzdelik oranlardan hareketle, ülke genelinde işçilik 

maliyetlerinin hesaplanması sürecinde parça temelli sistemden ziyade zaman temelli ücret sisteminin 

ağırlıklı olarak kullanıldığı yorumu yapılabilecektir. Nitekim Uyar (2008) tarafından Denizli’de yapılmış 

benzer bir çalışmada da aynı sonucun ortaya çıktığı görülmektedir. 

Mamul içerisindeki üçüncü maliyet unsuru olarak tanımlanabilen genel üretim giderlerinin 

muhasebeleştirilme sürecinde hangi yöntemlerden faydalanıldığı incelendiğinde; anket katılımcılarının 

%82,54’ünün muhasebe yöntemini kullandığı görülmektedir. En fazla kullanılan muhasebe yöntemini 

takiben, %30,16 oranında mühendislik yönteminin kullanıldığı saptanmıştır. Uyar (2008) tarafından yapılmış 

çalışmada da, en fazla muhasebe yönteminin kullanıldığı saptanmıştır. 

Tablo.5: Anket Katılımcılarının Genel Üretim Giderlerinin Mamullere Yüklenmesi Sürecinde Benimsedikleri 

Teknikler 

Tablo.5’te ankete katılan firmaların genel üretim giderlerinin mamuller ile ilişkilendirilmesi süreçlerinde 

kullandıkları yöntemler incelenmektedir. İlk olarak yardımcı gider yerlerinde toplanan maliyetlerin esas 

üretim gider yerlerine dağıtılması sürecinden oluşan II. dağıtım yöntemleri arasından Uyar (2008) ile de 

                                                           
1 Hammadde maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan ortalama maliyet yöntemlerine ilişkin bilgiler konusunda, Erol, 

Atmaca ve Yılmaz, 2015: 65’ten yararlanılmıştır. 
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II. Dağıtım Sürecinde Kullanılan Yöntemler 

Doğrudan Doğruya Dağıtım Yöntemi 

Planlı Dağıtım Yöntemi 

Kademeli Dağıtım Yöntemi 

Matematik Dağıtım Yöntemi 

Karşılıklı Dağıtım Yöntemi 

19 

41 

42 

44 

53 

4 

12 

5 

8 

3 

39 

9 

15 

10 

6 

62 

62 

62 

62 

62 

62,90% 

14,52% 

24,19% 

16,13% 

9,68% 

TOPLAM 199 32 79  

III. Dağıtım Sürecinde Kullanılan Faaliyet Hacimleri 

Üretim Miktarı 

Makine Saati 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 

Direkt İşçilik Saati 

Direkt İşçilik Giderleri 

Tahmini Yükleme Oranı 

7 

23 

19 

19 

23 

36 

3 

3 

8 

6 

5 

5 

53 

37 

36 

38 

35 

22 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

84,13% 

58,73% 

57,14% 

60,32% 

55,56% 

34,92% 

TOPLAM 127 30 221  
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paralel olarak, %62,9 oranında ‘basit dağıtım’ olarak da adlandırılan doğrudan doğruya dağıtım yönteminin 

kullanıldığı görülmektedir.  

Tablo.5’te ayrıca, esas üretim gider yerlerinde biriktirilen giderlerin çıktılara, yani mamullere yüklenmesi 

süreci olan III. dağıtım sürecinde kullanılmakta olan faaliyet hacimleri incelendiğinde anket katılımcılarının; 

Uyar (2008) tarafından Denizli’de yapılmış çalışma sonucu ile paralel olarak %84,13 oranında üretim 

miktarının baz alındığı görülmektedir. Bununla birlikte, %60,32 oranında direkt işçilik saatinin, %58,73 

oranında makine saatinin, %57,14 oranında direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin, %55,56 oranında 

direkt işçilik giderlerinin baz alındığı; tahmini yükleme oranlarının ise %34,92 sıklığında kullanıldığı 

gözlemlenmektedir. İşletmelerce genel üretim giderlerinin mamullere yüklenmesi sürecinde tek bir faaliyet 

hacminin benimsenebileceği gibi, daha sağlıklı maliyet saptaması yapılabilmesi, gider planlama ve 

kontrollerinin sağlanabilmesi amaçları ile faaliyetler doğrultusunda birden fazla yükleme oranının da 

benimsenebileceği düşünüldüğünde, çıkan sonuçlar olağan görünmektedir.2  

Tablo.6: Anket Katılımcılarının On Yıl İçerisinde Maliyet Sistemleri ile İlgili Yaptıkları Değişiklikler 

Son 10 Yıl İçerisinde Maliyet Sistemleri İle İlgili Yapılan Değişiklikler Sayı Yüzde  

Eski maliyet sistemi günün gereklerine göre revize edilmiştir. 33 45,83% 

Eski maliyet sistemi terk edilip tamamen yeni bir sistem kullanılmaktadır. 13 18,05% 

Eski maliyet sistemi aynen kullanılmaktadır. 12 16,67% 

Eski maliyet sistemi ile yeni bir maliyet sistemi birlikte kullanılmaya başlanmıştır. 8 11,12% 

Yeni bir maliyet muhasebesi sistemi denenmiştir. 6 8,34% 

TOPLAM 72 100% 

Tablo.6’da, işletmelerin son on yıl içerisinde maliyet sistemleri hakkında yaptıkları değişimler 

gösterilmektedir. Buna göre ankete katılan işletmelerin %45,83’ünün kullandıkları maliyet sistemlerini 

güncel ihtiyaçlara göre revize etmekte oldukları görülmüştür. Bununla birlikte, %18,05’lik bir kısmın eski 

maliyet sistemleri yerine tamamen yeni bir sistem kullanmakta olduğu, %16,67’lik bir kısmın ise aksine eski 

maliyet sistemlerini aynen kullandığı görülmektedir. Bu durum, Manisa OSB işletmelerinin bazılarının eski 

sistemlerini olduğu gibi korumayı, bazılarının ise tamamen değiştirip yeniye açık olmayı hedeflediğini 

göstermektedir. Eski maliyet sistemlerini revize eden işletme sayısının da toplam katılımın yarısına yakınını 

oluşturduğu düşünüldüğünde, Manisa OSB işletmelerinin çağdaş maliyet sistemlerini en azından denemeye 

açık oldukları görülmektedir.   

Tablo.7: Anket Katılımcılarının Çağdaş Maliyet Sistemleri Kullanımları 

Güncel Maliyet Sistemleri 
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Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 26 3 2 23 54 42,59% 

Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 31 4 3 18 56 32,14% 

Esnek Standart Maliyetleme 28 8 3 17 56 30,36% 

Hedef Maliyetleme 27 7 6 15 55 27,27% 

Tam Zamanında Üretime Göre Maliyetleme 20 5 8 24 57 42,11% 

Kaizen Maliyetleme 29 9 7 11 56 19,64% 

Kalite Maliyetleri Yöntemi 25 6 7 17 55 30,91% 

Ürün Yaşam Sürecine Dayalı Maliyetleme 31 7 8 10 56 17,86% 

 

                                                           
2 Faaliyet hacimleri kullanımları ile ilgili bilgiler konusunda, Erdoğan ve Saban, 2015:205’ten yararlanılmıştır. 
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Tablo.7 (Devam): Anket Katılımcılarının Çağdaş Maliyet Sistemleri Kullanımları 

Güncel Maliyet Sistemleri 
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Ekonomik Katma Değer Muhasebesi 35 8 5 7 55 12,73% 

Çevre Muhasebesi 39 6 7 3 55 5,45% 

Yalın Muhasebe 34 5 8 9 56 16,07% 

Kaynak Tüketim Muhasebesi 33 8 6 8 55 14,55% 

Lojistik Maliyetleri Yöntemi 27 4 7 17 55 30,91% 

Değer Zinciri Analizi 32 7 4 13 56 23,21% 

Stratejik Konum Analizi 33 6 7 9 55 16,36% 

Maliyet Etkenleri Analizi 31 3 7 15 56 26,79% 

Değer Mühendisliği 37 5 6 7 55 12,73% 

TOPLAM 552 109 107 230 
 

  

 

Tablo.7’de, anket katılımcılarının çağdaş maliyet muhasebesi yöntemleri hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin 

ölçülmesinin hedeflendiği sorular yer almaktadır. Birden fazla cevap verilebilen bir soru türü olduğundan 

her bir çağdaş maliyet sistemi ayrı ayrı ele alınarak kullanım yüzdeleri belirlenmiştir. Buna göre ankete 

katılan işletmelerin çağdaş maliyet sistemleri arasından faaliyete dayalı maliyet yöntemini %42,59 oranında, 

Tam Zamanında Üretime göre maliyet yöntemini ise %42,11 oranında kullandıkları görülmektedir. Bununla 

birlikte, zamana dayalı faaliyete dayalı maliyet yönteminin %32,14, kalite maliyet yöntemi ve lojistik 

maliyetleri yöntemlerinin %30,91, Alman maliyet yöntemi de denilen esnek standart maliyet yönteminin 

%30,36,  hedef maliyet yönteminin %27,27, maliyet etkenleri analizinin %26,79 oranlarında kullanıldığı 

görünmektedir. Ancak yine de, özellikle ‘bilgi bulunmamaktadır’ sütununa bakıldığında, genel anlamda 

Manisa OSB’deki üretim işletmelerinin çağdaş maliyet muhasebesi sistemleri hakkında yeterli bilgi ve 

yetkinliğe sahip olmadığı görülmektedir. Başka bir deyişle; 64 katılımcı firmanın en fazla yalnız 23 ila 

24’ünün sıklıkla çağdaş maliyet muhasebesi yöntemlerinden birini kullanıyor olduğu görünmekte ve bu 

durum, ankete katılan firmaların yaklaşık 3’te 2’sinin geleneksel maliyet muhasebesi tekniklerini kullanma 

konusunda istikrarlı olduğu yorumunu beraberinde getirmektedir.  

Tablo.8: Anket Katılımcılarının Kullandıkları Maliyet Sistemleri Hakkındaki Düşünceleri 
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Memnuniyet kaynağıdır.  3 

%4,68 

2 

%3,125 

11 

%17,19 

26 

%40,63 

22 

%34,38 

64  

Departmanlar arası etkileşimi sağlamaktadır. 1 

%1,57 

5 

%7,81 

9 

%14,07 

33 

%51,57 

16 

%25 

64  

Fiyatlama kararlarında yardımcı olmaktadır. 1 

%1,57 

1 

%1,57 

2 

%3,125 

21 

%32,8 

39 

%60,94 

64  

Maliyetlerin kontrolüne ve performans ölçümüne katkıda 

bulunmaktadır. 

1 

%1,57 

1 

%1,57 

2 

%3,125 

30 

%46,88 

30 

%46,88 

64  

Faaliyetlerin planlanması ve kontrolü konusunda faydalı bir 

bilgi kaynağıdır. 

1 

%1,57 

2 

%3,125 

3 

%4,68 

28 

%43,75 

30 

%46,88 

64  
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Tablo.8 (Devam): Anket Katılımcılarının Kullandıkları Maliyet Sistemleri Hakkındaki Düşünceleri 

 

 

Maliyet Sistemleri Hakkındaki Düşünceler 
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Maliyet azaltma çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 1 

%1,57 

1 

%1,57 

7 

%10,94 

20 

%31,25 

35 

%54,68 

64  

Genel üretim giderlerinin dağıtımını daha sağlıklı bir hale 

getirmiştir. 

1 

%1,57 

1 

%1,57 

3 

%4,68 

33 

%51,57 

26 

%40,63 

64  

Mamul maliyetlerinin hesaplanmasında yardımcı bir 

faktördür. 

1 

%1,57 

0 

%0,00 

5 

%7,81 

28 

%43,75 

30 

%46,88 

64  

Üretim sürecini iyileştiren bir unsurdur. 0 

%0,00 

5 

%7,81 

9 

%14,07 

27 

%42,19 

23 

%35,94 

64  

Atıl kapasitenin göz önünde bulundurulmasını sağlar. 0 

%0,00 

4 

%6,25 

9 

%14,07 

33 

%51,57 

18 

%28,13 

64  

Karar alma süreçlerinde kullanılacak gerekli bilgileri 

içermektedir. 

0 

%0,00 

2 

%3,125 

5 

%7,81 

29 

%45,32 

28 

%43,75 

64  

Yatırım kararlarının alınması sürecine katkı sağlayan bir 

unsurdur. 

0 

%0,00 

3 

%4,68 

9 

%14,07 

22 

%34,38 

30 

%46,88 

64 

 

Maliyet-Hacim-Kar Analizlerinin daha doğru sonuçlara 

ulaşmasını sağlar. 

0 

%0,00 

3 

%4,68 

6 

%9,375 

24 

%37,5 

31 

%48,44 

64 

 

İşletmeye rekabet gücü elde etme avantajı sağlar. 1 

%1,57 

1 

%1,57 

4 

%6,25 

32 

%50 

26 

%40,63 

64 

 

Bütçeleme sistemine fayda sağlamaktadır. 1 

%1,57 

3 

%4,68 

1 

%1,57 

33 

%51,57 

26 

%40,63 

64 

 

 

İşletmelerin maliyet muhasebesi sistemleri hakkındaki düşüncelere ilişkin cevapları içeren Tablo.8’e 

bakıldığında, Manisa OSB üretim işletmelerinin hali hazırda kullanmakta oldukları maliyet sistemlerinden 

genel anlamda memnun oldukları görünmektedir. En fazla “kısmen katılıyorum” seçeneğinin “memnuniyet 

kaynağıdır” düşüncesine verildiği görünmesine rağmen, kullanılmakta olan maliyet sistemlerinin en fazla; 

fiyatlandırma kararlarına, maliyet kontrolü ve performans ölçütlerine, faaliyetlerin planlanması ve kontrol 

edilmesine, genel üretim giderlerinin saptanması ve mamul maliyetlerinin hesaplanması süreçlerine, rekabet 

avantajı elde etmeye ve bütçeleme sistemine fayda sağladığı görülmektedir. Genel anlamda etkin ve sağlıklı 

bir maliyet sisteminin içermesi beklenen özelliklere olumlu yanıtlar verildiği görülen Tablo.9’da maliyet 

sistemlerinin; departmanlar arası etkileşimi sağladığı, üretim sürecini iyileştiren bir unsur olduğu, atıl 

kapasitenin göz önünde bulundurulmasını sağladığı ve yatırım kararlarının alınma sürecine destek olduğu 

konularında yetersiz olduğu görülmektedir.  

4.2. İstatistiksel Analizler 

Elde edilen frekans verilerinden hareketle, belirlenen işletme özellikleri ile çağdaş maliyet sistemleri 

kullanımları arasında istatistiksel ilişki olup olmadığı sorgulanmıştır. İki veya daha fazla kategoriye sahip 

olan iki değişken arasındaki ilişki derecesinin ölçülmesi, parametrik olmayan testlerden biri olan ki-kare 

analizi ile mümkün olmaktadır. Hem kare matris olmayan, yani satır ve sütun sayılarının farklı olduğu 

değişkenler arası ilişkilerin ölçülmesinde, hem de kategoriler arası niceliksel dağılımın net 

gözlemlenebilmesinde ki-kare analizi sıkça kullanılmaktadır (Bayram, 2017:125). 

H0: İşletmelerin büyüklük düzeyleri ile çağdaş maliyet sistemleri kullanımları arasında bir ilişki yoktur. 

H1: İşletmelerin büyüklük düzeyleri ile çağdaş maliyet sistemleri kullanımları arasında bir ilişki vardır. 
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Tablo.9: İşletme Büyüklüğü ile Çağdaş Maliyet Sistemleri Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Çapraz Tablo Ki-Kare Analizi  
Güncel Maliyet 

Sistemlerini; 
Önem Düzeyleri 

Güncel Maliyet Sistemleri 
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(Çalışan Sayısı Bazında) 
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Fisher-Exact 

Sig. (2-Sided) 

 

 

Contingency 

Coefficient 

 

Faaliyete Dayalı Maliyetleme 

  

11-50 Kişi 3 1 0,641 0,607 

51-100 Kişi 7 3   

  

  
101-150 Kişi 2 3 

151 ve Üzeri 19 16 

Toplam 31 23 

Zaman Esaslı Faaliyet Dayalı 

Maliyetleme  

11-50 Kişi 4 0 0,455 0,395 

51-100 Kişi 8 2 
 

101-150 Kişi 4 2 

151 ve Üzeri 22 14 

Toplam 38 18 

Esnek Standart Maliyetleme 

 
11-50 Kişi 3 1 0,388 0,420 

51-100 Kişi 8 2  

101-150 Kişi 3 4 

151 ve Üzeri 25 10 

Toplam 39 17 

Hedef Maliyetleme 11-50 Kişi 4 0 0,506 0,544 

51-100 Kişi 6 4  

101-150 Kişi 4 2 

151 ve Üzeri 26 9 

Toplam 40 15 

 

Tam Zamanında Üretime Göre 

Maliyetleme 

 

11-50 Kişi 3 1 0,676 0,630 

51-100 Kişi 4 6  

101-150 Kişi 4 2 

151 ve Üzeri 22 15 

Toplam 33 24 

Kaizen Maliyetleme 

 
11-50 Kişi 4 0 0,795 0,569 

51-100 Kişi 9 1  

101-150 Kişi 5 1 

151 ve Üzeri 27 9 

Toplam 45 11 

Kalite Maliyetleme 

 
11-50 Kişi 4 0 0,326 0,248 

51-100 Kişi 8 2  

101-150 Kişi 5 1 

151 ve Üzeri 21 14 

Toplam 38 17 
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Tablo.9 (Devam): İşletme Büyüklüğü ile Çağdaş Maliyet Sistemleri Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Güncel Maliyet 

Sistemleri 

 

 

 

 

İşletme Büyüklükleri 

(Çalışan Sayısı Bazında) 
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Fisher-Exact 

Sig. (2-Sided) 

 

 

Contingency 

Coefficient 

 

Mamul Yaşam Seyrine Göre 

Maliyetleme 

 

 

  

11-50 Kişi 4 0 0,453 0,406 

51-100 Kişi 7 3 

 101-150 Kişi 6 0 

151 ve Üzeri 29 7 

Toplam 46 10 

Ekonomik Katma Değer 

Muhasebesi 

 

11-50 Kişi 3 1 0,682 0,772 

51-100 Kişi 9 1 

 
101-150 Kişi 6 0 

151 ve Üzeri 30 5 

Toplam 48 7 

Çevre Muhasebesi 

 

11-50 Kişi 4 0 1,000 0,773 

51-100 Kişi 10 0 

 
101-150 Kişi 6 0 

151 ve Üzeri 32 3 

Toplam 52 3 

 

Yalın Muhasebe  

11-50 Kişi 4 0 0,531 0,629 

51-100 Kişi 7 3 

 

  

101-150 Kişi 5 1 

151 ve Üzeri 31 5 

Toplam 47 9 

 

Kaynak Tüketim Muhasebesi 

 

11-50 Kişi 4 0 0,521 0,518 

51-100 Kişi 9 1 
 

 

 

101-150 Kişi 4 2 

151 ve Üzeri 30 5 

Toplam 47 8 

Lojistik Maliyetleme 

11-50 Kişi 4 0 0,590 0,518 

51-100 Kişi 6 4 

 
101-150 Kişi 4 2 

151 ve Üzeri 24 11 

Toplam 38 17 

 

Değer Zinciri Analizi 

  

11-50 Kişi 4 0 0,828 0,797 

51-100 Kişi 8 2 

  
101-150 Kişi 5 2 

151 ve Üzeri 26 9 

Toplam 43 13 
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Tablo.9 (Devam): İşletme Büyüklüğü ile Çağdaş Maliyet Sistemleri Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Güncel Maliyet 

Sistemleri 

 

 

 

 

İşletme Büyüklükleri 

(Çalışan Sayısı Bazında) 

 

 

K
u

ll
an

m
ay

an
la

r 

K
u

ll
an

an
la

r 

 

 

Fisher-Exact 

Sig. (2-Sided) 

 

 

Contingency 

Coefficient 

Stratejik Konum Analizi 

11-50 Kişi 4 0 0,577 0,379 

51-100 Kişi 9 1 

 
101-150 Kişi 6 0 

151 ve Üzeri 27 8 

Toplam 46 9 

Maliyet Etkenleri Analizi 

 

11-50 Kişi 4 0 0,276 0,230 

51-100 Kişi 7 3 

 
101-150 Kişi 6 0 

151 ve Üzeri 24 12 

Toplam 41 15 

 

Değer Mühendisliği 

  

11-50 Kişi 4 0 0,904 0,555 

51-100 Kişi 9 1 

 
101-150 Kişi 6 0 

151 ve Üzeri 29 6 

Toplam 48 7 

p<0,05 

Tablo.9’a bakıldığında, işletme büyüklüğü ile çağdaş maliyet sistemlerinin arasındaki bağın tespit edilmesi 

hedeflenmiştir. Ki-kare analizinde beklenen değerlerin %20’sinden fazlası 5’in altında olduğu için,  Fisher-

Exact değerine ihtiyaç duyulmuştur (Karagöz, 2016:665). Bununla birlikte, sınıflayıcı ölçekler ile yapılan 

ölçümlerde ki-kare değerinin örneklem hacmi ile oranını ifade eden katsayılardan biri olan ve kare olmayan 

matrislerde ilişki gücünün ölçülmesi açısından önemli bir değer olan Pearson’un kontenjans katsayısı 

(Contingency Coefficient) değerlerine de ihtiyaç duyulmuştur (Karagöz, 2010:429).  

Buna göre, katsayıların hepsinin 0,05’ten büyük olduğu gözükmektedir. Bu durumda H0 kabul edilerek, 

işletme büyüklüğü ile çağdaş maliyet sistemleri kullanımı arasında bir ilişki olmadığı söylenmektedir. Başka 

bir deyişle, yalnızca büyük işletmeler veya yalnızca küçük işletmeler çağdaş maliyet sistemleri 

uygulamaktadır gibi bir görüşün kabul edilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durumda, işletme ölçeği 

büyük olsun olmasın, işletmeler tarafından çağdaş maliyet sistemleri uygulanmasının mümkün olduğu 

görülmektedir. 

H0: İşletmelerin faaliyette bulundukları sektör ile çağdaş maliyet sistemleri kullanımı arasında bir ilişki 

yoktur. 

H1: İşletmelerin faaliyette bulundukları sektör ile çağdaş maliyet sistemleri kullanımı arasında bir ilişki 

vardır. 
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Tablo.10: İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Sektörler ile Çağdaş Maliyet Sistemleri Kullanımları Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

Çapraz Tablo Ki-Kare Analizi  
Güncel Maliyet 

Sistemlerini; 

 

Önem Düzeyleri 

Güncel Maliyet Sistemleri Sektörler 

K
u

ll
an

m
ay

an
la

r 

K
u

ll
an

an
la

r 

Fisher-Exact 

(2-Sided) 

Contingency 

Coefficient 

 

Faaliyete Dayalı Maliyetleme  

Ana Metal Sanayi 7 3 0,049 0,043 

Elektrikli Techizat 4 7 

 

Kauçuk ve Plastik 7 2 

Metal Ürünleri 5 0 

Diğer 8 11 

Toplam 31 23 

 

Zaman Esaslı Faaliyet Dayalı 

Maliyetleme 

Ana Metal Sanayi 7 3 0,154 0,134 

Elektrikli Techizat 5 6 

 

Kauçuk ve Plastik 8 1 

Metal Ürünleri 5 0 

Diğer 13 8 

Toplam 38 18 

Esnek Standart Maliyetleme 

Ana Metal Sanayi 7 4 0,080 0,108 

Elektrikli Techizat 5 6 

 

Kauçuk ve Plastik 9 0 

Metal Ürünleri 3 2 

Diğer 15 5 

Toplam 39 17 

Hedef Maliyetleme 

Ana Metal Sanayi 8 2 0,695 0,648 

Elektrikli Techizat 7 4 

 

Kauçuk ve Plastik 8 1 

Metal Ürünleri 4 1 

Diğer 13 7 

Toplam 40 15 

Tam Zamanında Üretime Göre 

Maliyetleme 

Ana Metal Sanayi 5 5 0,088 0,091 

Elektrikli Techizat 4 7 

 

Kauçuk ve Plastik 8 1 

Metal Ürünleri 2 4 

Diğer 14 7 

Toplam 33 24 

Kaizen Maliyetleme  

Ana Metal Sanayi 8 2 0,127 0,124 

Elektrikli Techizat 6 5 

 

Kauçuk ve Plastik 9 0 

Metal Ürünleri 4 1 

Diğer 18 3 

Toplam 45 11 
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Tablo.10 (Devam): İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Sektörler ile Çağdaş Maliyet Sistemleri Kullanımları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Güncel Maliyet Sistemleri Sektörler 

K
u

ll
an

m
ay

an
la

r 

K
u

ll
an

an
la

r 

Fisher-Exact 

(2-Sided) 

Contingency 

Coefficient 

Kalite Maliyetleme 

 

Ana Metal Sanayi 8 2 0,479 0,419 

Elektrikli Techizat 5 6 

 

Kauçuk ve Plastik 7 2 

Metal Ürünleri 4 1 

Diğer 14 6 

Toplam 38 17 

 

Mamul Yaşam Seyrine Göre 

Maliyetleme 

Ana Metal Sanayi 9 1 0,385 0,414 

Elektrikli Techizat 7 4 

 

Kauçuk ve Plastik 7 2 

Metal Ürünleri 4 1 

Diğer 19 2 

Toplam 46 10 

Ekonomik Katma Değer 

Muhasebesi 

 

Ana Metal Sanayi 9 1 0,896 0,972  

Elektrikli Techizat 9 2 

 

Kauçuk ve Plastik 8 1 

Metal Ürünleri 4 1 

Diğer 18 2 

Toplam 48 7 

Çevre Muhasebesi 

 

Ana Metal Sanayi 9 1 1,000 1,000 

Elektrikli Techizat 10 1 

 

Kauçuk ve Plastik 9 0 

Metal Ürünleri 5 0 

Diğer 19 1 

Toplam 52 3 

Yalın Muhasebe 

 

Ana Metal Sanayi 8 2 0,492 0,425 

Elektrikli Techizat 8 3 

 

Kauçuk ve Plastik 9 0 

Metal Ürünleri 5 0 

Diğer 17 4 

Toplam 47 9 

 

Kaynak Tüketim Muhasebesi  

Ana Metal Sanayi 8 2 0,666 0,571 

Elektrikli Techizat 9 2 

 

Kauçuk ve Plastik 9 0 

Metal Ürünleri 5 0 

Diğer 16 4 

Toplam 47 8 
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Tablo.10 (Devam): İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Sektörler ile Çağdaş Maliyet Sistemleri Kullanımları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Güncel Maliyet Sistemleri Sektörler 

K
u

ll
an

m
ay

an
la

r 

K
u

ll
an

an
la

r 

Fisher-Exact (2-

Sided) 

Contingency 

Coefficient 

Lojistik Maliyetleme 

Ana Metal Sanayi 9 1 0,135 0,122 

Elektrikli Techizat 5 6 

 

Kauçuk ve Plastik 6 3 

Metal Ürünleri 5 0 

Diğer 13 7 

Toplam 38 17 

 

Değer Zinciri Analizi 

  

Ana Metal Sanayi 9 1 0,373 0,304 

Elektrikli Techizat 6 5 

 

Kauçuk ve Plastik 8 1 

Metal Ürünleri 5 1 

Diğer 15 5 

Toplam 43 13 

Stratejik Konum Analizi 

Ana Metal Sanayi 9 1 0,771 0,685 

Elektrikli Techizat 8 3 

 

Kauçuk ve Plastik 8 1 

Metal Ürünleri 5 0 

Diğer 16 4 

Toplam 46 9 

Maliyet Etkenleri Analizi 

 

Ana Metal Sanayi 8 2 0,307 0,267 

Elektrikli Techizat 5 6 

 

Kauçuk ve Plastik 7 2 

Metal Ürünleri 5 1 

Diğer 16 4 

Toplam 41 15 

Değer Mühendisliği 

 

Ana Metal Sanayi 9 1 0,739 0,579 

Elektrikli Techizat 8 3 

 

Kauçuk ve Plastik 8 1 

Metal Ürünleri 5 0 

Diğer 18 2 

Toplam 48 7 

 

Tablo.10’da ana metal sanayinde faaliyette olan, elektrikli teçhizat, kauçuk ve plastik ürünleri ve metal 

ürünleri imalatı yapmakta olan işletmeler çoğunlukta olduğundan bırakılmak koşuluyla, az yanıt verilerek 

geniş bir dağılım oluşturan sektörler ‘diğer’ sınıflandırılmasına tabi tutularak ele alınmıştır. İlgili sektör 

grupları ile çağdaş maliyet sistemleri kullanımları çapraz tablo ile incelenmiştir. %20’den fazla 5’den az 

hücre sayısı olduğundan Fisher-Exact değerine ve IxJ boyutlu iki değişken ele alındığından Pearson’un 

Kontenjans Katsayısı (Contingency Coefficient)’na bakılmıştır. Buna göre, H1’in kabul edilmesi için önem 

düzeylerinin 0,05’ten küçük olması gerektiği anımsandığında, 0,05’ten küçük yalnızca faaliyete dayalı 

maliyet sisteminin olduğu görülmektedir. Bu durumda, faaliyete dayalı maliyet kullanımının işletmenin 

içerisinde bulunduğu sektörel yapıya göre değişiklik gösterdiği yorumu yapılabilmektedir. Ancak geriye 
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kalan sistemlere ait değerler 0,05’ten küçük olduğundan, H0 hipotezi kabul edilmiş ve işletmelerin faaliyette 

bulundukları sektörler ile çağdaş maliyet sistemleri kullanım düzeyleri arasında bir ilişki bulunmadığı tespit 

edilmiştir. Başka bir deyişle, faaliyete dayalı maliyet hariç tutulduğunda, işletmelerin içerisinde 

bulundukları sektörel yapı çağdaş maliyet sistemi kullanımına etki etmemektedir.  

 

H0: İşletmelerin bünyelerinde bir maliyet muhasebesi departmanı bulundurması ile çağdaş maliyet 

sistemlerini uygulama düzeyi arasında bir ilişki yoktur. 

H1: İşletmelerin bünyelerinde bir maliyet muhasebesi departmanı bulundurması ile çağdaş maliyet 

sistemlerini uygulama düzeyi arasında bir ilişki vardır.  

Tablo.11: İşletmelerin Maliyet Muhasebesi Departmanına Sahip Olması Durumu ile Çağdaş Maliyet 

Sistemleri Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Çapraz Tablo Ki-Kare Analizleri Güncel Maliyet Sistemlerini;  Önem Düzeyleri  

Maliyet Muhasebesi 

Departmanı; 

K
u

ll
an

m
ay

an
la

r 

K
u

ll
an

an
la

r 

C
ev

ap
 

V
er

m
e

y
en

le
r 

T
o

p
la

m
 

Fisher-

Exact 

Contingency 

Coefficient 

Bulunmayanlar 
7 12 1 20 

0,037 0,03 

%35 %60 %5 %31,25 

Bulunanlar 
4 37 3 44 

%9,09 %84,09 %6,82 %68,75 

Toplam 
11 49 4 64 

%17,19 %76,56 %6,25 %100 

p<0,05 

Tablo.11’de, anket sorularında işletme bünyesinde mevcut olan departmanlar ile ilgili soruda maliyet 

muhasebesi departmanı seçeneğini işaretleyen işletmeler ile çağdaş maliyet sistemlerinin kullanım düzeyleri 

arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Çapraz tablo ki-kare analizi sonucu, 5’den az olan hücre sayısı %20’den 

fazla olduğu için Fisher-Exact ve IxJ formatında bir tabloya sahip olunduğundan Pearson’un Kontenjans 

Katsayısı incelenmiştir. Her iki önem düzeyi de <0,05 olduğundan, H1 hipotezi kabul edilmiş ve böylece, 

işletmelerde mevcut olan maliyet muhasebesi departmanlarının çağdaş maliyet sistemleri kullanım 

düzeyleri ile bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, maliyet muhasebesi departmanı 

bulundurularak üretim işletmelerinde kritik önem taşıyan mamul maliyetlerinin saptanma süreçlerinin 

profesyonel bir şekilde sürdürülmesi, çağdaş maliyet sistemleri konusundaki farkındalıkları ve uygulanma 

düzeylerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılabilmektedir. 

H0: Çağdaş maliyet sistemleri kullanımı ile maliyet sistemlerinden elde edilen bilgilere ilişkin düşünceler 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1: Çağdaş maliyet sistemleri kullanımı ile maliyet sistemlerinden elde edilen bilgilere ilişkin düşünceler 

arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Maliyet sistemlerinden elde edilen bilgiler hakkındaki düşüncelere ilişkin frekans analizleri ilgili bölümde 

yer almakla birlikte, sonucunda yanıtların çoğunlukla “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” 

yanıtlarında toplandığı tespit edilmiş idi. Bu durum genel anlamda işletmelerin kullanmakta oldukları 

maliyet sistemlerinden memnun olduklarını ve ilgili sistemlerden verim aldıkları yönünde 

yorumlanabilmektedir. Buradan hareketle, ilgili düşüncelerin çağdaş maliyet muhasebesi sistemleri 

kullanımı ile karşılaştırılması ve böylece söz konusu genel memnuniyet düzeyinin çağdaş maliyet 

sistemlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının görülmesi hedeflenmiştir.  
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Tablo.12: Çağdaş Maliyet Muhasebesi Sistemleri Hakkında Verilen Yanıtlar 

Çağdaş Maliyet Muhasebesi Sistemleri Uygulanma Düzeyleri Sayı Yüzde 

Kullanılıyor 

Kullanılmıyor 

Cevap Verilmemiştir 

Toplam 

49 

11 

4 

64 

%76,6 

%17,2 

%6,3 

%100,0 

Tablo.12’den de anlaşılacağı üzere, anket verilerinden hareketle sorgulanan herhangi bir maliyet muhasebesi 

sistemini benimseyen işletmeler “kullanılıyor”, ilgili sistemler hakkında bilgisi olmayan, faydalı bulmayan 

veya gelecekte uygulamayı düşünenler ise “kullanılmıyor” grubuna dahil edilerek genel bir profil çizilmesi 

amaçlanmıştır. Buna göre, çağdaş maliyet muhasebesi sistemlerinin Manisa OSB üretim işletmeleri 

tarafından genel olarak uygulanma düzeyi %76,6 olarak tespit edilmiştir.  

Tablo.13: Maliyet Sistemlerinden Elde Edilen Bilgilere İlişkin Düşünceler ile Çağdaş Maliyet Muhasebesi 

Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi 

Bağımsız Değişken T-Testi Sig. (2-Tailed) 

Önem Düzeyi Maliyet Sistemleri Hakkındaki Düşünceler 

Memnuniyet kaynağıdır. 0,042 

Departmanlar arası etkileşimi sağlamaktadır. 0,004 

Fiyatlama kararlarına yardımcı olmaktadır. 0,333 

Maliyetlerin kontrolüne ve performans ölçümüne katkıda bulunmaktadır. 0,099 

Faaliyetlerin planlanması ve kontrolü konusunda faydalı bir bilgi kaynağıdır. 0,852 

Maliyet azaltma çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 0,488 

Genel üretim giderlerinin dağıtımını daha sağlıklı bir hale getirmiştir. 0,092 

Mamul maliyetlerinin hesaplanmasında yardımcı bir faktördür. 0,836 

Üretim sürecini iyileştiren bir unsurdur. 0,247 

Atıl kapasitenin göz önünde bulundurulmasını sağlar. 0,263 

Karar alma süreçlerinde kullanılacak gerekli bilgileri içermektedir. 0,464 

Yatırım kararlarının alınması sürecine katkı sağlayan bir unsurdur. 0,417 

Maliyet-Hacim-Kar Analizlerinin daha doğru sonuçlara ulaşmasını sağlar. 0,462 

İşletmeye rekabet gücü elde etme avantajı sağlar. 0,660 

Bütçeleme sistemine fayda sağlamaktadır. 0,773 

p<0,05 

Tablo.13’e bakıldığında, anket araştırmasında sorgulanan maliyet sistemlerinden elde edilen bilgilere ilişkin 

düşüncelerin önem düzeylerinin genellikle 0,05’in üzerinde olduğu görülmektedir. H1 hipotezinin kabul 

edilmesi için gereken şartları yalnızca “memnuniyet kaynağıdır” ve “departmanlar arası etkileşimi 

sağlamaktadır” düşünceleri sağlamakla birlikte, geri kalan düşüncelere ilişkin önem düzeyleri 0,05’ten 

büyük olduğu için, H0 kabul edilerek bir ilişki bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Başka bir deyişle; 

maliyet muhasebesi sistemlerinden elde edilen bilgilere ilişkin düşünceler ile elde edilen verim düzeylerinin 

kaynağının güncel maliyet sistemleri kullanımı olduğu düşüncesi desteklenememektedir. Bu nedenle 

Manisa OSB işletmelerinin, güncel maliyet muhasebesi sistemleri kullanılsın kullanılmasın, kullandıkları 

sistemlerden verim aldıkları anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu verimlilik ile güncel maliyet sistemi 

kullanım düzeyi arasında bir ilişki kurulamadığından, işletmelerin güncel maliyet sistemlerini 

kullanmasının onlara yüzde yüz verim sağladığı söylenememektedir. Nitekim frekans dağılımlarında 

güncel maliyet muhasebesi uygulamaları hakkında “Uygulanması Düşünülmektedir” seçeneğine verilen 
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yanıtların diğerlerine oranla daha az olması da, sözü edilen memnuniyetten kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Küresel rekabet ortamında giderek zorlaşan stratejik konumlandırma sürecinde, işletme yönetimi açısından 

alınacak kararlarda maliyet verilerinin doğruluğunun önemli bir rol oynadığı, günümüz endüstri ortamında 

yadsınamaz bir hale gelmiştir. Teknoloji çağı içerisinde giderek önemi artan üretim teknolojileri 

kullanımının mamul maliyetlerinin yapısını değiştirdiği de düşünüldüğünde, günümüzde üretim 

işletmelerinden maksimum kalitede, minimum maliyet ile üretim yapılması beklentisi giderek artmaktadır. 

Bu noktada işletmelerin önemli bir yardımcısının, zamanla gelişen ihtiyaçlar paralelinde meydana gelen 

çağdaş maliyet muhasebesi sistemlerinin uygulanması olacaktır. 

Teknolojik gelişmelere ayak uydurma zorunluluğu, beraberinde mamul maliyetleri içerisindeki direkt işçilik 

giderlerinin azalmasına, genel üretim giderlerinin ise artmasına neden olmuştur.  Otomasyona geçiş ile 

insan gücünden beklentilerin azalması ve teknoloji kullanımı ile artan amortisman ve teknoloji adapte 

maliyetlerinin genel üretim giderlerine yansıması, mamul maliyetlerinin yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. 

Böyle bir ortamda geleneksel maliyet muhasebesi yöntemleri ile maliyet analizleri yapılmasının gerçeğe 

yakın sonuçları vermekten oldukça uzaklaştığından, çağdaş maliyet muhasebesi yöntemlerinin kullanım 

ihtiyacı giderek artar hale gelmiştir. Çağdaş maliyet muhasebesi yöntemlerinin benimsenmesinin kazandığı 

önem, yapılan çalışmanın yapılış amacını belirleyen en önemli unsur olmuştur. 

Yapılan çalışmada, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan üretim işletmelerinin, 

mevcut olarak kullandıkları maliyet muhasebesi yöntemlerinin saptanması hedeflenmiştir. Ayrıca bazı 

işletme özellikleri ile kullanılan maliyet yöntemleri arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla yüz yüze ve elektronik posta yollarıyla gerçekleştirilen anket araştırmaları verileri, 

SPSS programı yardımıyla öncelikle frekans analizine, sonrasında ki-kare ve t-testlerine tabi tutulmuştur. 

Ankete katılan işletmelerin genel özellikleri incelendiğinde, ağırlıklı olarak ana metal, elektrikli teçhizat ve 

kauçuk&plastik üretimi sektörlerinde faaliyet gösterdikleri saptanmıştır. İlgili soru grubuna ilişkin genel 

sonucun, ankete katılarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ni temsil eden üretim işletmelerinin genellikle 21 

yıldan fazla faaliyet gösteren yerli işletmelerden meydana geldiği ve söz konusu işletmelerin çoğunda 

maliyet ve yönetim muhasebesi departmanlarının mevcut olduğu ve aylık takipler altında maliyetlerin 

kontrol altında tutulduğu; ancak iç denetim açısından henüz kurumsallaşma adımı atılmadığı şeklinde 

yorumlanabilmektedir.  

Maliyet muhasebesi sistemleri kullanımları incelendiğinde;   

• İşletmelerin maliyetlerin saptanmasına göre fiili ve standart maliyet yöntemlerini, üretim biçimine göre 

safha ve sipariş maliyet yöntemlerini, kapsamına göre ise tam, normal ve süper değişken maliyet 

yöntemlerini ağırlıklı olarak kullanmakta olduğu görülmektedir.  

• İşletmelerin mamul maliyet unsurları olan hammadde, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin saptanma 

yöntemleri incelendiğinde; hammadde maliyetleri saptanmasında hareketli ortalama maliyet yöntemi, 

direkt işçiliğin saptanmasında zaman temelli ücret sisteminin, genel üretim giderlerinin saptanmasında ise 

muhasebe yönteminin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür.  

• Genel üretim giderlerinin yardımcı gider yerlerinden esas üretim gider yerlerine dağıtılması, yani II. 

dağıtım sürecinde çoğunlukla doğrudan doğruya dağıtım yöntemi, burada biriken maliyetlerin mamullere 

yüklenmesi, yani III. dağıtım sürecinde ise dağıtım anahtarları olarak sıklıkla üretim miktarı, direkt işçilik 

ve makine saatlerinin kullanıldığı görülmüştür.   

Anket sorularının çağdaş maliyet muhasebesi yöntemleri kullanımlarını incelendiğinde; 

• İşletmelerin son on yıl içerisinde maliyet sistemleri hakkında yaptıkları değişimler ile ilgili soruda, en fazla 

“Eski maliyet sistemi günün gereklerine göre revize edilmiştir” , “Eski maliyet sistemi terk edilip tamamen 

yeni bir sistem kullanılmaktadır” ve “Eski maliyet sistemi aynen kullanılmaktadır” seçenekleri 

işaretlenmiştir. Bu durum, Manisa OSB üretim işletmelerinin çağdaş maliyet sistemlerine adapte olma ile 
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geri durma konusunda ikiye ayrıldığını göstermektedir. Ancak yine de, eski maliyet sistemlerinin güncel 

ihtiyaçlara göre revize edildiği seçeneğinin sıklıkla işaretlenmesi, Manisa OSB işletmelerinin şuan olmasa 

da zamanla çağdaş maliyet sistemlerini uygulamaya daha açık bir hale geleceğinin bir göstergesi olarak 

kabul edilebilmektedir. 

• İşletmelerin çağdaş maliyet sistemleri arasından en fazla tam zamanında üretim anlayışına göre maliyet ve 

faaliyete dayalı ile zaman esaslı faaliyete dayalı maliyet anlayışlarını benimsemekte oldukları görülmüştür. 

Bununla birlikte, kalite maliyet ve lojistik maliyet yöntemlerinin de cevaplayıcı işletmeler tarafından 

kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, çağdaş maliyet muhasebesi yöntemleri arasından en az çevre 

muhasebesinin kullanılmakta olduğu saptanmıştır. Ancak genel anlamda 64 katılımcı işletmeden en fazla 

23-24 işletmenin herhangi bir güncel maliyet muhasebesi yaklaşımlarından birini kullandığı saptanmıştır. 

Bu durum yaklaşık 2/3’ünün geleneksel maliyet muhasebesi yaklaşımları kullandıklarına işaret etmektedir. 

Yapılan istatistiksel analizler incelendiğinde; 

• Çağdaş maliyet sistemleri kullanımlarının işletme büyüklüğü ya da faaliyette bulunduğu sektöre göre 

değişip değişmediğinin belirlenmesi adına çapraz tablo ki-kare analizleri uygulanmış ve sonucunda 

işletmelerin büyüklükleri veya sektörleri ile çağdaş maliyet sistemi kullanımı arasında bir ilişkinin 

olmadığı görülmüştür. Bu durumda işletmelerin; sektörü her ne olursa olsun, ölçeği büyük olsun olmasın, 

çağdaş maliyet sistemlerini kullanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

• İşletmelerin maliyet muhasebesi departmanı bulundurması ile çağdaş maliyet sistemleri kullanımı 

arasındaki ilişki düzeyinin ölçülmesinde, çapraz tablo ki-kare analizi kullanılmış ve sonucunda anlamlı bir 

ilişki olduğu görülmüştür. Bu durumda, maliyet muhasebesi departmanına sahip olan işletmelerin çağdaş 

maliyet sistemleri konusunda daha bilinçli olduğu, maliyet sistemleri hakkında güncel gelişmeleri takip 

etmekte oldukları yorumu yapılabilecektir. 

• Son olarak maliyet sistemlerinden elde edilen bilgiler ile ilgili düşünceler sorgulandığında; işletmelerin 

kullanmakta oldukları maliyet sistemlerinden fiyatlandırma kararlarına, maliyet kontrolü ve performans 

ölçütlerinin belirlenmesine, faaliyetlerin planlanması ve kontrol edilmesine, genel üretim giderlerinin 

saptanmasına ve mamul maliyetlerinin hesaplanması süreçlerine yardımcı olduğu saptanmıştır.  Genel 

olarak sorgulanan tüm çağdaş maliyet sistemleri dikkate alındığında, geleneksel maliyet sistemlerinin 

eleştirildiği bir husus olan atıl kapasitenin göz ardı edildiği eleştirisini yeterince ortadan kaldırmadığı 

görülmüştür.  

Yapılan araştırma sonucunda, daha önce başka yerlerde yapılmış benzer çalışmaların sonuçlarına paralel 

olarak, Manisa Organize Sanayi Bölgesi üretim işletmelerinin salt geleneksel maliyet muhasebesi 

yöntemlerinden oluşan maliyet sistemlerini kullanmakta ısrarcı oldukları görülmektedir. Çağdaş maliyet 

sistemleri ile ilgili bilgilere sahip olunmadığı seçeneklerinin, ilgili sistemlerin uygulanmakta olduğu 

seçeneğinin iki katı kadar işaretlenmiş olduğu göz önüne alındığında, Manisa OSB işletmeleri tarafından 

çağdaş maliyet sistemlerine yeterince önem verilmediği düşünülmektedir. İleri üretim teknolojileri 

konusunda daha duyarlı olunduğu sonucu, özellikle sert rekabet koşullarının farkında olan işletmeler ve bu 

koşullar altında faaliyet gösteren önemli işletmelerden oluşan bir uygulama alanı içerisinde çalışıldığını 

göstermektedir. Ancak yalnız üretim proseslerinin teknolojik gelişmeler ile paralel sürdürülmesi, işletmelere 

rekabet avantajı sağlama konusunda yeterli olamayacağı aşikârdır. Bu nedenle ileri üretim teknolojileri 

kullanımına ve işletme faaliyetlerine uyumlu çağdaş maliyet sistemleri uygulamaları ile geleneksel 

sistemlerin günümüzde yetersiz kalan yanlarının elimine edilmesi, işletmelerin daha güvenli bir konum elde 

etmesine destek olacaktır.  

Manisa OSB üretim işletmelerinin benzer çalışma sonuçlarında da görüldüğü üzere, geleneksel ve çağdaş 

maliyet sistemlerinin birbirleri yerine kullanılması algısına sahip olduğu, yüz yüze yapılan anket 

araştırmalarının da genel bir çıktısı olmuştur. Ancak birçok kaynakta da savunulduğu üzere, çağdaş maliyet 

sistemleri geleneksel sistemlerin yerini almak için değil, geleneksel sistemlerin çağın gerekliliklerine 

erişemediği noktaları gidermek amacıyla ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Bu nedenle Manisa OSB üretim 

işletmelerinin, günümüz sert rekabet koşullarında daha güvenli bir konum elde etmeleri için, ileri üretim 

teknolojileri kullanımlarına verdikleri önemi çağdaş maliyet sistemleri kullanımı konusuna da vermeleri 

gerekmektedir. Yapılan çalışmanın olumlu bir çıktısı; benzer çalışmalarda işletmelerin geleneksel sistem 

kullanımlarının çok daha fazla olduğu görülmesine karşılık, Manisa OSB işletmelerinin azımsanamayacak 
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derecede çağdaş maliyet sistemi kullanmakta olduklarının saptanmasıdır. Ayrıca, Manisa OSB işletmelerinin 

gelecekte çağdaş sistemlerinin uygulanması konusunda katı kararları olmadığı da görülmüştür. İçerisinde 

oldukça önemli işletmeleri barındıran ve Türkiye’nin en büyük sanayi bölgeleri arasında sayılan Manisa 

OSB işletmelerinden beklenen, çağdaş maliyet sistemleri uygulamaları konusunda daha duyarlı olup örnek 

bir sanayi bölgesi olarak anılmasını sağlamalarıdır. 
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Purpose– The aim of this work is to present a concise analysis of Quality control circles (QCC's) disuse 

in the Mexican Industry.  

Design/methodology/approach – A comparative descriptive analysis was carried out on the year of 2000 

and 2015, considering a sample of Mexican Industries that implemented the quality control circles, which 

belong to the Mexican Association of Work in Team A.C. (AMTE). First, in the methodology was 
realized a classification of the sample studied, later it was divided into two stages: 1) Quantitative 

variables and 2) Qualitative variables. 

Findings – Two important factors can be considered to explain the QCC's disuse. (1) The different 

cultural context. (2) The new and better methodologies currently recommended for the solution of 

opportunity areas in Mexican Industry. Finally, the few Mexican Industries that uses Quality Control 

Circles suggest consider a high percentage of employees to guarantee adequate results. 

Discussion – A first possibility to consider a clear tendency to disappear the QCC in Mexican Industry is 

due to a different cultural context. A second possibility could be to better methodologies are currently 
recommended for the solution of areas of opportunity. However, the fact that, apart from the automotive 

sector and its derivative components, the participation of another industries turnaround has been 

drastically reduced to almost disappear, as well as for the service companies.  

1. Introduction

To get better results in the global competitive industry, is crucial to adequate the actual management 

practices to current needs. As well as, to improve it quality and the innovativeness to gain competitive 

advantages (Nuchjarinet al., 2018).Also, Food companies are considering the concept of Happiness 

Management, 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; Şahin, 2018).A well-known quality management practice for continuous 

improvement and problem solving to achieve customer satisfaction is the Quality control circle (QCC). It 

was developed in 1960s, and it began to be put into practice as participatory systems in Japanese 

industries(Izumi, 1993). Basically, the QCC is considered an effective practice for stronger problem-solving 

(Zetie, 2002).  

QCC consists in the resolution of a problem with the application of simple methods of analysis within the so-

called seven tools for continuous improvement (Salaheldin and Zain, 2007). Improving the internal 

communication of the company in different levels, the work climate and interpersonal relationships are 

favored, the motivation of the worker is stimulated and there is a greater involvement of the employee. The 

QCC consists in a team of up to 12 people who usually work together and who meet voluntarily on a regular 

basis to solve their work-related problems (Yohan, 2015).  
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Principally, the cost reduction is encouraged and improves the quality of the service and final product 

(Hirata and Castellanos, 2005). In fact, there is a tendency to create a novel part of QCC, which is related to 

people’s creativity expression (Faria and Guimarães, 2007). 

Also, a considerable amount of literature related to QCCs has presented over the past decades since the first 

time the program was used in Japan in 1962, in the Matsuyama Carrier Equipment Circle of Japan Telephone 

and Telegraph (Strang and Young-Mi, 2009). The QCC were disseminated from Japan around the world in 

several ways. 

Recently in Austria, this practice develop a new tendency, called as quality circles for pharmacotherapy 

(QCPs), and it was taken as a special approach to increase the use of generics (Spiegel et al., 2011).Also, the 

QCC approach has become a popular quality management tool within Taiwan’s health care industry (I-Chi 

and Min-Hsun, 2011). 

It has been successfully carried out for several decades and gradually extended to hospital management in 

recent years (Wang et al., 2013). In the UK by Rolls-Royce (1978) (Salaheldin and Zain, 2007), in this same 

year, it was claimed that there were more than one million quality circles involving some 10 million Japanese 

workers (Wang et al., 2013).  

In the USA was employed by Lockheed in 1974. An interesting case occurs in this country, the QCC practice 

applied in the Hewlett-Packard's quality program was based on the experience of its Japanese subsidiary. 

This methodology was implemented in the opposite direction, from national subsidiaries to headquarters 

(Strang and Young-Mi, 2009). Meanwhile, one of the early activities using QCC were developed by 

Brazilians in Volkswagen (1971), forming the first Japanese-Latin American team. Meanwhile, in Mexico, 

QCC were established until 1976.  

Subsequently, in 1982, there were already 362 Quality Circles within 21 companies in the country (Hirata 

and Castellanos, 2005). Although, a clear tendency towards to disappear arises at the end of the decade of 

the 80's.  

Trying to revert the previous, in 1991 the first National Contest of Quality Control Circles is organized, 

administered by the Mexican Association of Work in Team A.C. (AMTE), who classifies the different work 

groups (AMTE, 2000).  

Also, is observed an absence ofliterature related to this topic in literature regarding to QCC in the Mexican 

Industry (Chinen and Enomoto, 2004). 

The aim of this work is to present an analysis of disuse of QCC management in the Mexican Industry. This 

analysis focuses on a sample of 80 Mexican Industries in the year of 2000 and 2015, comparing the growth of 

industries and its evolution in the last fifteen years. 

Although, there are some cases when the QCC implementation has not been produced positive results. For 

example, the case of Land-Rover (UK), where after 9 years of operations, Land-Rover’s QCC program was 

terminated in 1997. The researchers argue that the program was a failure because the industry executives did 

not want to experiment further with a participative approach to management. Also, it was considered due to 

the setting of inappropriate objectives and faulty implementation (Salaheldin and Zain, 2007). 

2. Materials and Methods  

A comparative descriptive analysis was carried out on the year of 2000 and 2015, and was considered a 

sample of 80 Mexican Industries that implemented quality control circles, which belong to the Mexican 

Association of Work in Team A.C. (AMTE).  

Also, was considered the seniority and number of workers and members. As well as the number of cases 

resolved, time it takes to solve them and data of the team studied were contemplated.  

First, was realized a classification of the sample studied, later it was divided into two stages: 1) Quantitative 

variables, a comparison through hypothesis tests centered on annual references (2000-2015) is presented. 2) 

Qualitative variables, it will be treated as a comparative summary by means of descriptive statistics.  
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3. Results and Discussions 

The sample was considering industries from the Mexican Association of Work in Team A.C. forum in the 

year of 2000 and 2015. Table 3.1-A shows approximately a half reduction on number of companies that uses 

the QCC. However, the average of teams almost was the same (Table 3.1-B). Also, an increasing in the 

different methodologies applied by companies was observed (Table 3.1-C), in the 2000 year only QCC 

methodology was employed, and in the 2015 year were employed five different methodologies. 

Table 3.1Company's distribution 

 

YEAR 

(A) 

NUMBER OF 

MEXICAN 

COMPANIES 

(B) 

AVERAGE OF 

TEAMS PER 

COMPANY 

(C) 

METHODOLOGIES 

USED BY TEAM 

(D) 

ANTIQUE 

AVERAGE 

OF THE 

COMPANIES 

(E) 

STANDARD 

DEVIATION 

(ANTIQUITY) 

(F) 

SECTOR 

 

2000 

 

50 

 

30.2 

 

QCC (25) * 

 

 

28.58 

 

21.15 

 

Industrial 

 

2015 

 

30 

 

28 

CCC (9), 

GT (3), 

6 Sigma (3), 

Kaizen (7), 

EMET (8) *** 

 

31.12 

 

16.5 

 

Industrial 

 n=80 29.1 ± 1.5  

 

  Industrial 

* Quality Control Circles, ** Work groups and *** Strategic teamwork methodologies. 

T-Student hypothesis test indicates that there is no significant statistical evidence to assume that companies 

that have implemented a QCC methodology increase the number of workers (Fig. 3.1).  

 

Figure 3.1 Number of workers in companies, have implemented QCC methodology 

 

Fig. 3.2 shows a decrement in the number of teams that uses a QCC methodology in the Mexican 

industry. 
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Figure 3.2Number of teams by company and year 

Through these last fifteen years, the companies analyzed and their teamwork systems have accumulated 

experience in problem solving methods. In 2000, they only solved one problem by year. Meanwhile, in 2015, 

they solved three problems annually (Fig. 3.3).  

 

Figure 3.3Analysis of number of problems solved by company and year 

In 2000, different teamwork used an average of 7.5 (std. dev. = 2.1) improvement tools (mainly the Ishikawa 

diagram and the Pareto chart). In 2015, they used an average of 8 (std. dev. = 2.6), so there is no significant 

difference to claim that more tools are mastered. Finally, as an additional result of this work, in 2000, there 

was the participation of breweries, malt, medical equipment, mechanical metal, cars, harnesses and cables, 

among others. However, in 2015, the automotive sector and its components, such as cables, harnesses and 

other related parts, basically dominate. 
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5. Conclusions 

A first possibility to consider a clear tendency to disappear the QCC in the Mexican Industry is due to a 

different cultural context. A second possibility could be to better methodologies are currently recommended 

for the solution of areas of opportunity, for example, is the Kaizen concept.  

This new procedures and techniques respond to required standards of the industry, and follow a continuous 

improvement in all its production processes and support to the operation.  

These fifteen years have served so that participating companies with a track record of several inclusions in 

the AMTE competition (most of the industrial companies in the automotive sector have repeated for several 

consecutive years) strengthen their teamwork systems, even with innovation of methodologies. 

However, the fact that, apart from the automotive sector and its derivative components, the participation of 

another industries turnaround has been drastically reduced to almost disappear, as well as for the service 

companies, whose participation is null, except in the case of some dependencies of municipal governments. 

Finally, as a reflection, it is important to ask whether these methodologies are currently recommended for 

the solution of areas of opportunity in Mexican industries, or, if these last fifteen years have shown that 

retaking methodologies from other countries has been a limiting factor due to the cultural context itself. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı babacan liderlik tarzının çalışanın görev performansı ve duygusal 

bağlılık üzerindeki etkisinin incelemektir.  

Yöntem – Araştırmada, olasılığa dayalı olmayan ve herkesi örneğe dahil edilebilme imkanı 

sağladığı için çok yaygın kullanılan kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Kolayda 

örnekleme yöntemiyle çevrimiçi olarak ulaşılan ve farklı sektörlerde 200 çalışana uygulanan 

anket formlarının tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS (Statistical 

Package Program for Social Science) 21.0 programı kullanılmıştır. Çarpıklık (Skewness) 

katsayısı ölçek puanlarının normallik sınaması için kullanılmıştır.  Ölçek puanları normal 

dağılım gösterdiği için ölçek ve alt boyut puanlarının cinsiyet ve doğum tarihine (kuşak) göre 

karşılaştırılmasında bağımsız iki örneklem t testi; mevcut şirketteki çalışma süresine göre 

karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA testinde 

anlamlı farklılık görüldüğünde farkın hangi iki grup arasında olduğunu analiz etmek için LSD 

post hoc testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki analizi için Pearson korelasyon 

analizinden; babacan liderlik tarzının çalışan performansı ve duygusal bağlılık üzerindeki 

etkisini analiz etmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Analizlerdeki güven aralığı %95’dir. 

(p<0,05)  

Bulgular – Yapılan istatistiksel analizler doğrultusunda; çalışanların babacan liderlik algılarının 

yükselmesinin çalışanın görev performansını artırdığı ve duygusal bağlılıklarını güçlendirdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ancak duygusal bağlılık düzeyinin X kuşağı çalışanlarda Y kuşağı 

çalışanlardan daha fazla olduğu ve aynı işyerinde on yıldan daha uzun süre çalışan kişilerin 

duygusal bağlılık düzeylerinin daha az kıdemi olan çalışanlara göre daha yüksek seviyede 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Değişen toplum yapısı iş dünyasını ve çalışanların beklentilerini de 

değiştirmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin ve araştırmacıların bu değişimleri dikkate almaları, 

farklı kuşakların beklentilerini anlayarak doğru motivasyon araçları kullanmaları ve kıdeme 

bağlı bu duygusal bağlılığın örgüt performansı üzerindeki etkilerini incelemeleri 

önerilmektedir. 
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Purpose – The purpose of this research is to examine the effect of paternalistic leadership style on 

employee performance and emotional commitment. 

Design/methodology/approach – In the research, the sampling method which is not based on 

probability and which allows everyone to be included in the sample was preferred. All of the questionnaire 

forms, which were accessed online by a simple sampling method and applied to 200 employees in different 

sectors, were included in the sample. SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 21.0 program 

was used to analyze the data. Skewness coefficient was used for the normality test of scale scores. As the 

scale scores were normal distribution, independent two sample t-test was used to compare the scale and 

sub-dimension scores according to gender and birth date (generation); One-way analysis of variance 

(ANOVA) was used to compare the time of study in the current company. In the ANOVA test, LSD post 

hoc test was used to analyze the difference between the two groups. Pearson correlation analysis for the 

relationship between variables; regression analysis was used to analyze the effect of paternalistic 
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leadership style on employee performance and emotional commitment. The confidence interval in the 

analyzes was 95%. (P <0.05) 

Findings – According to the statistical analysis; It was concluded that the increase in the paternalistic 

leadership perceptions of the employees increased the employee performance and strengthened their 

emotional commitment. However, it has been concluded that the level of emotional commitment is higher 

in employees of generation X than employees of Generation Y and those who work in the same workplace 

for more than ten years have higher levels of emotional commitment than those with less seniority. 

Discussion – The changing social structure also changes the business world and the expectations of the 

employees. Therefore, it is recommended that managers and researchers take these changes into 

consideration, understand the expectations of different generations, use the right motivation tools and 

examine the effects of this seniority on the organizational performance of seniority. 

 

1. Giriş 

Günümüz çalışma yaşamında hızla gelişen dijitalleşme süreci insan unsurunun etkisini sorgulamaya neden 

olmaktadır. Özellikle insan gücünün yerini pek çok meslekte robotların dolduracağı algısı liderlik stili, 

çalışma yaşamının geleceği, mesleklerin yapısı ve tüketim alışkanlıkları ile ilgili soruları beraberinde 

getirmektedir. Ancak liderlik yetkinliklerinin bu değişim sürecinde de en önemli faktörlerden biri olduğu, 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından açıklanan 2020’nin en temel on yetkinliği incelendiğinde açıkça 

görülmektedir. İnsan yönetimi ve duygusal zeka yetkinlikleri her dönemde yerlerini korumaktadır. 

Liderden beklenen, yöneticilik becerilerinin yanı sıra insanların duygularını anlama, empati kurabilme ve 

vizyona yönelik hedeflere ulaşmak için çalışanların motivasyonunu her koşulda yüksek tutabilmesidir.  

Babacan liderlik tarzı, kişiselleştirilmiş bir atmosferde güçlü bir disiplin, otorite ve babacan yetin bir araya 

geldiği bir liderlik stili olarak tanımlanmaktadır ve otoriterlik, yardımseverlik ve ahlak olmak üzere üç 

boyuttan oluşmaktadır. Liderin bir otorite olarak varlığını hissettirmesi önemlidir ancak bu otoriteyi 

başkaları ile kurduğu işbirliği çerçevesinde yürütmektedir. Dolayısıyla içinde bulunulan toplumun kültürü 

çalışanların beklentilerini etkilemekte, bu beklentiler de liderlik tarzının belirleyicisi olmakta ve performans 

düzeyini etkilemektedir.  Bu bağlamda babacan liderlik tarzının çalışan görev performansı ve duygusal 

bağlılık üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla araştırma yapılmıştır. Araştırmada ilk olarak kavramsal 

çerçeveyi oluşturan babacan liderlik, çalışan görev performansı ve duygusal bağlılık kavramları 

açıklanmıştır. Daha sonra araştırma modeline ait hipotez ve değişkenler arası ilişkiler analiz edilmiş ve elde 

edilen bulgular sonuç kısmında değerlendirilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Babacan Liderlik  

Liderlik, bir bireyin belirli şartlar altında belirli kişilerin ve grupların amaçlarını gerçekleştirmek üzere 

diğerlerini yönlendirmesidir (Akdemir, 2018: 107-108). İyi liderler insanları çok farklı şekillerde motive 

ederler. İlk olarak, çalışanları kararlara dahil ederler ve kontrol duygularını geliştirirler. Daha sonra onlara 

geribildirim vererek, koçluk yaparak ve bir rol model olarak özsaygılarının gelişimine yardımcı olurlar ve 

son olarak, çalışanların başarılarını ödüllendirirler. Belirtilen bu davranışların hem örgütün performansını 

hem de çalışanların bağlılığını olumlu yönde etkilediğine yönelik pek çok araştırma bulgusu mevcuttur 

(Podsakoff vd. 1996; Lim ve Ployhart, 2004; Awan ve Mahmood, 2010; Walumbwa vd. 2008; Chen vd. 2014; 

Chan ve Mak, 2012). 

Babacan liderlik ile ilgili çalışmalarının başlangıcı, Silin’in 1976 yılında Tayvan’daki işletme sahibi ve 

yöneticilerin liderlik anlayışları ve davranış stillerinin Batı ülkelerindeki yöneticilerinkinden oldukça farklı 

olduğunu tespit eden çalışması ile başlamıştır. Bu çalışma Tayvan’daki yöneticilerin didaktik ve ahlaki 

liderlik, merkezi otorite, astlarıyla mesafeli durma gibi davranışlar sergilediğini ortaya koymuştur (Silin, 

1976). Westwood’un 1997 yılındaki çalışmasında, didaktik liderlik, belirsiz niyetler, saygınlık oluşturma, 

üstünlüğünü koruma, politik manipülasyon patronluk ve sosyal mesafe gibi bileşenlerden oluşan babacan 

liderlik modelini öne sürmüştür (Westwood, 1997:445-480). Babacan lider, görev aldıkları kurumları ve 

çalışma arkadaşlarını aileleri gibi benimseyerek çalışırlar. (Köksal, 2011:101-122). Kişiselleştirilmiş bir 

atmosferde güçlü bir disiplin, otorite ve babacan niyetin bir araya geldiği bir liderlik stili olarak 

tanımlanmaktadır ve otoriterlik, yardımseverlik ve ahlak olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır (Farh ve 

Cheng, 2000:84-127; Cheng vd., 2004:89-117). Bu yetkinlikler çerçevesinde bakıldığında babacan bir lider 
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güçlü bir duygusal zeka yetkinliğine sahip olmalıdır. Türk kültüründe liderin özelliklerini açıklayan ve 

global alanda yürütülen bir araştırmada ise; otokrasi, ikna etme, statü merakı ve işbirliği sağlama 

özelliklerinin ortalamasının aynı araştırmanın yapıldığı diğer ülkelere oranla oldukça yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Baltaş, 2015:37). Otoriterlik, yöneticinin izleyicileri üzerinde kesin bir güce sahip 

olduğu ve tüm kararları kendisinin vererek izleyicilerin eylemlerini kontrol etmesini ifade etmektedir. 

Yardımseverlik, liderin izleyicilerinin özel hayatları ve sağlıkları ile ilgilenmesi anlamını taşımaktadır. Ahlak 

ise, liderin yüksek ahlaki değerler, vatandaşlık davranışları ve dürüstlük gibi özellikleri sergileyerek 

izleyicileri için mükemmel bir rol model olmayı içermektedir (Peng vd., 2001:95-110). Babacan liderlik, 

yöneticinin bir ebeveyn gibi çocuklarına yardımseverlikle müdahale ettiği bir sistem, ilke ya da bir yönetim 

uygulaması olarak görülmektedir (Afsar ve Rehman, 2015:329-353). 

Belli bir kültüre yönelik özelliklerin liderlik stillerinin belirleyicisi olabildiği ve çeşitli toplumların kültürel 

değerlerinin ortaya çıkardığı liderlik stillerinin de birbirinden oldukça farklı olduğu görülmüştür (Shahin ve 

Wright, 2004:499-511). Martinez’in (2003) çalışmasında, çalışanların sosyal hiyerarşi saygısı, aile ilişkilerine 

benzer bir örgüt iklimi, kişisel ilişkilere değer verilmesi, esneklik ve güven gibi unsurların babacan liderliğe 

uygun bir ortam hazırladığı belirlenmiştir. Bir diğer öncül olarak ise, lider-üye etkileşimi ön plana çıkmıştır 

(Ansari, Ahmad ve Aafaqi, 2004:109-138; Pellegrini ve Scandura, 2006:264-279). Babacan liderliğin ilişkili 

olduğu diğer kavramlar arasında kariyer gelişimi (Uhl-Bien vd., 1990:414-430), iş tatmini, otonomi, 

güçlendirme (Aycan vd., 2000:199-221) ve örgütsel bağlılık (Pellegrini vd., 2006:264-279) bulunmaktadır. 

Psikolojik olarak da çalışanları güçlendirme ve örgütsel bağlılık göz önüne alındığında babacan liderler, 

çalışanlarından beklentilerini açıkça tanımlayarak ve grup üyeleriyle etkileşim içinde bulunarak onları 

Türkiye’de babacan liderlik ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında; babacan liderlik ile psikolojik yıldırma 

arasında ters yönde ilişkiler olduğuna ilişkin bulgular vardır. Aynı şekilde, babacan liderliğin çalışanların 

yöneticilerinden ve işin doğasından duydukları doyumun bir öncülü olduğu belirlenmiştir (Soylu, 2011:217-

231; Cerit, 2012:35-56). Babacan liderlik ile çalışanların yaratıcı katılım algıları arasında olumlu yönde 

ilişkiler bulunduğu gözlemlenmiştir (Kurt, 2013:321-330). Bir başka deyişle, yöneticilerin babacan liderlik 

sergilediği durumda işe katılımlarının arttığı söylenebilir. Babacan liderlik davranışları, örgütsel vatandaşlık 

duygusunu pozitif yönlü etkilerken,  çalışanların kurumsal aidiyet ve özdeşleşme duygularını da arttırırlar 

(Rehman ve Afsar, 2012:148-159; Göncü, Aslı ve Johnson, 2014; Şendoğdu ve Erdirençelebi, 2014:253-274; 

Mete ve Serin, 2015:147-159). Bununla birlikte, babacan liderlik örgütsel bağlılığı olumlu yönde 

etkilemektedir (Erben ve Güneşer, 2008:955-968).   

2.2. Çalışan Görev Performansı  

Performans, çalışanın kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi ve hatta beklentilerin ötesine 

geçmesidir (Whitmore, 2015:100). Bireysel performans, örgütsel amaçlara ulaşabilmek için bireyin kullandığı 

yetkinlikler olarak ifade edilebilir. Bu yetkinlikler işe yönelik ve işe yönelik olmayan davranışları 

içermektedir. İşe yönelik davranışlar doğrudan hedef odaklı, somut çıktılara ulaşmaya yönelik teknik 

becerilerken, işe yönelik olmayan davranışlar ise ekip çalışması, müşteri odaklılık, yardımsever olma, örgüt 

kültürünü sahiplenme ve bireysel disiplin gibi daha soyut yetkinlikleri belirtmektedir (Barutçugil, 2015:47). 

Araştırmalarda örgüt içerisinde performansı oluşturan üç tür davranış olduğu savunulmaktadır. Bunlar; 

görev performansı, örgüte vatandaşlık ve örgüte zarar verici davranıştır (Robbins ve Judge, 2012:565). Görev 

performansı; bir çalışanın kendisine verilen hedeflere ne derece ulaştığı ve sorumluluklarını yerine getirme 

düzeyidir (Luecke, 2015:101). Örgütsel vatandaşlık; bireyin kendi sorumluluklarının ötesinde ve iş tanımının 

dışında kendisinden beklenmeyen ancak örgütün başarısına katkı sağlayan gönüllü çabalarının ifadesidir 

(Organ, 1988). Örgüte zarar verici davranışlar ise; örgütün malına zarar verme, iş arkadaşlarına karşı 

saldırgan davranma ve devamsızlık başta olmak üzere hem bireysel hem de örgütsel performansı olumsuz 

etkileyen her türlü harekettir (Robbins ve Judge, 2012:565).  

Performans ile ilgili tanımlar ve performans düzeyini sergileyen davranışların yanı sıra performansın nasıl 

değerlendirileceği ve performansın yönetimi konuları da literatürde geniş yer bulmaktadır. Çünkü nihai 

hedef performansın sürekli olarak iyileştirilmesi ve hedeflenen verimlilik düzeyine ulaşılmasıdır. 

Performans değerlendirme performans yönetim sürecinin kritik bir parçası olarak kabul edilir (Çetin, vd. 

2015:154; Paauwe ve Farndale, 2017:80). Etkili bir performans değerlendirme süreci; iş standartlarının 

belirlenmesi, çalışanların bu standartlara göre mevcut performanslarının ölçülmesi ve geribildirim verilmesi, 

eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ödüllendirme faaliyetlerini kapsar (Briscoe ve Claus, 
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2008:15). Buna rağmen günümüzün performans değerlendirme sistemleri halen beklentileri 

karşılamamaktadır. Watson Wyatt tarafından yapılan bir araştırmada; çalışanların yalnızca yüzde otuzunun 

örgütlerindeki performans yönetim sistemini etkin kabul ettikleri ve yüzde kırktan daha azının performans 

hedeflerinin belirgin olduğunu ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır (Pulakos, 2007:293). Performans 

yönetimini etkileyen başlıca faktörler ise; içinde bulunulan toplumun kültürü, örgüt içindeki liderlik stili, 

örgütün kültürü, iletişim şeklidir (Brewster ve Mayrhofer, 2012:375). İşgörenlerin görev performansını 

etkileyen diğer faktörler kişilik yapısı, iş tatmini, motivasyon ve stres şeklinde ifade edilebilir (Akar, 2018:57 

ve Yelboğa, 2006:208).  

Bir performans yönetim sistemi geliştirilirken basit ve anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle örgüt 

içerisindeki roller belirgin olmalı ve hedefler bu rollere uygun olarak belirlenmelidir. Ancak performansın 

kesin bir şekilde ölçülmesinin zorluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Her örgüt mutlaka kendine özgü 

bir değerlendirme şekli belirlemektedir. En basit haliyle finansal bir değerlendirme yapmaktadır. Bu 

değerlendirmelerde bile mutlaka görülmeyen veya sonuçları dolaylı olarak etkileyen faktörler olduğu 

bilinmektedir. Coens ve Jenkins (2002) aşağıdaki ifadelerinde, performansı değerlendirme ve yönetmenin 

zorluğunu vurgulamaktadırlar (Armstrong, 2016:156): 

“İş hayatımız boyunca çoğumuz performans değerlemesiyle uğraştır. Ne kadar çok yeniden tasarlasak, yöneticileri ne 

kadar çok yeniden eğitsek veya konuyu yeniden adlandırsak da önemli değil, asla tam olmaz. Yöneticilerin, işi fazla 

ciddiye almayarak sürüncemede bıraktıklarını veya işi sadece üstünkörü yaptıklarını her defasında görüyoruz. Bu işi 

gönülden, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ederek yapan yöneticiler ise çoğunlukla hayal kırıklığı ile 

karşılaşıyor”. Bu değerlendirmeden de anlaşılacağı gibi, sistemin çok iyi kurgulanması başarılı olması için 

yeterli olmamaktadır. Özellikle duygusal faktörlerin ön planda olduğu, yöneticilerin çalışanlarla karşı 

karşıya gelmekten ve onlarla yanlış bir iletişim kurmaktan kaçındıkları geribildirim süreci performans 

yönetiminin en önemli unsurudur. Çünkü olumlu ya da olumsuz her ifade çalışanın zihninde 

yorumlanmakta ve bir sonraki adım bu yoruma göre atılmaktadır. Dolayısıyla yöneticinin liderlik davranışı, 

çalışana yönelik tutumu, değer algısı ve işe yönelik beklentiler çalışan performansını direkt etkilemektedir.  

2.3. Duygusal Bağlılık  

Bağlılık kişinin bir nesne, düşünce ya da kişiye inanmayı ifade eden bir kavramdır (Esty, Winston, 2006). 

İnsanlar yaşadıkları yere, şehre ülkeye, sevdikleri kişilere ve çalıştıkları kuruma karşı bağlılık duygusu 

hissedebilir. Günümüzün rekabet odaklı hızla değişen iş dünyasında bağlı çalışanlara sahip işletmeler daha 

yüksek performans göstermektedirler (Myers, 2005). Örgütsel bağlılık, çalışanın görev aldığı örgütte 

çalışmaya devam etmek yönünde duyduğu içten gelen güçlü bir istektir (Luthans, 1995:130). Örgütsel 

bağlılık çalışanı görev aldığı kurumla bir örümcek ağı gibi görünmez ama kuvvetli şekilde bağlayan bir 

güçtür (Casson, 2006:43). 

Duygusal bağlılık çalışanın görev aldığı örgüte karşı duyduğu duygusal bağın göstergesidir (Kaya, Selçuk, 

2007:179). Duygusal bağlılık, çalışanın sahip olduğu işe ne kadar odaklanıp sevdiğini gösteren bir kavramdır 

(Kanten, Kanten, 2016:202). İşgörenin çalıştığı örgüte olan sadakatini, misyon ve vizyona adanmışlığının bir 

göstergesidir (Porter vd., 1974:604). Duygusal bağlılık çalışanın kendi kimliğiyle örgütü özdeşleştirmesini 

sağlayan güçlü bir histir (Pieper vd., 2018: 1163). 

Duygusal bağlılığa sahip çalışanların örgütlerinde kalma nedeni maddi faktörler ve ödülller değil 

örgütleriyle aralarındaki güçlü duygusal bağdır (Balay, 2000; Pieper vd., 2018: 1163).  İşgörenin çalıştığı 

örgütle kendini özdeşleştirmesi kökenli duygusal bağlılığın oluşması için çalışanın örgütün amaç ve 

hedeflerini sahiplenip içselleştirmesi, örgüt başarısı için içsel bir motivasyonla çalışması ve örgütte çalışmak 

için güçlü bir istek duyması gereklidir (Yorulmaz, 2018: 870). Duygusal bağlılığı etkileyen birçok farklı etken 

vardır (Eser, 2007: 32-33): 

• Kişinin karakteri ve kişisel özellikleri, 

• Yapılan işi menşei ve özellikleri, 

• Kişinin deneyimi, 

• İşgörene çalıştığı kurumda değer verilip, gelişimine imkan tanınması, 

• Örgütsel adaletin var olması, 
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• İş güvencesi olması, 

• İşgörenin kararlara katılımının sağlanması, 

• Örgüt içi etkin iletişimin varlığı, 

• Örgütte güven ortamının var olması, 

• Yönetim ve çalışanlar tarafından paylaşılan ortak değerlerin varlığı. 

İşgörenler çalıştıkları kurumları seçmekte fakat yöneticilerinden ayrılmaktadırlar yani işe başlarken işletme 

kararı etkilerken ayrılma kararına çoğu zaman birlikte çalışılan yönetici sebep olmaktadır. İşte bu noktada 

çalışanın görev aldığı kuruma ve yöneticisine olan duygusal bağlılığı kararı etkileyen en önemli etkenlerden 

biri konumundadır (Mullins,2016:586).  

Duygusal bağlılık diğer bağlılık türlerine kıyasla çalışanının davranışını ve performansını etkileyen en 

önemli bağlılık türüdür (Grant vd., 2008; Meyer vd., 2002). Duygusal bağlılık örgütün performansı ve 

başarısını etkileyen birçok olumlu etkisi vardır: 

• Duygusal bağlılıkları yüksek çalışanların, mesleklerini yapma istekleri daha yüksektir (Tanrıverdi, 

Koçaslan, 2018:250). 

• Duygusal bağlılıkları yüksek olan çalışanlar işi ve örgütün hedeflerini sanki kendi işyerleri gibi benimseyip 

önemserler (Poon, 2010). 

• Duygusal bağlılık örgütsel vatandaşlık davranışını arttırırken, işten ayrılma oranını azaltıcı bir etkiye 

sahiptir (Meyer vd., 2002). 

• Duygusal bağlılıkları yüksek olan çalışanların devamsızlık oranları daha düşüktür (Harrison vd., 2006). 

• Duygusal bağlılıkları yüksek olan çalışanlar diğerlerine göre daha verimli ve yüksek performanslı çalışırlar 

(Zatzick vd., 2015: 878). 

• Duygusal bağlılık çalışanların adanmışlık ve örgütle özdeşleşmelerini olumlu etkiler (May vd., 2004). 

• Duygusal bağlılık çalışan memnuniyeti ve tatminini olumlu etkiler (Poon, 2013:1149). 

Duygusal bağlılık çalışan ve örgüt performansını en fazla pozitif yönde etkileyen bağlılık çeşididir. İlgili alan 

yazında bu görüşü destekleyen birçok araştırma (Akdemir, Çalış, 2016; Arsezen vd., 2015; Ellinger vd., 2013; 

Arshadi, Hayavi, 2013; Ağca, Ertan, 2008) yer almaktadır. 

3. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

 

 

 

 

 

H1: Babacan liderlik algısının görev performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H2: Babacan liderlik algısının duygusal bağlılık üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

3.1. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri toplama 

aracının birinci bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş ve mevcut şirketteki çalışma süresi demografik 

bilgilerinden oluşan bilgi formu kullanılmıştır. İkinci bölümde Aycan (2006) tarafından geliştirilen Babacan 

Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte tek boyut altında 10 madde yer almaktadır. Cevap seçenekleri 5’li 

likert (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) şeklindedir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach 
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Alpha katsayısı 0,94 olarak hesaplanmıştır. Üçüncü bölümde Goodman ve Syvantek (1999) (Görev 

Performansı) ve Jawahar ve Carr (2007) (Bağlamsal Performans) geliştirilen ve Bağcı (2014) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanıp güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılan Çalışan Performansı Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçek 17 madde ve 2 boyuttan (görev performansı, bağlamsal performans) oluşmaktadır. Cevap seçenekleri 

5’li likert (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) şeklindedir. Boyutlar için puanlar ayrı ayrı 

hesaplanmakta olup yüksek puan performans algısının yüksekliğini ifade etmektedir. Bu çalışmada ölçeğin 

Cronbach Alpha katsayısı 0,91; alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları 0,90 ve 0,84 olarak hesaplanmıştır. 

Dördüncü bölümde Meyer vd. (1993) tarafından geliştirilen, 18 sorudan ve üç boyuttan (duygusal, 

devamlılık ve normatif bağlılık) oluşan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”nden duygusal bağlılığı ölçen 6 soru 

kullanılmıştır. Ölçek Köroğlu (2018) tarafından yapılan çalışmada da kullanılmıştır. Cevap seçenekleri 5’li 

likert (1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) şeklindedir. Yüksek puan örgüte yönelik duyusal 

bağlılığın yüksek olduğunu ifade etmektedir. Araştırmada ölçeğe ait Cronbach Alpha katsayısı 0,90 olarak 

hesaplanmıştır. 

3.2. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 21.0 programı kullanılmıştır. 

Katılımcıların demografik bilgileri frekans ve yüzde tablosu olarak gösterilmiştir. Çarpıklık (Skewness) 

katsayısı ölçek puanlarının normallik sınaması için kullanılmıştır. Sürekli bir değişkenden elde edilen 

puanların normal dağılım özelliğinde kullanılan çarpıklık katsayısının (Skewness) ±1 sınırları içinde kalması 

puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde değerlendirilebilir (Büyüköztürk, 

2011:40). Yapılan normallik sınamasında ölçek puanlarının normal dağılım gösterdiği tespit edildiğinden 

ölçek ve alt boyut puanlarının cinsiyet ve doğum tarihine (kuşak) göre karşılaştırılmasında bağımsız iki 

örneklem t testinden; mevcut şirketteki çalışma süresine göre karşılaştırılmasında tek yönlü varyans 

analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. ANOVA testinde anlamlı farklılık görüldüğünde farkın hangi iki 

grup arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD post hoc testinden yararlanılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişki analizi için Pearson korelasyon analizinden; babacan liderlik tarzının çalışan performansı ve 

duygusal bağlılık üzerine etkisini analiz etmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda 

güven aralığı %95 (p<0,05) olarak tespit edilmiştir. 

3.3.Bulgular 

3.3.1.Betimsel Bulgular 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Demografik 

Değişken 
Gruplar n % 

Cinsiyet  
Kadın 109 54,5 

Erkek 91 45,5 

Doğum tarihi 

(kuşağı) 

X kuşağı (1965-1979) 47 23,5 

Y kuşağı (1980-1999) 153 76,5 

Mevcut şirketteki 

çalışma süresi 

1 yıldan az 32 16,0 

1-3 yıl 53 26,5 

4-6 yıl 54 27,0 

7-9 yıl 22 11,0 

10 yıl ve üstü 39 19,5 

Araştırmada olasılığa dayalı olmayan ve herkesi örneğe dahil edilebilme imkanı veren kolayda örnekleme 

yöntemi tercih edilmiştir (Altunışık vd., 2012: 142). Kolayda örnekleme yöntemiyle çevrimiçi olarak 

araştırmaya katılan farklı sektörlerde görev alan 200 çalışanın %54,5’i kadın, %45,5’i erkektir. Katılımcıların 

%23,5’i X kuşağı (1965-1979) ve %76,5’i Y kuşağıdır (1980-1999). Katılımcıların %16’sının mevcut işletmedeki 

çalışma süresi 1 yıl ve daha az, %26,5’inin 1-3 yıl, %27’sinin 4-6 yıl, %11’inin 7-9 yıl, %19,5’inin 10 yıl ve 

üstüdür. 

Tablo 2’de ölçek ve alt boyutlarına ait betimsel istatistikler bulunmaktadır. 
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Tablo 2. Ölçeklere Ait Betimsel İstatistikler 

Ölçek ve Alt Boyut  n 𝐗 SS Skewness 

BABACAN LİDERLİK 200 3,12 1,02 -0,22 

Görev Performansı 200 4,32 0,53 -0,60 

Bağlamsal Performans 200 4,10 0,61 -0,21 

ÇALIŞAN PERFORMANSI 200 4,23 0,51 -0,31 

DUYGUSAL BAĞLILIK 200 3,28 0,95 -0,39 

Katılımcıların babacan liderlik algı puanları (3,12±1,02) “orta” düzeyde tespit edilmiştir(Tablo 2). Görev 

performansı (4,32±0,53), bağlamsal performans (4,10±0,61) alt boyutları ve performans ölçeği toplam 

(4,23±0,51) puanları “yüksek” düzeyde tespit edilmiştir (Tablo 2). Duygusal bağlılık puanları (3,28±0,95) 

“orta” düzeyde tespit edilmiştir (Tablo 2).  

3.3.2. Demografik Özelliklere Göre Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması Bulguları 

Tablo 3’te ölçek puanlarının cinsiyete göre t testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3. Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre t Testi Sonuçları 

Ölçek ve Alt Boyutlar Cinsiyet n 𝐗 SS t p 

BABACAN LİDERLİK 

ALGISI 

Kadın 109 3,03 0,99 
-1,27 0,205 

Erkek 91 3,22 1,04 

Görev Performansı 
Kadın 109 4,34 0,50 

0,51 0,612 
Erkek 91 4,30 0,57 

Bağlamsal Performans 
Kadın 109 4,12 0,56 

0,66 0,512 
Erkek 91 4,07 0,67 

ÇALIŞAN 

PERFORMANSI 

Kadın 109 4,25 0,47 
0,63 0,528 

Erkek 91 4,20 0,57 

DUYGUSAL BAĞLILIK 
Kadın 109 3,26 0,98 

-0,21 0,833 
Erkek 91 3,29 0,92 

Babacan liderlik algısı puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) (Tablo 3), çalışan 

performansı ölçek ve alt boyut puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) bulgusuna 

ulaşılmıştır (Tablo 3). Duygusal bağlılık ölçek puanları da cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p>0,05) (Tablo 3). 

Tablo 4’te ölçek puanlarının doğum tarihine (kuşağa) göre karşılaştırmasına ait bağımsız iki örneklem t testi 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 4. Ölçek Puanlarının Doğum Tarihine (Kuşağa) Göre t Testi Sonuçları 

Ölçek ve Alt Boyutlar 

Doğum Tarihi 

(Kuşak) n 𝐗 SS t p 

BABACAN LİDERLİK 

ALGISI 

X kuşağı 47 3,16 1,02 
0,35 0,728 

Y kuşağı 153 3,10 1,02 

Görev Performansı 
X kuşağı 47 4,31 0,59 

-0,09 0,929 
Y kuşağı 153 4,32 0,52 

Bağlamsal Performans 
X kuşağı 47 4,17 0,64 

0,88 0,380 
Y kuşağı 153 4,08 0,60 

ÇALIŞAN PERFORMANSI 
X kuşağı 47 4,25 0,57 

0,38 0,707 
Y kuşağı 153 4,22 0,50 

DUYGUSAL BAĞLILIK 
X kuşağı 47 3,55 1,10 

2,27 0,024 
Y kuşağı 153 3,19 0,88 
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Babacan liderlik algısı puanları doğum tarihine (kuşağa) göre anlamlı farklılık göstermemekte (p>0,05) 

(Tablo 4), çalışan performansı ölçek ve alt boyut puanları doğum tarihine (kuşağa) göre anlamlı farklılık 

göstermemektedir (p>0,05) (Tablo 4). Duygusal bağlılık ölçek puanların doğum tarihine (kuşağa) göre 

anlamlı farklılık göstermemektedir (t=2,27; p<0,05). X kuşağı (1965-1979) çalışanların duygusal bağlılık 

puanları, Y kuşağı (1980-1999) çalışanların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir (Tablo 4). 

Tablo 5’te ölçek puanlarının mevcut şirketteki çalışma süresine göre karşılaştırmasına ait tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 5. Ölçek Puanlarının Mevcut Şirketteki Çalışma Süresine Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Ölçek Alt 

Boyutlar 

Şirketteki 

Çalışma Süresi n 𝐗 SS F p 

Anlamlı 

Fark 

BABACAN 

LİDERLİK 

ALGISI 

A-1 yıldan az 32 3,41 1,01 

1,37 0,247 

 

B- 1-3 yıl 53 3,07 1,06  

C- 4-6 yıl 54 3,19 0,93  

D- 7-9 yıl 22 2,82 1,17  

E-10 yıl ve üstü 39 3,00 0,97  

Görev 

Performansı 

A-1 yıldan az 32 4,26 0,60 

1,02 0,396 

 

B- 1-3 yıl 53 4,33 0,50  

C- 4-6 yıl 54 4,23 0,50  

D- 7-9 yıl 22 4,43 0,58  

E-10 yıl ve üstü 39 4,42 0,54  

Bağlamsal 

Performans 

A-1 yıldan az 32 4,08 0,56 

0,95 0,434 

 

B- 1-3 yıl 53 4,14 0,59  

C- 4-6 yıl 54 4,00 0,65  

D- 7-9 yıl 22 4,03 0,63  

E-10 yıl ve üstü 39 4,23 0,62  

ÇALIŞAN 

PERFORMANSI 

A-1 yıldan az 32 4,19 0,54 

1,02 0,397 

 

B- 1-3 yıl 53 4,25 0,47  

C- 4-6 yıl 54 4,14 0,51  

D- 7-9 yıl 22 4,26 0,51  

E-10 yıl ve üstü 39 4,34 0,55  

DUYGUSAL 

BAĞLILIK 

A-1 yıldan az 32 3,28 0,77 

3,93 0,004 

E>A,B,C,D 

B- 1-3 yıl 53 3,07 1,01  

C- 4-6 yıl 54 3,35 0,84  

D- 7-9 yıl 22 2,86 0,99  

E-10 yıl ve üstü 39 3,70 0,97  

Babacan liderlik algısı puanları mevcut şirketteki çalışma süresine göre anlamlı farklılık göstermemektedir 

(p>0,05) (Tablo 5). Çalışan performansı ölçek ve alt boyut puanlarının mevcut şirketteki çalışma süresine 

göre anlamlı farklılık göstermediği (p>0,05) tespit edilmiştir (Tablo 5). Duygusal bağlılık ölçek puanlarının 

mevcut şirketteki çalışma süresine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F=3,93; p<0,05). Farkın 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre mevcut 

şirketteki çalışma süresi 10 yıl ve üstü olan çalışanların duygusal bağlılık puanları, mevcut şirketteki 

çalışma süresi 9 yıl ve daha az olan çalışanların puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir (Tablo 5). 

3.3.3. Değişkenler Arası İlişkiye Ait Bulgular 

Babacan liderlik algısı, çalışan performansı ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi gösteren Pearson 

korelasyon analizi sonuçları Tablo 6’da a yer almaktadır. 
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Tablo 6. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 
2 3 4 5 

1-BABACAN LİDERLİK ALGISI 0,04 0,20** 0,12 0,39** 

2-Görev Performansı 1 0,64** 0,93** 0,24** 

3-Bağlamsal Performans  1 0,88** 0,46** 

4-ÇALIŞAN PERFORMANSI   1 0,38** 

5-DUYGUSAL BAĞLILIK    1 

*p<0,05 **p<0,01 

Babacan liderlik algısı ile görev performansı arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,20; 

p<0,05). Babacan liderlik algısı yüksek olan çalışanların görev performansı da yüksektir (Tablo 6). Babacan 

liderlik algısı ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,39; p<0,05). 

Babacan liderlik algısı yüksek olan çalışanların duygusal bağlılık düzeyi de yüksektir (Tablo 6). Görev 

performansı (r=0,24; p<0,05), bağlamsal performans (r=0,46; p<0,05) ve genel olarak çalışan performansı 

(r=0,38; p<0,05) ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Duygusal 

bağlılık düzeyi yüksek olan çalışanların görev, bağlamsal ve genel olarak çalışma performansı da yüksektir 

(Tablo 6). 

Babacan liderlik algısının görev performansı üzerindeki etkisini gösteren regresyon analizi sonuçları Tablo 

7’de yer almaktadır. 

Tablo 7. Babacan Liderlik Algısının Görev Performansı Üzerindeki Etkisine Ait Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler B SHB β t p 

Sabit 3,719 0,137  27,155 0,000 

Babacan Liderlik Algısı 0,122 0,042 0,203 2,917 0,004 

R2=0,041       R2=0,036 

F(1;304)=8,508         p=0,004 

Babacan liderlik algısı ile görev performansı arasındaki ilişkiyi gösteren modelin uygundur (F(1;198)=8,51; 

p<0,05). Babacan liderlik algısı, görev performansındaki değişimin yaklaşık %4’ünü açıklamaktadır 

(R2=0,036) (Tablo 7). 

Regresyon katsayıları ve anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre babacan liderlik algısının, görev 

performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (β=0,20; t=2,92; 

p<0,05). Elde edilen bulgulara göre çalışanların babacan liderlik algısının yükselmesi görev 

performanslarının artmasına neden olmaktadır.  

Regresyon analizi sonuçlarına göre babacan liderlik algısının, görev performansı üzerindeki etkisine ait 

matematiksel model aşağıdaki gibidir: 

Görev Performansı = 3,72 + 0,20*babacan liderlik algısı 

Babacan liderlik algısının duygusal bağlılık üzerindeki etkisini gösteren regresyon analizi değerleri Tablo 

8’de yer almaktadır. 
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Tablo 8. Babacan Liderlik Algısının Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisine Ait Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler B SHB β t p 

Sabit 2,148 0,200  10,734 0,000 

Babacan Liderlik Algısı 0,363 0,061 0,389 5,938 0,000 

R2=0,151       R2=0,147 

F(1;304)=35,265         p=0,000 

Babacan liderlik algısı ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi gösteren modelin uygun olduğu 

görülmektedir (F(1;198)=35,26; p<0,05). Babacan liderlik algısı, duygusal bağlılıktaki değişimin yaklaşık 

%15’ini açıklamaktadır (R2=0,147) (Tablo 8). 

Regresyon katsayıları ve anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına göre babacan liderlik algısının, duygusal 

bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β=0,39; t=5,94; p<0,05). Elde 

edilen bulgulara göre çalışanların babacan liderlik algısının yüksekliği duygusal bağlılık düzeylerinin 

yükselmesine neden olmaktadır.  

Regresyon analizi sonuçlarına göre babacan liderlik algısının, duygusal bağlılık üzerindeki etkisine ait 

matematiksel model şu şekildedir: Duygusal Bağlılık = 2,15 + 0,39*babacan liderlik algısı 

Bu durumda araştırma hipotezlerine ilişkin değerlendirme şu şekildedir: 

H1: Babacan liderlik algısının görev performansı üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H1 Kabul: Babacan liderlik algısının görev performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır. 

H2: Babacan liderlik algısının duygusal bağlılık üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H2 Kabul: Babacan liderlik algısının duygusal bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi vardır. 

4.Sonuç 

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların babacan liderlik algılarının orta düzeyde olduğu, performans 

algılarının yüksek düzeyde olduğu ve duygusal bağlılıklarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu 

veriye göre katılımcılar performanslarını genel olarak diğer iki değişkenden daha olumlu 

değerlendirmektedirler.  

Demografik faktörlere göre detaylar incelendiğinde; performans algısının, babacan liderlik algısının ve 

duygusal bağlılığın cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği ancak kuşaklar boyutunda bazı 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; babacan liderlik algısı ve performans algısı kuşaklara göre 

farklılık göstermezken; X kuşağında duygusal bağlılık, Y kuşağına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir.  

Çalışma süresi dikkate alındığında kuşaklara ilişkin bulgulara benzer şekilde; babacan liderlik algısı ve 

performans algısı kuşaklara göre farklılık göstermemektedir. Ancak duygusal bağlılık çalışma süresine göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. Mevcut şirketteki çalışma süresi 10 yıl ve üstü olan çalışanların duygusal 

bağlılık puanları, mevcut şirketteki çalışma süresi 9 yıl ve daha az olan çalışanların puanlarından anlamlı 

düzeyde daha yüksektir. 

Babacan liderlik algısı ile görev performansı ve duygusal bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki 

tespit edilmiştir. Babacan liderlik algısı yüksek olan çalışanların görev performansları ve duygusal bağlılık 

düzeyleri yüksektir. Duygusal bağlılık düzeyi yüksek olan çalışanların görev, bağlamsal ve genel olarak 

çalışma performansı da yüksektir. Babacan liderlik algısı, görev performansındaki değişimin yaklaşık 

%4’ünü açıklamaktadır. Babacan liderlik algısı, duygusal bağlılıktaki değişimin ise yaklaşık %15’ini 

açıklamaktadır. 

Elde edilen bulgulara göre çalışanların babacan liderlik algısının yükselmesi görev performanslarının 

artmasına neden olmaktadır.  
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Elde edilen bulgulara göre çalışanların babacan liderlik algısının yüksekliği duygusal bağlılık düzeylerinin 

yükselmesine neden olmaktadır.  

Araştırma sonuçlarımız babacan liderlik tarzının hem görev performansını hem de duygusal bağlılığı 

etkilediğini göstermektedir. Ancak örgütlerin başarısında önemli bir faktör olan duygusal bağlılığın yaş ve 

kıdem dikkate alındığında farklılık gösterdiği; Y kuşağının ve aynı şirkette 9 yıl ve daha az süre çalışmış 

olanların duygusal bağlılık düzeylerinin X kuşağından ve 10 yıl üzeri kıdemi olan çalışanlardan daha düşük 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemizde birliktelik duygusunun ve aile ortamının imece kültürünün 

etkisinde kaldığı, Batı, Kuzey Avrupa ve Amerika ile karşılaştırıldığında karşılıklı bağımlılığın yüksek 

düzeyde olduğu ifade edilmektedir (Baltaş, 2013:45). Ancak değişen toplum yapısı iş dünyasını ve 

çalışanların beklentilerini de değiştirmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin ve araştırmacıların bu değişimleri 

dikkate almaları, farklı kuşakların beklentilerini anlayarak doğru motivasyon araçları kullanmaları ve 

kıdeme bağlı bu duygusal bağlılığın örgüt performansı üzerindeki etkilerini incelemeleri önerilebilir. 

Araştırmanın kolayda örnekleme yöntemiyle çevrimiçi olarak ulaşılan 200 çalışanla kısıtlı olması sonuçların 

genellebilirliğini sınırlandırmaktadır. Araştırma kapsamının daha çok katılımcıyla genişletilmesi, örgüt 

kültürünün liderlik algısına etkisi, duygusal bağlılığın somut performans göstergelerini ne düzeyde 

etkilediği ve kişilik yapısının babacan liderlik algısına etkisi gibi faktörleri de ele alan benzer çalışmaların 

yapılmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Purpose – The aim of this study is to determine the effects of servant leadership on 

psychological empowerment and organizational identification.  

Design/methodology/approach – Within the context of quantitative research approach,  data 

collected from 309 hotel employees by questionnaire. Reliability of data measured with 

Cronbach’s Alpha coefficient where the Factor analysis were performed to check validity. 

Validity analysis has followed by Correlation and Regression analyses in which research 

hypothesis were tested. 

Findings – Results of the study assign that there is a significant relationship among servant 

leadership, psychological empowerment and organizational identification. Furthermore, results 

also support pre-assumptions suggesting that servant leadership behaviours significantly affect 

psychological empowerment of employees and their identification process with the 

organization. Within this context, empowerment and vision sub-dimensions of servant 

leadership contribute psychological empowerment of hotel employees. Additionally, visionary 

and humility behaviours of servant leaders increase the organizational identification level of 

them.   

Discussion – Entrepreneurs in hospitality industry those who want to deliver high quality 

service should consider to employ servant leaders/executives in order to have more empowered 

and identified employees. Also, contributions of servant leaders are an important field for the 

academicians, since they can create a positive and creative service philosophy among staff and 

can heighten service quality.    

Introduction 

Today’s competitive and successful organizations continuously make crucial investments on labour force as 

well as their technological capacities. Investments on labour force basically intend to have qualified 

employees who are committed to organization and performing beyond their executives’ expectations. In this 

sense, psychological empowerment of an employee and his/her identification with the organization become 

more important in terms of organization efficiency and functioning (van Knippenberg and van Schie, 2000: 

138). However, to achieve this, companies need to employ more talented executives and efficient leaders.  

Due to the distinctive features and intensive competition, hospitality industry demands both task and 

people-oriented leaders much more. Hence, different leadership styles can be observed in hotel enterprises 

which are the dominant part of hospitality industry. For example, hotel enterprises prefer transformational 

leaders to adopt environmental changes and to accelerate needed changes, while they prefer service leaders 

much more at heightening service delivery. Sometimes they need authentic or spiritual leaders to motivate 

employees, and sometimes knowledge leaders are needed to enhance service knowledge.  

Based on expectations, common goals and cooperate vision various leadership styles can be preferred at 

hotel enterprises. However, servant leadership approach is more preferred due to its critical elements. A 

servant leader can motivate and improve employees by visionary behaviours, empowerment, trust, agapao 

love and humility. Additionally, his/her altruistic behaviours are essential for at the moment of service 
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delivery process, and his/her service desire to others plays a vital role for unexpected problems or 

conflictions. Servant leaders also play a moderator role for developing some desired attitudes and 

behaviours among employees such as commitment, citizenship behaviour, embeddedness, job/work 

satisfaction. Concordantly, servant leaders’ crucial roles could help establishing a qualified and desired 

human resource at hotel enterprises. Namely servant leaders can support targeted organizational structure 

and help to improve employee skills. Among its many contributions, servant leaders can also empower their 

employees and strengthen them to have an organizational identity. Yet, studies about servant leadership are 

still limited in terms of providing a holistic view and determining how these leaders distinguish and make a 

difference at hotel enterprises. In this sense, this study offers some major contributions to the literature. We 

extend both the servant leadership literature and related outcomes in working environment such as 

organizational identification and psychological empowerment with a field study. The convergence of these 

research areas provides an opportunity to researchers to explore the relationship between these associated 

variables. Second, we take over the effects of dimensions of servant leadership on psychological 

empowerment and organizational identification. Thus, we intended to determine which dimensions of 

servant leadership empower employees in terms of active participating to decision process and 

organizational identification.  

1. Conceptual Framework 

1.1. Servant Leadership  

Servant leadership (SL) concept mainly stemming from the experiences of Robert K. Greenleaf in 

management (Spears, 2010: 26), teachings of Jesus (Sendjaya and Sarros, 2002: 58) and the composition of 

Herman Hesse named as “Journey to the East”. SL, which goes beyond the controversy where the concepts 

of service and leadership come together, is accepted as an important leadership approach for learning 

organizations by Bernard M. Bass (2000) and become a phenomenon for academic studies. By adopting the 

social exchange theory proposed by Blau (1964), SL moves from the “wellbeing of followers” doctrine. 

SL generally associated with the concepts such as morale, authenticity, servanthood and spirituality. SL 

focuses on increasing the followers’ performance and continuously develop them. Contrary to authentic, 

ethic and transformational leadership, in servant leadership, less pride of leadership is observed (Walumba 

et al., 2010). Bass (2000: 21) argues that transformational leaders try to keep their interests and the interests of 

others on the same plane with the group, organization or community benefits. Contrary to this, servant 

leaders continually strive to meet their followers’ needs and demands (Van Dierendonck et al., 2014). Rather 

than being engaged in mobilizing followers to “perform beyond expectations” (Bass, 1985), servant leaders 

care for followers’ holistic needs, development, and autonomy (Graham, 1991). Commitment to this 

fundamental value increases the possibility of the followers to be healthier, smarter, free, more autonomous 

and more servants in SL relationships (Bass, 2000: 33). 

There is a genuinely service for the sake of others in SL, where humility is essential. Thus, conviction of heart 

is unintentionally speechmaker (Sendjava and Pekerti, 2010).  And, this is a freehearted concern for the well-

being of others, instead of an emotional effort. In SL, the desire to serve for others spontaneously substitute 

for organizational goals (Stone et al., 2004: 355). Hence, fundamentals of SL is to attract the attention of 

followers (Vondey, 2010).Winston (2003) argue that serving to followers will result in being served by 

his/her followers. Since all followers voluntarily (without any external pressure) accept to serve the leader 

instead of being leaded, SL is an effective leadership approach (Stone et al., 2004: 356).  

It is important for various reasons that servant leaders encourage their followers to highly moral reasoning. 

Most of all, objective implementation of universal principles balance the personal interests to others’ one. 

This also helps to reveal emotional and psychical reserves of followers to serve common good.  Another 

reason is that followers are encouraged to apply their own ideas in order not to accept moral principles in 

which embraced by unpowerful or unattractive authority figures. Hence, selfishness and fragility diminish 

when people have the power to participate in a high level of moral reasoning. While serving at best, servant 

leaders are not only encourage their followers to objective moral reasoning but also encourage them to 

follow leader with constructive participation to organizational governance (Graham, 1995: 51). 
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It is only possible to distinguish SL from other leadership approaches by observing its distinctive features 

and specific behaviours (Russell and Stone, 2002: 145). However, in the literature, the properties of SL are 

classified in different ways in various studies. Farling, Stone and Winston (1999) categorize SL’s properties 

as vision, influence, credibility, trust, and service, while Page and Wong (2000) use character-orientation, 

people-orientation, task-orientation and process orientation. Spears (2004) argues properties of SL as 

listening, empathy, healing, awareness, persuasion, conceptualization, stewardship, foresight, commitment 

to growth and building to community. Sendjaya et al. (2008) and, Sendjeva and Pekerti (2010) prefer 

voluntarily support, authentic personality, contextual relationship, ethical responsibility, spirituality and 

transformative impact. Van Dierendonck et al. (2014) also evaluate these properties as empowering and 

developing people, humility, authenticity, interpersonal acceptance, providing direction and stewardship.  

Russell and Stone (2002: 147), in their theoretical study which they assimilate the servant leadership 

attributes into a rational model, reveal SL attributes into 9 functional as dependent and 11 accompanying as 

moderating variables. Differently, Patterson evaluate SL in (7) seven dimensions as agapao love, humility, 

altruism, vision, trust, empowerment, and service.  By evaluating Patterson's work, Winston (2003: 6) 

expanded Patterson's seven dimensions as followers-oriented: love of the followers, commitment to the 

leader, self-sufficiency, intrinsic motivation, and altruism to the leader and his/her interests. Cerff and 

Winston (2006: 5) added hope, Waddell (2006: 7) added introversion to Patterson’s seven SL dimensions. 

Eventually, it is clear that the most of SL classifications has developed by considering Patterson’s (2003) 

study. 

The aim of Patterson's (2003) SL model is to define and develop the elements that make up SL, and to 

present the SL theory as the logical extension of transformational leadership. Patterson stated that SL was 

explained by the fact that focusing on the organization rather than the follower in which the 

transformational leadership was insufficient. The researcher states that SL is especially directed by virtue. 

Virtue in SL shapes leaders’ attitudes, character and behaviours. And, agapao love is a milestone for  

leadership and for the relation of leader-follower. This love care about and consider the needs, wants and 

desires of follower. Agapao love is also related with altruism/sacrifice. A servant leader earns followers’ 

respect and motivates them by love, altruism, humility. 

Another prominent study about servant leadership belongs to Dennis and Bocarnea (2005) aims to develop 

an instrument for leadership assessment. Although authors used Patterson’s SL scale, 42 items of 71, which 

is proposed at Patterson’s study, were found valid. Additionally, findings of the study indicated that 

altruism and service sub-dimensions did not discriminated as a separate factor. Thus, analyses yield five 

factor similarly to Patterson’s scale and sub-dimensions of SL named as empowerment, trust, humility, 

agapao love and vision (Dennis and Bocernea, 2005: 606-611). Dennis and Bocarnea’s SL scale is also used in 

this study due to its similarity to Patterson’s scale and its preferability in previous studies.    

1. 2. Psychological Empowerment  

Derived from power and control notions, PE is defined briefly as sharing power with the followers (Conger 

and Kanungo, 1988: 473) or an authority that towards an employee’s decision making without any 

approvals. As a misunderstanding, PE is perceived by many organizations of today’s business environment 

as delegation of responsibilities by executives (Conger and Kanungo, 1988; Conger, 1989; Quinn and 

Spreitzer, 1997). PE is consisted of intrinsic motives occurred in an individual by after effect of motivational 

process of an individual’s experience of feeling enabled (Corsun and Enz, 1999: 205). In other words, PE is a 

process that includes strengthening and altering inner believes by perceiving personal competence (Conger, 

1989: 18). Thomas and Velthouse (1990: 668) defined empowerment in terms of intrinsic motivation and state 

that intrinsic task motivation involves positively valued experiences that individuals derive directly from a 

task. Conger and Kanungo (1988: 474) defined empowerment as “a process of enhancing feelings of self-

efficacy among organizational members through the identification of conditions that foster powerlessness 

and through their removal by both formal organizational practices and informal techniques of providing 

efficacy information”. 

Empowerment has two main approaches: structural, which is also called as relational and psychological 

(Chan, Taylor and Markham, 2008: 445; Gkorezis, Hatzithomas and Petridou, 2011). While structural 

approach center upon managerial action through power sharing or granting of power and decision making 
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sword (Menon, 2001), psychological approach of empowerment emphasizes the employee motivation and 

focuses on subjective evaluations of employees about organizational environment (Kim et al., 2012: 11).  

Spreitzer (1995) emphasized that PE is a motivational construct and has four cognitions: meaning, 

competence, self-determination and impact. Functioning as the ‘engine’ of the empowerment (Spreitzer, 

Kizilos and Nason, 1997), meaning refers the value of a given task goal judged in relation to an individual’s 

own ideals or standards. In other words, meaning connotate the intrinsic caring about a given task (Thomas 

and Velthouse, 1990: 672). Competence sub-dimension of PE basically refers to the degree to which a person 

can perform task activities skilfully when he or she tries (Thomas and Velthouse, 1990: 672). Competence 

means that employees are confident about their ability to do their work well (Quinn and Spreitzer, 1997: 41). 

Self-determination reflects whether individuals see themselves as the origin of their actions (Spreitzer, 

Kizilos and Nason, 1997: 682). Self-determination is the degree of freedom of employees to choose how to do 

their work without any approvals (Quinn and Spreitzer, 1997: 41). Thomas and Velthouse (1990: 473) named 

self-determination as choice, which is rather than a philosophical term, and defined as causal responsibility 

for a person’s actions. Impact refers to perception of employees about their ability to impact on 

organizational outcomes (Chan, Taylor and Markham, 2008: 445).   

1. 3. Organization Identification  

Organizational identification (OI) has emerged from the concept of individual conviction and the concept of 

coalescence -performing more effort dedicated to organization- (cited in Ashforth et al., 2008: 326), and 

discussed by Patchen (1979) in organizational context. Patchen emphasize that identification is used for 

describing various interrelated phenomena. Hereunder, feelings of solidarity with the organization, 

perceiving the support of the organization, perception of shared characteristics with other organizational 

members are main dimensions of OI. Likewise, Cheney (1983) discussed the concept of OI in three 

dimensions as “a) feelings of attachment, belonging and pride in being an organizational member, b) loyalty 

to the organization and support of the organization’s goals, c) perceived similarity between employees and 

organization in terms of shared values and goals. Mael and Ashforth (1992: 103) in their extensive study 

define OI as “perceived oneness with an organization and the experience of the organization’s successes and 

failures as one’s own”. Thus, OI also explain how a member of an organization has linked his or her 

organizational membership to his or her self-concept, either cognitively, emotionally (pride in membership), 

or both (Riketta, 2005: 361). 

Organizational identification notion is being conceptualized from Social identity theory, and self-

categorization theory is also related phenomena with identification (Ashforth et al., 2008: 327). According to 

social identity theory, individuals are more likely to be identified with a group with compatible 

characteristics. Social identity theory suggest that individuals have a holistic perception of being subject to 

different groups sharing a common identity (Ashforth and Mael, 1989; Tajfel and Turner, 1986). Social 

categorization theory likewise argue that individuals categorize themselves and others according to different 

social categories, that they are being a member to certain groups in terms of their qualities. According to the 

theory, those individuals are also positioned themselves in various social categories within the context of 

their self-concepts. Organizational identification is a specific form of social identification. Social 

identification is the perception of oneness with or belongingness to a group (Ashforth and Mael, 1989) and 

social categorization has a voice in identification process. Tajfel’s social identity dimensions have some 

arguments supporting these theories. Tajfel’s social identity dimensions are: 

1. a cognitive component, which is the knowledge of being a member of a certain group; 

2. an affective dimension, which is the emotional attachment to that group; and  

3. an evaluative aspect, which describes the value connotation assigned to that group from outside. 

With reference to assumptions about social identity Tajfel and Turner (1986) made some theoretical 

inferences; (i) individuals strive to develop positive social identity, (ii) positive social identity can largely be 

based on positive comparisons between the group and some related external groups, (iii) individuals will 

strive to leave their existing group or to be subject to a different group when their social identity is not 

satisfactory.   
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In literature, OI sometimes confused with different concepts such as organizational commitment (OC), 

organizational citizenship behaviours (OCB) and person-organization fit. Asforth and Mael (1989: 23) state 

that identification is different from organizational commitment, but various studies in literature are not 

sufficient to differentiate these two concepts.  Organizational commitment suppose that individuals and 

organization are different entities, and commitment stemming from social exchange. However OI expresses 

deeper and existential tie that requires perceived association with the organization. OI is the perception of 

oneness with or belongingness to a group, involving direct or vicarious experience of its successes and 

failures (Ashforth and Mael, 1989: 34). Commitment is a relatively stable and lasting attitude. In contrast, 

organizational identification is more flexible (Gautam et al., 2004). Commitment is a broader concept which 

includes positive assessment of organization, hardworking for organization, continuation to stay at the 

organization and identification as well (Riketta and Dick, 2005: 491). Another concept confusing with OI, 

OCB is a voluntary behaviour without any expectation of reward and directly or explicitly not recognized by 

the official award system while it encourages company’s efficient system by expressing some qualifies such 

as self-sacrifice, conscience and courteousness (Organ, 1988: 4). OI is an approach that empower OCB (Zhao 

et al., 2014). In this sense, it can be assumed that OI expose an expectation related with self-concept and 

being subjected to a group, and OCB is a promotive behaviour that encourage group members to develop 

supportive behaviours for enacting the group.  

OI, also defined as the cognitive link between the definitions of the organization and the self-concept, is an 

identification of individual’s own characteristics and the organization’s characteristics perceived by him/her. 

Members of an organization differ according to their identification levels with the company. When they are 

strongly identified with the company, the characteristics they use to identify the organization also define 

themselves (Dutton et al., 1994: 242). The groups composed of individuals who have the same level of 

organizational identification or who define themselves as members of the same social category are called 

psychological groups by the Turner (1984: 530). Individuals who are members of this psychological group do 

not have to interact with or love other members. Further, psychological group may occur in various forms at 

different units of an organization. 

Identification tends to occur even if there is no strong leadership or member loyalty, interaction and 

harmony. Furthermore, the concept of identification defines the cognition of oneness instead of any 

behaviour and effects that can function as precursors or consequences of cognition. Identification encourages 

the individual to participate in activities that are appropriate for identity, to being satisfied from these 

activities, and conventionally to reinforce elements of group formation (Ashforth and Mael, 1989). 

Organizational identification in which occurs when employees’ socio-emotional needs are satisfied is the 

inclusion of company’s goals in the employee’s social identity (Frenkel and Yu, 2011: 389). Individuals who 

are strongly identified with the organization are more likely to overcome tasks that benefit the whole 

organization rather than individual benefits (Farrell and Oczkowski, 2012: 367). A strong OI also result in 

some desirable outcomes such as OCB and intra-organizational cooperation. However, if the members 

perceive negative organization image some undesired outcomes such as depression, stress, conflict and less 

effort in achieving long-term goals can also be observed (Dutton et al., 1994: 240). Self-contents of strongly 

identified members are identified by company identity. Therefore, other members/individuals of the 

organization play an important role in terms of self-content of an employee (Qi and Ming-Xia, 2014: 234). 

1.4. Servant Leadership and Psychological Empowerment 

In SL approach, leader is motivated by desire to serve and empower his/her followers. And, the impact 

resulting from the service of the servant leader, constitutes the essence of SL (Brownell, 2010: 366). SL based 

on respect for others and humility. Servant leaders embrace their followers with agapao love, value them 

and hold organization members together through established mutual trust. Mutual trust atmosphere 

established by SL support and accelerate empowerment process. Distinctive values of SL not only affect their 

followers’ characteristics but also affect characteristics of organization (Russell, 2001: 81).   

Servant leaders integrate participative management, team building, total quality and service orientation 

ideals to their leadership philosophy (Dutta and Khatri, 2017: 68). SL present an efficient leadership 

approach built on ethics-moral values and empowerment (Boyum, 2006), and focuses on the importance of  

appreciation, valorisation and empowerment of people (2004: 354). Empowerment process aims to develop a 
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pro-active and confident attitude among followers, and give them a personal sense of power (van 

Dierendonck, 2011: 1232). This sense of power practically transmit to follower by servant leaders. SL 

behaviors do not increase the personal competence and skill levels of the members as existentially, but 

instead reinforce their perceptions as a result of their subjective evaluations about the organizational 

environment. As mentioned above, PE is a process of strengthening and altering inner believes (Conger, 

1989) and consisted of intrinsic motives occurred in an individual by after effect of motivational process of 

an individual’s experience of feeling enabled (Corsun and Enz, 1999: 205). Thus, it can be state that servant 

leaders play an important role in improving individuals’ and organization’s quality of life.  

In literature, there are some studies addressing that empowerment is one of the most important dimensions 

of SL (Greasley and Bocârnea 2014; Jaiswal and Dhar, 2017; Liden et al. 2008; Page and Wong, 2000; 

Patterson, 2003; Russell and Stone, 2002; van Dierendonck 2011; van Dierendonck and Nuijten 2011). 

Although, existence of various studies directly subject the effects of SL on PE or the relationship between 

them (Baykal et al., 2018; Çetinkaya and Yıldız, 2018; Sousa and van Dierendonck, 2017; van der Hoven, 

2014; Van Winkle et al., 2014), it is also possible to find some studies assessing the mediating role of PE in 

terms of the effect of SL on organizational outcomes (Allen et al., 2018; Asag-Gau and van Dierendonck, 

2011; Khajehpour et al., 2016a; Khajehpour et al., 2016b; Newman et al., 2017). Van der Hoven (2014) and 

Van Winkle et al. (2014) ascertained that followers’ perception of being empowered is positively relationship 

with supervisors’ servant leadership behaviours. Sousa and van Dierendonck (2017) found that 

underestimation is the most powerful determinant within the context of servant leaders’ effect on PE. Asag-

Gau and van Dierendonck (2011) also found that empowerment of SL creates additional differences on PE 

and it is the most important dimension in terms of OC. Ashgar and Naseer (2017) found that psychological 

empowerment has a mediating role between servant leadership and positive job behaviours. 

SL behaviours likely more affect perception of hospitality industry workers, since employees directly 

interact with the customers at service encounter and instant control of this interaction is not possible. Due to 

the intangibility of service, customers are in search of tangible clues and this necessitates exhibiting extra 

role behaviors of the organization members and to eliminate the disruptions that the service production 

processes can produce. Hence, SL approach have direct effect on demonstrating relevant tangibles. But, there 

is not any study concerning the effects of HL on PE levels of employees within the context of hospitality and 

tourism. Based on previous explanations given above and the gap in literature, the following hypothesis is 

suggested; 

 H1: Servant leadership behaviours significantly affect psychological empowerment of hotel employees. 

1.5. Servant Leadership and Organizational Identification 

OI, which is described as the relationship between organizations’ identity and self-concept, is the perception 

about the harmony among individuals’ self-identity features and certain features expressing the 

organization (Dutton et al., 1994). Though, the effects of SL on this perception is not extensively discussed in 

the literature. Along with the existence of limited studies directly subject SL’s effect on OI, there are few 

studies addressing mediating or moderating role of OI between the relationship with SL and some 

organizational behaviours such as OCB, employee voice behaviour, work-to-family enrichment (e.g. 

Chughtai, 2016; Vondey, 2010; Zhang et al., 2012). In addition, the relationship of certain variables that is 

affected by SL (job commitment, extra role behaviour, OCB) with OI is also discussed in literature (Riketta 

and Dick, 2005; Farrell and Oczkowski, 2012; Qi and Ming-Xia, 2014).     

Riketta and Dick (2005) state that OI have stronger relationship with job commitment and extra role 

behaviour than intention to leave work and absenteeism. Farrell and Oczkowski (2012) revealed that 

identification between employer and employee have positive effects on OCB and being customer-oriented. 

The authors also claim that employees who have more positive experiences with executives will have better 

identification level and will be much more customer oriented.   

Zhang et al. (2012) concluded that SL has a positive relation with work-to-family enrichment and OI is a 

mediator in this relationship. Qi and Ming-Xia (2014) inferred that trust to organization have a moderating 

effect on OI and employee voice. Similarly, Chughtai (2016) state that OI plays a mediating role on the effects 

of SL on employees’ negative feedback seeking behaviours. Thomas et al. (2017) ascertained that servant 
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leadership is positively associated with procedural justice, organizational collectivism, and organizational 

identification in family firms. 

Studies about measuring how SL behaviours affect OI level of organization members (e.g. Schuh et al., 2012; 

Chughtai, 2016) contain important findings suggesting that SL behaviours directly or indirectly affect 

organizational outcomes. Schuh et al. (2012) in their study, assert that customer oriented service behaviours 

are positively related with OI. Because of highly identified customer-contact employees are motivated to 

pursue shared goals, they are likely to have positively approach behaviors to the organization (Schuh et al., 

2012). Zhang et al. (2012) emphasize that servant leaders instil and reinforce the importance of serving 

individuals with their behaviours. Accordingly, to serve others give important hints how it is a distinctive 

feature of organization. Moreover, it enables the organization to be seen as an organization that provides a 

nourishing environment for the growth and development of employees and shapes positive views on the 

organization image. Therefore, employees tend to feel strongly identified with the organization. Based on 

this perspective articulated by Zhang et al. and the propositions of literature, the following hypothesis is 

proposed to determine how SL will have an effect on the levels of OI of employees. 

H2: Servant leadership behaviours significantly affect organizational identification of hotel employees. 

2. Methodology 

In this study, it is aimed to reveal any potential effects of servant leadership (SE) on psychological 

empowerment (PE) and organizational identification (OI) within the context of hotel businesses. Data used 

in the study were collected by questionnaire technique from 338 hotel employees in November 2017 and 

April 2018. However, 29 questionnaires were excluded from analysis process due to the incorrect or 

incomplete filling. The questionnaire form basically consists of three sections beginning with some 

demographic questions to participants. 25 statements in the first section are aimed to determine servant 

leadership behaviours which is also used by Dennis and Bocarnea (2005). This section is followed by 12 

statements related with psychological empowerment that adopted from Spreitzer (1995). The final section of 

the form consists 6 statements measuring organizational identification that adopted from Mael and Asforth’s 

study conducted in 1992. All 43 statements in three sections organized to 5 point Likert scale ranging from 

“strongly disagree” to “strongly agree” and checked by four experts in terms of meaning and linguistic 

validity. For this purpose, all statements translated in Turkish by the authors mailed two experts to translate 

in English, meanwhile to other expert translate original statements to Turkish. Translation results were 

similar at the rate of %92 to original statements and there were a major similarity (%96) in the context of 

English to Turkish translation.  

At the beginning of analysis process, validation (Factor analysis) and reliability (Cronbach’s Alpha) tests 

were performed. Then, correlation analysis was carried out to determine any possible statistically 

meaningful relationship among dependent and independent variables of the study. And, bivariate-

multivariate regression analyses were performed in order to calculate the potential effects and, also to test 

hypothesis of the study. 

2.1. Validation and Reliability  

This section mainly purpose to assign whether data of study is appropriate for the further analysis 

(correlation and regression analysis). Within this scope, validation of research scales was calculated with 

factor analysis, and reliability was calculated with Cronbach’s Alpha coefficient. In table 1, results of the 

validation and reliability tests for servant leadership scale is given. From the Table 1, it is clear that 25 

statements about servant leadership behaviours refer to %64.929 variance of total with the 0.947 scale 

reliability. 
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Table 1. Validation and Reliability for Servant Leadership Scale 

Sub-factors Items 
Factor 

loadings 

Eigen-

values 

Cumulative 

% variance 
Factor Mean Reliability 

Scale 

reliability 

Empowerment 

SL8 .774 

11.199 44.797 3.889 .867 

.947 

SL9 .727 

SL7 .725 

SL10 .599 

SL6 .578 

Trust 

SL17 .750 

1.502 50.806 3.960 .860 

SL18 .680 

SL20 .607 

SL19 .565 

SL16 .543 

Humility 

SL22 .730 

1.284 55.943 3.596 .830 

SL24 .728 

SL21 .711 

SL25 .666 

SL23 .455 

Agapao Love 

SL4 .683 

1.198 60.734 3.775 .822 

SL3 .683 

SL1 .619 

SL2 .606 

SL5 .600 

Vision 

SL14 .778 

1.049 64.929 3.372 .841 

SL15 .772 

SL11 .622 

SL12 .493 

SL13 .381 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0.938 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square: 4483.967 

Bartlett's Test of Sphericity Significance: 0.000 

The fact remains that servant leadership behaviours have five (5) sub-factors which are also matching to 

Dennis and Bocarnea’s (2005) research. Within this construct, empowerment behaviours are the most 

important sub-factor of SL with the 11.199 eigenvalues and %44.797 variance. Trust sub-factor has %6.009 

variance while it is accounted as %5.137 for humility. Agapao love and vision sub-factors are also an 

important part of SL by explaining %4.791 and %4.195 of variance in turn. Table 1 results also indicate that 

sub-factors of SL are reliable due to the significant coefficients which are all above 0.70. Thus, it is concluded 

that SL scale and it’s sub factors are valid and reliable for further analysis. 

Validation and reliability analysis results were given in Table 2. As seen in the Table 2 psychological 

empowerment scale is valid for factor analysis (KMO: 0.866, Barttlett’s test: 0.000) and measured with four 

(4) sub-factors (mean, impact, self-determination, competence) in this study. Further, the scale is reliable for 

detailed analysis with respect to its Cronbach’s Alpha coefficient accounted for .892.    

According to the results of Table 2, mean sub-factor of PE scale is main determiner of PE applications due to 

the fact that it has 5.594 eigenvalue and %46.614 variance explanation. While impact sub-factor constitutes 

another important structure for PE with is 2.339 eigenvalue and %19.492 variance, self-determination and 

competence dimensions of PE relatively have lower eigenvalues and variance explanation ratios. But, all 

sub-factors of PE scale are reliable, since their reliability values are higher than .70. Thus, PE scale and its 

sub-factors are valid and reliable for further analysis.  
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Table 2. Validation and Reliability for Psychological Empowerment Scale 

Sub-factors Items 
Factor 

loadings 

Eigen-

values 

Cumulative 

% variance 
Factor Mean Reliability 

Scale 

reliability 

Mean  

PE1 .908 

5.594 46.614 4.526 .914 

.892 

PE3 .878 

PE2 .866 

Impact  

PE11 .884 

2.339 66.106 3.498 .921 PE12 .871 

PE10 .830 

Self 

determination 

PE8 .834 

.956 74.074 3.765 .838 PE7 .788 

PE9 .785 

Competence 

PE5 .792 

.823 80.932 4.297 .779 PE4 .784 

PE6 .638 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy: 0.866 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square: 2503.274 

Bartlett's Test of Sphericity Significance: 0.000 

Scale validation and reliability tests end up with organizational identification scale. However, factor analysis 

for OI indicates that OI construct have no sub-factor and it is also valid for further analysis, since its KMO 

value is .845, Barttlett’s test score is 576.324 (α: 0.000), Cronbach’s Alpha coefficient ise .821. Six items of OI 

explains %53,501 and factor loadings of the items are all above .647. In sum, organizational identification 

level of participants has measured with single structured scale consisting of 6 items.  

2.2. Hypothesis Testing and Findings 

This part of the study mainly includes correlation and regression analysis, which are aimed to test research 

hypothesis. As mentioned before there are two hypotheses in the study, and servant leadership behaviours 

are considered as independent variables due to its estimated effects on PE and OI. On the other hand, 

existence and degree of servant leadership, psychological empowerment level, and organizational 

identification levels of employees are the preconditions for determining any significant effect among these 

variables. Thus, mean levels of three variables presented in table 3.  

As seen in the Table, executives highly exhibit servant leadership behaviours (x ̅: 3.718), while participants of 

the study are psychological empowered by various techniques (x ̅: 4.021), and their organizational 

identification level is relatively high (x ̅: 4.013). 

Results of the Table 3 are also confirming the existence of statistically significant relationships among 

independent and dependent variables. For instance, there are relatively strong correlation between SL and 

PE (r: .553). This correlation can also be counted for the relationship between SL and OI (r: .488). 

Additionally, the relationship between PE and OI (r: 525) is significant since the correlation coefficient higher 

than .50.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ö. Zorlu – A. Avan – A. Baytok 11/1 (2019) 293-309 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 302 

Table 3. Mean and Correlation coefficients 

 Mean SLE SLT SLH SLAL SLV 
SL 

total 
PEM PEI PES PEC PE total 

SL empowerment (SLE) 3.889 1           

SL trust (SLT) 3.960 .701** 1          

SL humility (SLH) 3.596 .563** .655** 1         

SL agapoe love (SLAL) 3.775 .623** .666** .591** 1        

SL vision (SLV) 3.372 .692** .681** .612** .662** 1       

SL (total) 3.718 .845** .872** .813** .835** .866** 1      

PE mean (PEM) 4.526 .382** .440** .302** .448** .297** .439** 1     

PE impact (PEI) 3.498 .383** .345** .336** .346** .492** .452** .283** 1    

PE self-determination (PES) 3.765 .387** .360** .339** .328** .456** .443** .276** .628** 1   

PE competence (PEC) 4.297 .347** .324** .302** .289** .288** .366** .569** .462** .495** 1  

PE (total) 4.021 .485** .467** .417** .449** .520** .553** .609** .839** .825** .768** 1 

OI (total) 4.013 .351** .402** .451** .412** .442** .488** .466** .390** .385** .418** .525** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Based on the correlation analysis results, the next phase of the study consists regression analyses, which are 

aimed to test research hypothesis. Within this scope H1 hypothesis of the study is tested with bivariate 

regression analysis and the results shown in Table 4.  

Table 4. The effect of servant leadership behaviours on psychological empowerment 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,120 ,166 -- 12,731 ,000 

SL ,511 ,044 ,553 11,642 ,000* 

a. Dependent Variable: PE  Adjusted R2: 0.304 F: 135.528 α: 0.000 

According to the results in Table 4, the regression model is valid (F: 135.528, α: 0.000) and regression model 

is “PE=2.120 + 0.511 x SL”. In detail, SL behaviours represent the %30 of total variance of PE while each 

increment at SL behaviours of executives increase PE level of participants at the rate of %51. Thus, SL 

behaviours are very important for enabling psychologically empowerment at hotel enterprises. Form this 

fact, we accepted the first hypothesis (H1) of the study, which claims “SL behaviours are significantly affect PE 

of hotel employees”. 

With acceptance of H1 hypothesis, the necessity to answer another critical question arises: Which SL 

behaviours significantly affect PE of participants? To find an answer this question multivariate regression 

analysis was performed shown in Table 5. The results of analysis basically underpin H1 hypothesis and 

indicate that regression model is significant (F: 27.900, α: 0.000). 

Table 5. The effects of sub-behaviours of SL on psychological empowerment 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,184 ,174 -- 12,536 ,000 

SL: empowerment ,127 ,059 ,160 2,161 ,032* 

SL: trust ,064 ,065 ,078 ,988 ,324 

SL: humility ,049 ,050 ,065 ,969 ,333 

SL: agapoe love ,071 ,057 ,088 1,243 ,215 

SL: vision ,191 ,056 ,258 3,392 ,001* 

a. Dependent Variable: PE  Adjusted R2: 0.304  F: 27.900              α: 0.000 

In the context of research sample, servant leaders in hotel enterprises empower their subordinates 

psychologically by sharing/articulating a vision (β: 0.191, α: 0.001) and various applications that empower (β: 

0.127, α: 0.001) them. In other words, one increment in sharing/articulating vision behaviours contributes 

psychological empowerment at the rate of %19, and this contribution is %12,7 for empowerment efforts.  
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The effect of SL on PE is also measured with in depth regression analysis within the context of 

organizational identification sub-dimensions. According to the results, agapoe love of servant leader (β: 

0.249, α: 0.000) and trust to him/her (β: 0.225, α: 0.001) significantly affect mean sub-dimension of PE while 

visionary behaviours of servant leaders affect impact sub-dimension of PE at rate of %53.1 (α: 0.000). 

Visionary behaviours of servant leaders are also affect employees’ PE in the context of self-determination (β: 

0.362, α: 0.000), and leaders’ various behaviours towards empowerment affect employees’ competence (β: 

0.161, α: 0.016) which is a sub-dimension of PE. In sum, visionary behaviours, empowerment efforts, agapoe 

love and trust are the main determinants of servant leaders for psychologically empower their subordinates 

with respect to sub-dimensions of PE.  

Depending on the aim of research, the effect of SL on OI in the next stage of the analysis was measured with 

bivariate regression. Results presented in Table 6 demonstrate that SL behaviours of executives represent 

%23 of organizational identification’s total variance. In this significant regression model (F: 95.755, α: 0.000) 

the effect of SL on OI mathematically formulate as “OI=2.056 + 0.526 x SL”  

Table 6. The effect of servant leadership behaviours on organizational identification 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,056 ,204 -- 10,082 ,000 

SL ,526 ,054 ,488 9,785 ,000 

a. Dependent Variable: OI  Adjusted R2: 0.235  F: 95.755  α: 0.000 

With parallel to results in Table 6, each increment at SL increase the identification level of employees at the rate of %52.6. 

Therefore, second (H2) hypothesis of the study referring “SL behaviours significantly affect OI” is accepted. However, 

which behaviours of SL have significant effect on OI is still need to be determine.  

Table 7. The effects of sub-behaviours of SL on organizational identification 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,163 ,212  10,204 ,000 

SL: empowerment -,037 ,072 -,040 -,511 ,609 

SL: trust ,046 ,079 ,048 ,583 ,560 

SL: humility ,212 ,061 ,241 3,448 ,001* 

SL: agapoe love ,119 ,070 ,127 1,716 ,087 

SL: vision ,177 ,069 ,205 2,582 ,010* 

a. Dependent Variable: OI  Adjusted R2: 0.245  F: 20.939  α: 0.000 

In Table 7, the results of multivariate regression analysis are given which is aimed to calculate the effects of 

SL sub-dimensions on OI. With respect to results, humility of executives (β: 0.212, α: 0.001) and their 

visionary behaviours (β: 0.177, α: 0.010) are the main influencers of SL on employee's organizational 

identification. 

3. Discussion and Conclusion 

The major contribution of this research is the assertion of the strong relationship among servant leadership, 

psychological empowerment and organizational identification. All of two hypotheses were supported, 

suggesting that SL has a significant effect on PE (H1) and OI (H2).  

According to the results, empowerment behaviours are the most important sub-factor of SL. This finding 

supported the arguments that empowerment is one of the most important dimensions of SL (e.g. Greasley 

and Bocârnea 2014; Jaiswal and Dhar, 2017; Patterson, 2003; Russell and Stone, 2002). Results also support 

pre-assumptions suggesting that SL behaviours significantly affect PE of employees and their identification 

process with the organization.  The perception of SL behaviours of supervisors is relatively high (x ̅: 3.718), 

while subordinates are psychologically empowered by various techniques (x̅: 4.021), and their OI level is 

considerably high (x ̅: 4.013).  
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There is relatively strong correlation between SL and PE (r: .553). This correlation can also be counted for the 

relationship between SL and OI (r: .488). Additionally, the relationship between PE and OI (r: 525) is 

significant since the correlation coefficient higher than .50. These findings supported by the studies about 

subject topic. Van der Hoven (2014) ascertained that followers’ perception of being empowered is positively 

relationship with supervisors’ servant leadership behaviours. Similarly, Van Winkle et al. (2014) confirmed 

that followers’ perceptions of being empowered were correlated with their perceptions of servant leadership 

behaviours. Similarly, the relationship between SL and OI is also supported by other studies in the literature. 

Zhang (2012) found that servant leadership was positively related to organizational identification. Chughtai 

(2016) stated that servant leadership is positively associated with organizational identification.  

Regression analyses were performed in order to determine the potential effects and, also to test hypothesis of 

the study. In detail, SL is significantly affect PE and each increment at SL behaviours of supervisors increases 

PE level of participants at the rate of %51. This finding also supported by Koyuncu et al. (2014) whom 

assigned that service employees have perceived higher level of servant leadership from their supervisors 

and Namasiwayam et al. (2014) claimed that leader empowering behaviours with regards to servant 

leadership influence on employees’ PE, attitudes and organizational outcomes. Similarly, Baykal et al. (2018) 

suggest that SL has a positive effect on the perceptions of empowerment and gratitude felt by followers. 

Thus, SL behaviours are very important for enabling psychologically empowerment at hotel enterprises.  

The results also contribute to literature by demonstrating that SL is a significant predictor of OI. Results 

demonstrate that SL behaviours of supervisors significantly affect OI and these behaviours represent %23 of 

organizational identification’s total variance. The convergence of this finding with other studies’ findings 

verified that SL behaviours are significant predictor of OI. Farrell and Oczkowski (2012), claim that 

employees who have more positive experiences with executives will have better identification level and will 

be much more customer oriented. Thomas et al. (2017) ascertained that servant leadership is positively 

associated with procedural justice, organizational collectivism, and organizational identification in family 

firms. Relevant convergency of the findings occurred in the field of hospitality studies (e.g. Chughtai, 2016; 

Schuh et al., 2012; Zhang et al., 2012; Zhao et al., 2016). Zhao et al. (2016), concluded that SL reduce the fear 

of being cling to supervisor and thus OI can be provided. Zhang et al. (2012), emphasize that servant leaders 

instil and reinforce the importance of serving individuals who are in or outside the organization. 

Accordingly, to serve others give important hints how it is a distinctive feature of organization 

This study offers several opportunities for future research. In this study, potential relationships and effects 

among certain (pre-determined) variables has assessed. Mediating or moderation effects of some variables 

(such as trust, fit to organization and extra role behaviours) on research variables have not also mentioned. 

However, mediating/moderation role of empowerment and identification on SL, OC and OCB could be 

subjected in future studies. 

This study also has some practical implications for hospitality organizations. A servant leader can motivate 

and improve employees by visionary behaviours, empowerment, trust, agapao love and humility. 

Additionally, his/her altruistic behaviours are essential for at the moment of service delivery process, and 

his/her service desire to others plays a vital role for unexpected problems or conflictions. Servant leaders also 

play a moderator role for developing some desired attitudes and behaviours among employees such as 

commitment, citizenship behaviour, embeddedness, job/work satisfaction. 
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Amaç – Psikolojik sözleşme, işgören ve örgüt arasında karşılıklılık temeline dayanan, yazılı 

olmayan bir dizi beklentiler olarak tanımlanabilir. İlişkisel ve işlemsel sözleşme olmak üzere iki 

temel psikolojik sözleşme türü bulunmaktadır. Örgütsel yaratıcılık ise, örgüt içindeki 

çalışanların yeni, farklı bir fikir, ürün veya hizmet üretmesi ile gerçekleşmektedir. Bu 

araştırmanın amacı Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının 

psikolojik sözleşme algılarının örgütsel yaratıcılık düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir.  

Yöntem – Alan araştırması şeklinde yürütülen bu çalışmada veriler anket tekniği ile 

toplanmıştır. Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerini kapsayan 

çalışmanın örneklem grubu 326 çalışandan oluşmaktadır. Verilerin analizinde, betimsel 

istatistikler, korelasyon, basit ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır.  

Bulgular – Araştırmada elde edilen bulgular neticesinde, çalışanların psikolojik sözleşme 

algılarının orta düzeye yakın ve örgütsel yaratıcılık düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde 

olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, çalışanların psikolojik sözleşmeye yönelik algılarının 

örgütsel yaratıcılık düzeyleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışma – Psikolojik sözleşme ile örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine ilişkin 

korelasyon analizi sonuçlarına göre psikolojik sözleşme ile örgütsel yaratıcılık arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.. Konu ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmaması 

nedeniyle psikolojik sözleşme ve örgütsel yaratıcılık ile ilişkilendirilen diğer kavramlar 

incelendiğinde, örgütsel yaratıcılık ile örgütsel bağlılık  ve iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik sözleşmenin örgütsel yaratıcılık üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik sözleşmenin, örgütsel güven üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir.  
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Purpose – It is possible to express the psychological agreement as a dynamic, non-written set of 

expectations based on mutuality between the employee and the organization. There are two  

(relational and operational contracts) main types of psychological contract. Organizational 

creativity is that, employees within the organization produce a new, different idea, product or 

service. The aim of this study is to determine the effects of the psychological contract 

perceptions of the employees of the five-star hotels operating in Afyonkarahisar on their 

organizational creativity levels.  

Design/methodology/approach – In this study carried out in the format of field research, the 

data were collected by survey technique. The sample group of the study, which covers five-star 

hotels operating in Afyonkarahisar, consists of 326 employees. In the analysis of the data, 

descriptive statistics, correlation, simple and multiple linear regression analyzes were 

conducted.  

Findings – As a result of the findings of the research, it was identified that psychological 

contract perceptions of employees were close to the mid-level and the organizational creativity 

levels of the employees were above the medium level. In addition to that, it was found out that 

the perceptions of employees regarding the psychological contract have a positive and 

significant effect on their level of organizational creativity. 

Discussion – According to the results of the correlation analysis of the relationship between 

psychological contract and organizational creativity, a positive relationship was found between 

mailto:kilicgonca@aku.edu.tr
mailto:kilicgonca@aku.edu.tr
mailto:necipozdemir@anadolu.edu.tr
mailto:necipozdemir@anadolu.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0002-8221-4808
file:///C:/Users/ccc/Downloads/yay%C4%B1na%20haz%C4%B1r.....Isarder-2019-1000%20gonca%20k%C4%B1l%C4%B1c%CC%A7/orcid.org/0000-0002-9440-5003
file:///C:/Users/ccc/Downloads/yay%C4%B1na%20haz%C4%B1r.....Isarder-2019-1000%20gonca%20k%C4%B1l%C4%B1c%CC%A7/orcid.org/0000-0002-1232-7452


G. Kılıç – N. Özdemir – M. Akerik 11/1 (2019) 310-324 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 311 

psychological contract and organizational creativity. There were no studies about this subject 

encountered, when other concepts correlated with psychological contract and organizational 

creativity were examined; . there is a significant relationship was found between organizational 

creativity and organizational commitment and job satisfaction. It was found that the 

psychological contract had a significant effect on organizational creativity.  When other concepts 

were examined; as a result of the research the psychological contract has a positive effect on 

organizational trust.  

1. GİRİŞ  

Birey bir işletmede çalışmaya başladığı andan itibaren o örgüte sağlayacağı yararlar karşılığında, örgütün de 

kendisi için sağlayacağı teşvik ve olanakların beklentisi içerisinde olması, birey ve örgüt arasındaki 

psikolojik sözleşmeyi oluşturmaktadır (Aydın Tükeltürk vd., 2009: 688). İşletme-işgören dengesi olarak da 

ifade edilmekte olan bu durum, iş dünyasında yaşanan değişimlerle birlikte çalışanların beklentilerinin de 

değişiklik göstermesi nedeniyle oldukça karmaşık bir hal almıştır. Söz konusu bu denge, tarafların 

değerlendirmesine bağlı olduğundan diğer bir ifadeyle subjektif olduğundan dolayı çalışanların beklenti ve 

gereksinimlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu durum ise sadece çalışma koşulları ve ücret unsurlarını 

kapsayan ekonomik bir anlaşma olan iş sözleşmelerine ilaveten dikkat edilmesi gereken önemli bir kavram 

olarak psikolojik sözleşme olgusunu ortaya çıkarmaktadır (Mimaroğlu, 2008: 31). 

Çalışanların işletmelerden beklentisi sadece psikolojik sözleşmede yer alan hususlardan oluşmamaktadır. 

İşgörenlere tanımlanan görevler dışında, çalışanlardan üstün hizmetler beklenmekte, performanslarını ve 

başarılarını en üst seviyelere çıkarmalarını istemektedirler. Çalışan ve işletme arasında algılanan karşılıklı 

yükümlülüklere dayalı olan psikolojik sözleşmelerde, hem çalışanların hem de işletmelerin farklı beklentileri 

bulunmaktadır. Çalışanlar ücret, eğitim, kariyer gelişimi ve iş güvencesi gibi konularda beklenti içerisinde 

iken; işletmeler ise çalışanların dürüst ve güvenilir olmasını, gerektiğinde kendi görevi olmayan işleri de 

yapmasını, hatta mesai dışında da çalışmasını bekleyebilmektedirler. İş yaşamında söz konusu olan bu 

beklentiler, yükümlülüklerin türü ve derecesine göre değişkenlik gösterebilmektedir (Koyuncu ve Katlav 

Özgül, 2014: 7). Buna ek olarak her iki taraf için de önemli olan psikolojik sözleşme kavramına göre, hem 

çalışan hem de örgüt bakımından elde edilen kazançların kayıplarından fazla olması gerekmektedir. Aksi 

takdirde çalışanlar, emeklerinin karşılıklarını almadıklarını düşünerek işten ayrılabilir veya tam tersi örgüt 

sunduklarının, çalışanın hak ettiğinden fazla olduğunu düşünürse işgöreni işten çıkarabilir (Mimaroğlu, 

2008: 31).  

Psikolojik sözleşme kapsamında çalışanlara verilen sözlerin birey tarafından önemli olarak algılanması ve 

bununla birlikte psikolojik sözleşmenin değerli olduğunun kabul edilmesi, çalışanlar açısından istenen 

performansın elde edilmesi için önemlidir (Afacan Fındıklı ve Erkuş, 2015: 124). Emek yoğun olma özelliği 

taşıyan turizm işletmelerinde kaliteli bir hizmetin gerçekleşmesi ve devamlılığın sağlanabilmesinde, 

çalışanların işletme içi performansları doğrudan etkili olmaktadır. Bu bakımdan çalışanların işletme içi 

performansları olarak değerlendirilebilecek yeni fikirler ve farklı yenilikler üretmesi, aynı ürünü sunan 

turizm işletmelerinin değişen dünya pazarında yerini alabilmesi ve rekabet edebilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır (Samen, 2008: 364). Çünkü toplumlarda olduğu gibi, işletmelerde de yaratıcı gücü yüksek 

kişilerin bulunması, başarıyı doğrudan olumlu etkilemektedir. Başka bir deyişle, işletmeler, yaratıcılığa en 

fazla gereksinim duyulan yerlerden birisidir (Elbek, 1997: 47). Bu bakımdan yaratıcılığı gerçekleştirecek olan 

çalışanların, çalıştıkları işletmelerden memnun olması ve iş tatminlerinin yüksek olması gerekmektedir. 

Bunu sağlayacak olan konulardan birisi de çalışanların psikolojik sözleşme algılarıdır. Çalışanlar tarafından 

işletmelerin kendilerine karşı verdikleri sözlerin yerine getirildiğinin düşünülmesi, psikolojik sözleşmenin 

olumlu yönde algılanmasına neden olacak ve bu durum çalışanların örgüt içerisindeki yaratıcılık 

düzeylerini etkileyebilecektir. Bunu tespit etmek amacıyla, bu araştırmada Afyonkarahisar’da faaliyet 

gösteren beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme algılarının örgütsel yaratıcılık 

düzeylerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Psikolojik Sözleşme Kavramı 

Günümüz iş dünyasında işletmelerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve aynı zamanda içerisinde 

bulundukları endüstride rekabet edebilmeleri için birlikte çalıştıkları işgörenler ve onların nitelikleri 

işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir. Yoğun rekabet ortamında işletmeyi destekleyecek, işine 



G. Kılıç – N. Özdemir – M. Akerik 11/1 (2019) 310-324 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 312 

kendi işi gibi sahip çıkacak çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden de işletmeler bu niteliklere sahip 

olan çalışanları, kendi örgütlerinde tutmayı istemektedirler. Bunun sağlanmasında göz önüne alınması 

gereken hususlardan birisi de çalışan ve işletme arasında yazılı veya sözlü olarak ifade edilmese de 

taraflarca bilinen ve desteklenmesi gereken psikolojik sözleşme durumudur (Salha vd., 2017: 48).   

“Psikolojik Sözleşme” kavramı ilk olarak Argyris (1962) tarafından ortaya atılmıştır (Agarwal, 2011: 290). 

Örgütsel araştırma ve teoride, “psikolojik sözleşme” terimi genellikle çalışanlar ve yöneticiler arasında yazılı 

olmayan beklentilere atıfta bulunmak için kullanılmıştır (Argyris, 1960; Levinson vd., 1962; Schein, 1980; 

Akt: Rousseau, 1989: 123). Psikolojik sözleşme, çalışan ve işveren arasındaki ilişkilerde yazılı olmayan 

karşılıklı beklentilerin değişimleri olarak tanımlanmaktadır (Karcıoğlu ve Türker, 2010: 122). Schein (1980)’e 

göre ise “bir kuruluşun her üyesi ile o kuruluştaki çeşitli yöneticiler ve diğerleri arasında her zaman işleyen 

yazılı olmayan beklentiler dizisidir” (Mc Donald ve Makin, 2000: 84). Yazılı olmamasına rağmen psikolojik 

sözleşmeler, örgütlerde güçlü bir davranış belirleyicidir (Schein, 1980: 24; Akt: Rousseau, 1989: 123). Bu 

tanımlardan hareketle, en genel anlamıyla, psikolojik sözleşmeyi, çalışan ve örgüt arasında karşılıklılık 

temeline dayanan, dinamik, yazılı olmayan bir dizi beklentiler olarak ifade etmek mümkündür (Özgen 

Mimaroğlu ve Özgen, 2010: 2).  

1980’lerde yaşanan küreselleşme ve yapısal ekonomik dönüşüm ile birlikte işletmeler değişim sürecine 

girmiştir. Bunun beraberinde işgören ve işveren arasındaki ilişki de değişim sürecine girmiştir. İşletmeye 

sadık kalan çalışanların istikrarlı bir şekilde ilerleyip işletmede kalması söz konusu iken, değişim sonrası bu 

durum pek mümkün olmamıştır. Bu da çalışanlarda memnuniyet derecesinde düşüşe, beraberinde 

düşmanca hareketlere sebep olmuş ve ekonomik sözleşme ağırlığı azalmış; psikolojik sözleşme ağırlığı 

artmaya başlamıştır. Bundan dolayı, araştırmacılar da güncel konu olarak psikolojik sözleşme üzerinde 

çalışma yapmaya başlamış ve psikolojik sözleşme önemli bir konu haline gelmiştir (Mao vd., 2008: 26).  

Psikolojik sözleşme ile ilişkilendirilen konulara yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde örgütsel bağlılık, 

iş tatmini, psikolojik sözleşme ihlali gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. Özdaşlı ve Çelikkol (2012) 

tarafından yapılan çalışma da bunu destekler niteliktedir. Bu araştırmada psikolojik sözleşme kavramının, 

daha çok %22,8 psikolojik sözleşme ihlali, %17,4 örgütsel bağlılık, %16,3 İletişim, %10,9 personel davranışı 

gibi konularla ilişkilendirildiği ifade edilmiştir.  

Mc Donald ve Makin (2000)’in psikolojik sözleşme, örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerine yapmış oldukları 

çalışmalarında, turizm sektöründe büyük ölçekli bir işletmede müşteri hizmeti bölümünde daimî ve geçici 

olarak çalışan işgörenlerin psikolojik sözleşme algılarında genel, işlemsel sözleşme ve ilişkisel sözleşmeye 

göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşılık Koyuncu ve Katlav Özgül (2014)’ın 

çalışmasında, otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme algısı ile iş tatmini arasında anlamlı ve yüksek 

düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Özgen Mimaroğlu ve Özgen (2010) ise psikolojik sözleşme ile iş 

tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri incelemiştir. Memiş ve Dikici (2017) tarafından yapılan 

araştırma sonucunda, iş tatmininin psikolojik sözleşme üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu ortaya 

koyulmuştur. İyigün ve Çetin (2012)’nin çalışmasında ise psikolojik sözleşme ve alt boyutlarının hem 

çalışma arkadaşları için örgütsel sapma, hem de çalışanların kendileri için örgütsel sapma arasında pozitif 

yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.   

Psikolojik Sözleşme Türleri 

Konuyla ilişkin alanyazına göre, iki temel psikolojik sözleşme türü bulunmaktadır. Rousseau (1990) bunları 

ilişkisel ve işlemsel sözleşme olarak ele almıştır (Mc Donald ve Makin, 2000: 85). Buna göre ilişkisel 

sözleşmeler, sosyo-duygusal faktörlerin değiş tokuşuna dayanan borçlar hakkındaki inançları karakterize 

ederken, işlemsel sözleşmeler ise bu boyutun aksine, tarafların çok az katılımı ile kısa vadeli parasal 

anlaşmalara dayanmaktadır (Agarwal, 2011: 291). Dolayısıyla psikolojik sözleşme, çalışanlar için ekonomik 

sonuçlara odaklandığında işlemsel sözleşme, buna karşılık çalışanlar arasındaki ilişkiye odaklandığında ise 

ilişkisel sözleşme ortaya çıkmaktadır (Blancero ve Johnson, 2001: 317). İşlemsel sözleşmeler kısa vadeli olma 

eğilimindeyken, ilişkisel sözleşmeler daha çok uzun vadeli karşılıklı beklenti ve yükümlülükleri ifade eder 

(Mc Donald ve Makin, 2000: 85).  

İlişkisel Sözleşme: İlişkisel sözleşmeler, ilişki ve zaman diliminin açık uçlu olduğu sözleşmeler şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Bu tür sözleşmelerde ekonomik değişim kadar duygusal katılım da önemli 

olmaktadır. Çalışan ve işverenin yüksek derecede karşılıklı bağımlılığın sebebi ile yatırım önemli 

olmaktadır. İlişkisel sözleşmeler değişime açık ve esnek sözleşmeler olduğu için, sözleşme maddeleri örtük 
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ve subjektiftir (İyigün ve Çetin, 2012: 16). Başka bir ifade ile hem maddi hem de maddi olmayan çıkarları 

kapsamakta olan bir ilişkinin, kuruluşu ve devamı niteliğinde algıya dayalı açık uçlu bir sözleşmedir. Bu 

sözleşmeye ilişkin yatırımın, işveren ve işgörenler açısından önemli olduğu düşülmektedir (Seçkin, 2014: 

11). Aynı zamanda ilişkisel sözleşmelerin gelişmesi için birkaç faktör de gereklidir. İlk olarak, ilişkinin var 

olması ve zaman içinde gelişmesi için bir fırsat gerekmektedir. Bir kerelik, kısa vadeli ve sınırlı türde 

değişim, ilişkisel sözleşmelere dönüşmemektedir. Buna ek olarak, ilişkisel sözleşmeler için zaman çerçevesi 

nedeniyle, değişim ortakları arasında var olan beklentileri ve varsayımları biçimlendiren tarihsel bilgi 

gelişmektedir. Bu tarihsel bilgi yalnızca psikolojik sözleşmeyi şekillendirmekle kalmaz aynı zamanda 

sözleşmenin tipine dayalı belirli bir yöntemle de yorumlanabilir (Persson ve Wasieleski, 2015: 372). 

İşlemsel Sözleşme: Rousseau (1990)’a göre işlemsel bir psikolojik sözleşme, doğası gereği “ekonomik” olarak 

düşünülebilecek yükümlülüklerdir. Bunlar fazla mesai yapma, koşullu ödeme için yüksek düzeyde 

performans sağlama ve işten ayrılmadan önce bildirimde bulunma gibi isteklerini içermektedir (Mc Donald 

ve Makin, 2000: 85). 

Rousseau (1995) işlemsel sözleşmeyi, kısa dönemli ekonomik mübadele temelli değişimlerin olduğu ve 

çalışanlar açısından kişisel katkının sınırlı olduğu sözleşmeler olarak tanımlamaktadır. İşlemsel 

sözleşmelerde koşullar ve zaman dilimi, açık ve net olarak belirlenmiştir. Bu tür sözleşmeler, var olan 

becerilerin kullanımına dayanmaktadır (İyigün ve Çetin, 2012: 16). Dolayısıyla işlemsel sözleşmeler, maddi 

çıkar içerikli ödüller sistemine dayalı, kısa vadeli ve kapsam yönünden sınırlı olan bir sözleşme türüdür. Bu 

sözleşme, mevcut ihtiyaçları karşılamak için özel becerilere sahip çalışanların kazanılmasını içermektedir. 

İşlemsel sözleşmede çalışan kendini örgütün vatandaşı olarak görmek yerine, daha çok aldıkları ücret ve 

çıkarlarını gözetmektedir. Dolayısıyla bu sözleşmede, taraflar arasında yakın bir ilişki bulunmamaktadır 

(Seçkin, 2014: 11). İşlemsel sözleşmelere sahip çalışanlar, koşulları değiştiğinde veya işverenlerin anlaşmaya 

uymadığı durumlarda, kendi spesifik şartlarına uymaya ve başka yerlerde istihdam etmeye 

başlamaktadırlar. Böylelikle işlemsel sözleşmeler, kötü veya yönetilmeyen ilişkisel sözleşmelerin bir yan 

ürünü olduğundan daha az işlevsel olmaktadır (Rousseau, 2004: 122). 

Örgütsel Yaratıcılık Kavramı 

Yaratıcılık, daha önce düşünülmemiş, ortaya konulmamış ya da uygulanmamış bir fikir veya düşünsel 

varlığın ortaya sürülmesidir (Elbek, 1997: 47). Başka bir ifade ile yaratıcılık, yeni bir yapıtın veya ürünün 

oluşturulmasıdır (Eren ve Çekmecelioğlu, 2002: 886). Yaratıcılık tanımlarına bakıldığında, “yeni” ve “farklı” 

olanı meydana getirme ve oluşturmanın vurgulandığı görülmektedir (Samen, 2008: 365). Örgütsel yaratıcılık 

ise örgüt içindeki çalışanların yeni, farklı bir fikir, ürün veya hizmet üretmesi ile gerçekleşmektedir (Eren ve 

Çekmecelioğlu, 2002: 898). Aynı zamanda örgütsel yaratıcılık, örgüt geçmişinde var olan bilgileri gelecekteki 

durumlara adapte ederek kullanımını sağlamaktadır (Sözbilir ve Yeşil, 2015: 90). 

Örgütlerde yaratıcılık için en iyi koşul, özgürlük ve kendini ifade edebilme ortamıdır (Sungur, 1997: 89). 

Örgütsel yaratıcılığın oluşmasında etkili olan önemli faktörler, örgütün yaratıcılığı desteklemesi, örgüt 

çalışanlarının birbirine karşı tutumları ve üyelerin sahip oldukları özelliklerdir (Eren ve Çekmecelioğlu, 

2002: 890).  Turizm işletmeleri içerisinde yer alan konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri ele alındığında, 

misafirlere sürekli yeni ürünler sunulması, işgörenlerin yaratıcıklarının geliştirilmesi ve desteklenmesi daha 

fazla ön plana çıkmaktadır (Seçilmiş vd., 2017: 151). Aynı zamanda bu tür işletmelerde yer alan çalışanların 

da belirli bir alanda değişimi ve gelişimi sağlayacak yaratıcılığa sahip olmaları gereklidir (Elbek, 1997: 47). 

Özellikle son on yıllık yeni ekonomik trendlerin pazarlama kavramını radikal boyutta değiştirmesi, büyük 

veya küçük ölçekli işletme olma özelliğini dahi dikkate alınmaksızın örgütlerde yenilikçilik ve girişimcilik 

adına yeni çıkış yollarının aranmasına neden olmuştur. Bu çerçevede örgütsel yaratıcılığın geliştirilmesinin 

bir gereksinime dönüşmesi, bu alandaki bilimsel çalışmaların artmasına neden olmuştur (Yahyagil, 2001: 

10). Örgütsel yaratıcılık ile ilişkilendirilen konulara ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde, Yılmaz ve 

Karahan (2010)’ın çalışmasında liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir. Cengiz vd. (2006), liderlerin sahip olduğu duygusal zekanın örgütsel yaratıcılık 

üzerinde bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Gümüşoğlu ve İlsev (2009) tarafından yapılan çalışmada 

ise dönüşümsel liderliğin hem bireysel hem de örgütsel düzeyde yaratıcılık üzerinde önemli etkilerinin 

olduğu aktarılmıştır. Buna karşılık, Wang ve Rode (2010) çalışmasında, dönüşümsel liderlik ile çalışanların 

yaratıcılığı arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. Derin ve Demirel (2011) tarafından yapılan çalışmada ise 

örgütsel yaratıcılığın, self-organizasyon oluşumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir.  
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Örgütsel Yaratıcılığın Boyutları 

Konuyla ilişkin alanyazında, örgütsel yaratıcılık ağırlık olarak bireysel, yönetsel ve toplumsal örgütsel 

yaratıcılık olmak üzere üç boyut altında incelenmiştir (Genç, 2007; Balay, 2010).  

Bireysel Yaratıcılık 

Yaratıcı düşünme, bir bireyin hayal gücünü kullanma, zihninde canlandırma, varsayımlar ileri sürme gibi 

yollarla bir sorunu açık bir şekilde kavrayabilmesi ve daha sonra bununla ilgili olarak yeni ya da geleneksel 

yolları izleyerek değişik bir görüşü veya kavramı ortaya koymasıdır (Yıldırım, 2007: 112). Yaratıcı bireyler, 

karmaşık ve belirsiz olgulara karşı aşırı istekli davranırlar ve duyguları da gelişmiştir. Bununla birlikte, 

bütün duyularını konu ile ilgili olan alana yöneltebilmektedirler (Arslan ve Karasoy, 2002: 478). Yaratıcı 

birey, zaman zaman iş birliğine girer ve uyumludur ve bunu grubun sürekliliği için yapmaktadır. Yaratıcı 

birey hem aşırı duyarlı hem de tutarlı olabilmektedir. Buna karşılık, var olan kuralları yıkıp yok da 

edebilmektedir. Fakat aynı zamanda da etkinlik içinde yaratıcı, çalışmaya hazır, kendini dış dünyadan 

tamamen soyutlayabilen, aynı anda da çevresiyle iletişim kurabilen, aktif, savaşçı ve tutkulu olan bir birey 

olabilmektedir (Sungur, 1997: 77). 

Yönetsel Yaratıcılık  

Örgütsel yaratıcılık oluşumunda etkili olan bir diğer faktör, örgütün tüm yönetsel basamaklarında 

yaratıcılığın teşvik edilmesi için uygun politikaların oluşturulup uygulanmasıdır (Eren ve Çekmecelioğlu, 

2002: 889). Bu yönetsel politikalardan birisi olan açık politika faktörü, süreçlerin bütün çalışanlar için 

saydam hale getirilmesidir. Saydam bir yapıda yönetim ve çalışanların etkileşimi ve iletişimi daha olumlu 

olmaktadır. İletişim her yönde oluşacak, bu sayede tam bilgi akımı sağlanacaktır. Personel, böylece iletişimin 

ve etkileşimin rahat olduğu bir ortamda yaratıcılığın en önemli kaynaklarından birisi olan yeni bilgi 

edinmeye yönelik hareketlere motive olacaktır (Cengiz vd., 2007: 116). 

Kwasniewska ve Necka (2004: 188)’nın yönetici olan ve olmayanların örgütsel yaratıcılık algılarını 

inceledikleri araştırmada, yöneticilerin genellikle yönetici olmayanlara göre daha kapsamlı işler yaptıkları, 

daha fazla yöneticilik becerilerine sahip oldukları, işleri ile daha fazla özdeşleştikleri, işin önemini daha fazla 

kavradıkları ve daha fazla özerklik algısı içinde oldukları tespit edilmiştir. Aynı araştırmaya göre 

yöneticilerin, örgütte eşgüdüm, iletişim, kontrol ve planlama yoluyla örgütte denge ve düzen sağlamaya 

yönelik çabalara daha fazla yöneldiği, sonuçta ortaya çıkan düzen duygusunun onlardaki örgütsel 

yaratıcılık algısını etkilediği ileri sürülmüştür (Balay, 2010: 54). Cengiz vd. (2007) tarafından yapılan 

çalışmada da örgütsel yaratıcılığı belirleyen faktörlerden yönetim desteğinin en önemli faktör olduğu tespit 

edilmiştir.   

Toplumsal Yaratıcılık  

Yaratıcılık, çalışanların kendine özgün fikirlerini örgüte ve topluma yararlı buluşlar olarak ortaya 

koymalarıdır (İmamoğlu vd., 2004: 172). Bireyler ve topluluklar belirli bir amaca ulaşmak için birlikte 

hareket ederler. Ayrıca ortaya çıkan belirsizlikleri ve sorunları çözme amacı güderler. Bu anlamda hem 

bireyin hem de grupların gösterdiği davranışlar, kendi karakteristik özelliklerini ön plana çıkarmaktadır. 

Bireylerin veya grupların sahip olduğu bilgi düzeyi, içinde bulundukları ortamları tanımlamaları açısından 

oldukça önemlidir. Bilgilerinin sınırlı veya örtük kaldığı durumlarda ortaya çeşitli problem çıkmaktadır. Bu 

nedenden dolayı bireyler gruplar halinde var olan problemleri, sahip oldukları yaratıcı düşünce ve 

yaratıcılık özellikleriyle çözme yoluna giderler (Yeloğlu, 2007: 136).  

3. YÖNTEM 

Araştırmanın uygulama kısmı ile ilgili açıklamaların yer aldığı bu bölümde, araştırmanın amacı ve önemi, 

veri toplama aracı, evren ve örneklem ve verilerin analizine ilişkin bilgilere alt başlıklar şeklinde 

değinilmiştir.   

3. 1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Psikolojik Sözleşme, çalışan-işletme ilişkisinin kalitesini incelemek için yararlı bir çerçevedir (Agarwal ve 

Bhargava, 2013: 12). Psikolojik sözleşmelerin örgüt içerisinde etkin bir şekilde işlemesi, çalışan ve işveren 

açısından önem arz etmektedir. Psikolojik sözleşmenin etkin işlediğini düşünmekte olan bir çalışan, 

gösterdiği performansın karşılığını alacağını ve böylece bireysel amaçlarına ulaşabileceğini algılamaktadır. 

İşveren ise yükümlülüklerini yerine getirerek çalışan motivasyonunu sağlamakta, bu durum işverende etkin 
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ve verimli sonuçlar elde edebileceği algısını yaratmaktadır. Böylece, taraflar nasıl davranmaları gerektiğini 

bilerek ona göre davranış göstermekte ve böylece karşılıklı güven gelişmektedir (Çakmak vd., 2012: 58). 

Bununla birlikte, psikolojik sözleşme algı düzeyi yüksek olan çalışanların, işletmeler açısından önemli olan 

örgütsel yaratıcılık düzeylerini olumlu yönde etkileyeceğinden ve örgütsel yaratıcılığı olumsuz yönde 

etkileyebilecek unsurları tespit etmek ve bunları azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla nedenlerini 

belirlemek son derece önemlidir. Özellikle de kaliteli hizmet sunma amacı olan ve dinamik bir özellik 

taşıyan otel işletmelerinde daha fazla örgütsel yaratıcılığa ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Psikolojik sözleşme konusunda Türkiye’de yapılan çalışmaların sayısı son yıllarda artmasına rağmen 

turizm işletmelerine yönelik yapılan çalışmaların ise sınırlı olduğu görülmüştür. Bu durumdan hareketle 

gerekli literatür incelendiğinde psikolojik sözleşme ile örgütsel yaratıcılık ilişkisini tespit etmeye yönelik 

yapılmış bir çalışmaya da rastlanmamış olması, bu çalışmanın yapılmasına sebep olmuştur.  Bu nedenle 

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ve örgütsel 

yaratıcılık düzeylerini tespit etmek önemlidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı Afyonkarahisar’da faaliyet 

gösteren beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme algılarının örgütsel yaratıcılık 

düzeylerine etkisini belirlemektir. Bu çerçevede, araştırma kapsamında belirlenen temel ve alt hipotezler ise 

şunlardır.   

- H1: Beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları tarafından algılanan psikolojik sözleşmenin örgütsel yaratıcılık 

düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır.  

- H1a: Beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları tarafından algılanan işlemsel psikolojik sözleşmenin örgütsel 

yaratıcılık düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır.  

- H1b: Beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları tarafından algılanan ilişkisel psikolojik sözleşmenin örgütsel 

yaratıcılık düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

3. 2. Veri Toplama Aracı 

Otel çalışanlarının psikolojik sözleşmeyle ilgili görüşleri ve örgütsel yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi 

amacıyla anket tekniğinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu üç bölümden 

oluşmaktadır. Buna göre, birinci bölümde çalışanların demografik (bireysel ve işletmeye ait) özelliklerini 

belirlemeye ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde Millward ve Hopkins (1998)’in geliştirdiği (33 

madde) ve Raja vd. (2004)’in kısalttığı 18 maddelik “Psikolojik Sözleşme Ölçeği”nin, Özgül (2013) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmış hali kullanılmıştır. Çalışanların psikolojik sözleşme algılarını belirleyen bu ölçek, 

işlemsel (9 madde) ve ilişkisel (9 madde) psikolojik sözleşme olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Son 

bölümde ise çalışanların örgütsel yaratıcılık düzeylerini ölçmek amacıyla Balay (2010) tarafından geliştirilen 

“Örgütsel Yaratıcılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 38 maddeden ve bireysel (16 madde), yönetsel (11 madde) 

ve toplumsal (11 madde) örgütsel yaratıcılık olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Bununla birlikte 

araştırma kapsamında kullanılan her iki ölçek de 5'li Likert tipi (“1=Hiç Katılmıyorum”, “5=Tamamen 

Katılıyorum”) derecelendirmeye tabi tutulmuştur. 

3. 3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları 

oluşturmaktadır. Afyonkarahisar’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre, 

Afyonkarahisar il merkezinde yedi (7) ve ilçesi Sandıklı da ise üç (3) adet beş yıldızlı otel işletmesi faaliyet 

göstermektedir (Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019). 2019 yılı Ocak ayı itibariyle bu otel 

işletmelerinin yetkililerinden temin edilen bilgilere göre, Afyonkarahisar ilindeki on adet beş yıldızlı otel 

işletmesinde toplam 1915 çalışan görev yapmaktadır. Söz konusu bu sayı ise araştırmanın evrenini temsil 

etmektedir. Ancak çalışanların iş yoğunluğu, zaman ve maliyet gibi nedenlerden dolayı evreninin tamamına 

ulaşımın zor olacağı düşüncesiyle örneklem alma yoluna gidilmiş ve kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2007: 70)’ın evrenini oluşturan birimlerin sayısı bilinmesi 

durumunda, örneklem hacmini belirlemek amacıyla geliştirdikleri hesaplama formülünden; 

 

yararlanılarak evren hacmi (N) 1915; anlamlılık düzeyi “α” = 0,05 için teorik değer (t) 1,96; gerçekleşme 

olasılığı (p) 0,5; gerçekleşmeme olasılığı (q) 0,5 ve örnekleme hatası (d) 0,05 olarak alınmak suretiyle 
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minimum örneklem sayısı 320 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda, 2019 yılının Temmuz- Ekim 

tarihleri arasında toplam 450 anket dağıtılmış ve 350 anket geri dönmüştür. Elde edilen anketlerin 

incelenmesi sonucunda 24 tanesi eksik ve hatalı doldurulduğundan dolayı toplam 326 adet anket, analiz için 

değerlendirilmeye alınmıştır.  

3. 4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenirlik katsayılarının tespit edilmesine 

ilişkin Cronbach’s Alpa değerleri hesaplanmıştır. Bununla birlikte araştırmaya katılan çalışanların bireysel 

ve işletmeye ait özelliklerinin belirlenmesinde yüzde ve frekans analizleri, psikolojik sözleşme ile örgütsel 

yaratıcılık düzeylerinin tespit edilmesinde aritmetik ortalama ve standart sapma analiz teknikleri 

kullanılmıştır. Veri analizinin son aşamasında ise çalışanların psikolojik sözleşme algılarının, örgütsel 

yaratıcılık düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Bu kapsamda çalışanların genel psikolojik sözleşme algıları ile genel örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasındaki 

ilişkinin açıklanmasına yönelik basit doğrusal regresyon analizi, alt boyutlar arasındaki ilişkinin açıklanması 

için ise çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.  

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmanın bu bölümünde, kullanılan ölçeklerin güvenirlik katsayılarına, örneklem kapsamında yer alan 

çalışanların demografik özelliklerine ve psikolojik sözleşme ile örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin 

belirlenmesine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.  

Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin güvenirlik katsayılarına ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri, 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 1'de sunulmuştur. Buna göre, psikolojik sözleşme 

ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha değeri 0,889 olarak tespit edilmiş ve alt boyutların 0,80’nin üzerinde 

olduğu belirlenmiştir. Örgütsel yaratıcılık ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha değeri ise 0,964 olarak 

hesaplanmış ve alt boyutların tamamının 0,92’nin üzerinde olduğu saptanmıştır. Kayış (2010: 405)’a göre 

Cronbach’s Alpha değeri 0,80’nin üzerinde ise yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Bu doğrultuda, 

araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin yüksek derecede güvenilir oldukları söylenebilir.  

Tablo 1: Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Yaratıcılık Ölçeklerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Ölçek Alt Ölçekler x̅ s.s. Cronbach's α 

Psikolojik 

Sözleşme 

İşlemsel Psikolojik Sözleşme 2,67 0,70 0,806 

İlişkisel Psikolojik Sözleşme 3,27 0,95 0,904 

GENEL 2,97 0,63 0,889 

Örgütsel 

Yaratıcılık 

Bireysel Örgütsel Yaratıcılık 3,45 0,92 0,956 

Yönetsel Örgütsel Yaratıcılık 3,15 0,93 0,930 

Toplumsal Örgütsel Yaratıcılık 3,18 0,91 0,927 

GENEL 3,29 0,80 0,964 

Tablo 1’deki otel çalışanlarının psikolojik sözleşme algı düzeyleri genel olarak incelendiğinde, orta düzey 

katılıma karşılık gelen “3” değerine yakın bir seviyede olduğu görülmüştür. Benzer şekilde Öztürk vd. 

(2018)’nin çalışmalarında da katılımcıların genel psikolojik sözleşme algıları (Ort.=3,54) orta düzeyin hemen 

üstündedir. Bununla birlikte, çalışanların psikolojik sözleşme algı düzeylerini oluşturan alt boyutlara 

bakıldığında ise ilişkisel psikolojik sözleşmenin (x̅=3,27), işlemsel psikolojik sözleşmeye (x̅=2,67) göre daha 

olumlu algılandığı fark edilmiştir. 

Tablo 1’deki bulgular örgütsel yaratıcılık bakımından incelendiğinde ise otel çalışanlarının örgütsel 

yaratıcılığa ait görüşleri, genel olarak orta düzeyin üzerinde (x̅=3,29) olumlu olduğu görülmüştür. Bununla 

birlikte, çalışanların bireysel boyutta (x̅=3,45) örgütsel yaratıcılığı diğerlerinden daha yüksek algıladıkları 
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tespit edilirken, toplumsal (x̅=3,18) ve yönetsel boyutta (x̅=3,15) ise benzer görüşlere sahip oldukları 

belirlenmiştir. 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Örneklem kapsamında yer alan otel işletmeleri çalışanlarının bireysel ve işletmeye ait özelliklerine ilişkin 

frekans ve yüzde dağılımları, Tablo 2'de sunulmuştur.   

Tablo 2’deki bulgulara göre, araştırmaya katılan çalışanların %54,9’u kadın ve %45,1’i ise erkektir. Diğer 

değişkenler bakımından incelendiğinde, medeni durumlarına göre bekar çalışanların (%52,8) çoğunlukta 

olduğu, yaş dağılımlarına göre her yaş grubundan çalışanın örnekleme dahil edildiği, eğitim durumlarına 

göre ise mezuniyeti orta öğretim (lise) olan çalışanların (%44,5) büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmüştür. 

Bununla birlikte çalışanların hem sektör hem de bulundukları işletmedeki çalışma süreleri bakımından, 

sırasıyla %68,1’lik oranla yarısından fazlasının ve yaklaşık %86’lık oranla büyük çoğunluğunun 4 yıl ve altı 

süreyle bir iş deneyimine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Bireysel ve İşletmeye Ait Özelliklere İlişkin Betimsel İstatistikler 

Değişkenler f % Değişkenler f % 

Cinsiyet 
Kadın 179 54,9 Medeni 

Durum 

Evli 149 45,7 
Erkek 147 45,1 Bekar 172 52,8 

Yaş 

18-22 yaş 76 23,3 

Eğitim 

Durumu 

İlköğretim 38 11,7 

23-27 yaş 91 27,9 Ortaöğretim (Lise) 145 44,5 

28-32 yaş 67 20,6 Önlisans 55 16,9 

33-37 yaş 42 12,9 Lisans 77 23,6 

38 yaş ve üzeri 49 15 Lisansüstü 10 3,1 

Sektörde 

Çalışma 

Süresi 

1 yıl ve daha az 95 29,1 
İşletmede 

Çalışma 

Süresi 

1 yıl ve daha az 147 45,1 
2-4 yıl 127 39 2-4 yıl 133 40,8 

5-7 yıl 55 16,9 5-7 yıl 32 9,8 

8-10 yıl 32 9,8 8-10 yıl 9 2,8 

11 yıl ve üzeri 17 5,2 11 yıl ve üzeri 4 1,2 

Gelir 

1600 TL ve daha az 141 43,3 

Çalışılan 

Departman 

Ön Büro 89 27,3 

1601-2500 TL 155 47,5 Yiyecek-İçecek 87 26,7 

2501-3400 TL 22 6,7 Kat Hizmetleri 53 16,3 

3401-4300 TL 7 2,1 Mutfak 20 6,1 

4301 TL ve üzeri 1 0,3 
Halkla İlişkiler/İnsan 

Kaynakları 
17 5,3 

Toplam (f) = 326 çalışan  
Satış-Pazarlama 9 2,8 

Muhasebe-Finans 18 5,5 

Diğer 32 9,8 

Ayrıca çalışanların büyük kısmının (%90,8) 1600-2500 TL arasında bir aylık gelire sahip olduğu, ön büro 

(%27,3) ile yiyecek-içecek departmanında (%26,7) görev yapanların ise örneklem içerisinde çoğunlukta 

olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, çalışılan departman olarak “Diğer”i (%9,8) işaretleyenlerin ise 

büyük bir kısmının güvenlik ve teknik servis departmanlarında çalıştığı görülmüştür.  

Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

Tablo 3’te psikolojik sözleşme ile örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik yapılan 

korelasyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre, psikolojik sözleşme ile örgütsel yaratıcılık arasında 

0,001 anlamlılık düzeyinde bir ilişki tespit edilmiştir. Pearson korelasyon katsayısı r=0,537 olarak 

belirlenmiştir. Büyüköztürk (2016:32)’e göre korelasyon katsayısı, 0,30-0,70 arasında olması durumunda orta 

düzeyde bir ilişki söz konusudur. Elde edilen bulgular neticesinde, otel işletmeleri çalışanlarının psikolojik 

sözleşme algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişkinin varlığı 

saptanmıştır (0,30r0,70). Bu kapsamda, çalışanların psikolojik sözleşme algıları artıkça, örgütsel yaratıcılık 

düzeyleri de buna bağlı olarak artacağı ifade edilebilir. Konu ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmaması 

nedeniyle psikolojik sözleşme ve örgütsel yaratıcılık ile ilişkilendirilen diğer kavramlar incelendiğinde, 
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Yılmaz (2009)’ın yaptığı çalışmada örgütsel yaratıcılık ile örgütsel bağlılık arasında orta düzeyde ve anlamlı 

bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte diğer bir çalışmada Koyuncu ve Katlav Özgül (2014), otel 

işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme algıları ile iş tatminleri arasında anlamlı ve pozitif yönlü yüksek 

bir ilişkinin var olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 3: Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Matrisi 

Ölçekler/ 

Alt Boyutlar 

Bireysel Örg. 

Yaratıcılık 

Yönetsel Örg. 

Yaratıcılık 

Toplumsal Örg. 

Yaratıcılık 

ÖRGÜTSEL 

YARATICILIK 

İşlemsel Psi. Söz.          0,028         0,162*           0,261**            0,154* 

İlişkisel Psi. Söz.          0,539**   0,583**   0,437**            0,598** 

PSİKOLOJİK 

SÖZLEŞME 
         0,423**   0,530**   0,476**            0,537** 

**: P<0,001   *: P<0,05 

Tablo 3’teki bulgular, alt boyutlar kapsamında incelendiğinde, otel çalışanlarının işlemsel psikolojik 

sözleşme algıları ile genel örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü 

(r=0,154; p<0,05) bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışanların işlemsel sözleşme algıları ile en 

yüksek ilişki içerisinde olunan örgütsel yaratıcılık alt boyutunun toplumsal boyut (r=0,261; p<0,001) olduğu 

belirlenirken, buna karşılık bireysel boyutta (r=0,028; p0,05) ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır.  

Otel çalışanları tarafından algılanan ilişkisel psikolojik sözleşme alt boyutu ile hem genel örgütsel yaratıcılık 

düzeyi hem de alt boyutlarının tamamı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve orta düzeyde (p<0,001; 

0,30r0,70) ilişkilerin mevcut olduğu belirlenmiştir. Ayrıca diğer alt boyutlara oranla ilişkisel psikolojik 

sözleşme ile pozitif yönlü en yüksek düzeyde ilişkisi olan örgütsel yaratıcılık alt boyutunun ise yönetsel 

boyut (r=0,530) olduğu tespit edilmiştir.  Özgen Mimaroğlu ve Özgen (2010) tarafından yapılan çalışmada da 

işlemsel psikolojik sözleşme ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulanamazken, buna 

karşılık ilişkisel psikolojik sözleşme ile iş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında orta düzeyli ve pozitif bir 

ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde Dikili ve Bayraktaroğlu (2013) da çalışanların ilişkisel 

psikolojik sözleşme düzeyleri ile içsel/temel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve toplam iş tatmini düzeyleri 

arasında anlamlı ilişkilerin mevcut olduğunu saptamışlardır. Bununla birlikte boyutlar açısından ele alan 

diğer bir çalışmada Topçu ve Basım (2013), ilişkisel psikolojik sözleşme ile örgütsel özdeşleşme arasında 

anlamlı ve pozitif yönde orta seviyede bir ilişki tespit etmiştir.  

Çalışanların psikolojik sözleşme algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin nedensellik 

bağlamında açıklanması için basit doğrusal regresyon analizi, ayrıca çalışanlar tarafından algılanan 

psikolojik sözleşme alt boyutlarının örgütsel yaratıcılık düzeylerinde etkili olup olmadığını belirlemeye 

yönelik ise çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmış ve elde edilen bulgular sırasıyla Tablo 4 ve Tablo 

5’de sunulmuştur. 

Tablo 4’teki bulgular incelendiğinde, psikolojik sözleşmenin örgütsel yaratıcılık üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir (F=131,409; p<0,001). Diğer taraftan belirlilik katsayısı (R2) 0,286 olarak 

hesaplanmış olup, bağımlı değişken örgütsel yaratıcılıkta meydana gelen değişimlerin, %28,6’sının bağımsız 

değişken psikolojik sözleşmeye bağlı olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon analizi 

sonucunda oluşturulan matematiksel model ise şu şekildedir:  

Örgütsel Yaratıcılık = 1,252 + 0,685 x Psikolojik Sözleşme 

Belirlenen bu model, psikolojik sözleşmede gerçekleşen her 1 (bir) birimlik artışın, örgütsel yaratıcılıkta 0,685 

değerinde bir artışa neden olacağını göstermiştir. Diğer bir ifadeyle, çalışanların psikolojik sözleşme algıları, 

örgütsel yaratıcılık düzeylerini pozitif yönde etkilemektedir. 

 

 

 



G. Kılıç – N. Özdemir – M. Akerik 11/1 (2019) 310-324 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 319 

Tablo 4. Psikolojik Sözleşmenin Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi 

Model 

Standardize 

Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 

Edilmiş Katsayılar t Sig. 
F 

Değeri 

Düzeltilmiş 

R2 
Sig. 

B s.s. Beta 

1 

Sabit 1,252 0,181 ---  6,907 0,000 

131,409 0,286 0,000 

Psikolojik 

Sözleşme 
  0,685** 0,060  0,537  11,463 0,000 

Sig.: anlamlılık düzeyi (p), ** p<0,001 düzeyinde ilişkiler anlamlıdır, n: 326 

Bu bağlamda araştırmanın temel hipotezi olan “H1: Otel çalışanları tarafından algılanan psikolojik sözleşmenin, 

örgütsel yaratıcılık düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir. Psikolojik sözleşme 

ve örgütsel yaratıcılık ilişkisine yönelik bir araştırmaya rastlanmaması nedeniyle diğer kavramlar ile ilişkisi 

incelendiğinde, Kingshott (2006) tarafından yapılan araştırma sonucunda psikolojik sözleşmenin, örgütsel 

güven üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Çavuş ve Akgemci (2008) tarafından yapılan 

çalışmada ise personel güçlendirmenin örgütsel yaratıcılığa etkisi olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte 

örgütsel yaratıcılık üzerinde psikolojik sözleşmenin de etkili olduğu, bu araştırma kapsamında elde edilen 

bulgular ile belirlenmiştir.  

Tablo 5’teki bulgulara bakıldığında ise örgütsel yaratıcılık üzerinde, ilişkisel psikolojik sözleşmenin anlamlı 

bir etkisi (p0,05) olduğu görülürken, işlemsel psikolojik sözleşmenin (p=0,119; p0,05) ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisi olmadığı anlaşılmıştır.  Psikolojik sözleşme ile diğer konular arasında yapılan 

çalışmalar incelendiğinde ise, Topçu ve Basım (2013) da ilişkisel psikolojik sözleşmenin, örgütsel 

özdeşleşmeyi anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşmışlardır. Söz konusu bulgular, araştırma 

kapsamında yapılan korelasyon analizi sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Nitekim işlemsel psikolojik sözleşme 

ile örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin de zayıf olması böyle bir sonucu ortaya çıkarmış olabilir. 

Tablo 5. Psikolojik Sözleşme Alt Boyutlarının Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız 

Değişkenler 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar t Sig. 
F 

Değeri 
Sig. 

B s.s. Beta 

Sabit 1,449 0,175 ---  8,286 0,000 

91,830 0,000 İşlemsel Psi. Söz.  0,080 0,051 0,070     1,565 0,119 

İlişkisel Psi. Söz.    0,496** 0,038 0,588    13,104 0,000 

Sig.: anlamlılık düzeyi (p), * p<0,05; ** p<0,001 düzeyinde ilişkiler anlamlıdır, n: 326 

Psikolojik sözleşmeyi oluşturulan alt boyutlar kapsamında oluşturulan matematiksel regresyon modeli ise 

şu şekildedir:   

Örgütsel Yaratıcılık = 1,449 + 0,496 x İlişkisel Psikolojik Sözleşme 

Kurulan söz konusu bu model, örgütsel yaratıcılık üzerinde sadece ilişkisel psikolojik sözleşmenin etkisi 

olduğunu gösterirken, ilişkisel psikolojik sözleşmede gerçekleşen her 1 (bir) birimlik artış, örgütsel 

yaratıcılıkta 0,496 değerinde bir artışa neden olacağı tahmin edilmektedir. Diğer bir anlatımla, otel 

çalışanlarının örgütsel yaratıcılık düzeyleri üzerinde, işlemsel psikolojik sözleşme algılarının anlamlı bir 

etkisi bulunmazken, ilişkisel psikolojik sözleşme algılarının pozitif yönde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. 

Bu bilgiler dahilinden araştırmanın alt hipotezi olan “H1a: Beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanları tarafından 

algılanan işlemsel psikolojik sözleşmenin, örgütsel yaratıcılık düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır” 

hipotezi desteklenmemiştir. Ayrıca, diğer alt hipotez “H1b: Beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanları tarafından 
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algılanan ilişkisel psikolojik sözleşmenin, örgütsel yaratıcılık düzeyleri üzerinde pozitif yönlü bir etkisi vardır” 

hipotezi ise desteklenmiştir. Özler Ergun ve Ünver (2012) de çalışmalarında, akademik personelin ilişkisel 

psikolojik sözleşme değerlendirmeleri olumlu yönde arttıkça sahip oldukları iş tatmin düzeylerinin de buna 

bağlı olarak artacağını ifade etmişlerdir. Memiş ve Dikici (2017) ise özel sektör çalışanlarıyla ilgili aynı 

bulguyu elde etmiş ve çalışanların ilişkisel psikolojik sözleşme algılarının olumlu yönde arttıkça, iş tatmin 

düzeylerinin de artacağını belirtmişlerdir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Betimsel bir nitelik taşıyan bu çalışma, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel 

işletmelerindeki çalışanların psikolojik sözleşme algılarının ve örgütsel yaratıcılık düzeylerinin belirlemesi 

ile algılanan psikolojik sözleşmenin örgütsel yaratıcılık üzerinde etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen bulgular neticesinde, araştırmaya katılan çalışanların psikolojik 

sözleşme algılarının orta düzeye yakın bir seviyede olduğu belirlenirken, örgütsel yaratıcılık düzeylerinin 

ise ortalamanın üzerinde olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte alt boyutlarda ilişkisel psikolojik 

sözleşmenin, işlemsel psikolojik sözleşmeye göre daha yüksek olarak algılandığı ve örgütsel yaratıcılıkta ise 

bireysel örgütsel yaratıcılık düzeylerinin diğer boyutlara göre  daha  yüksek olduğu  tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bir başka bulgusunda, psikolojik sözleşme ile örgütsel yaratıcılık arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte psikolojik sözleşme ile örgütsel yaratıcılığın tüm alt 

boyutları arasında anlamlı ilişkilerin var olduğu belirlenirken, çalışanların hem genel psikolojik sözleşme 

algıları hem de ilişkisel psikolojik sözleşme algıları ile en yüksek ilişki içerisinde olunan örgütsel yaratıcılık 

alt boyutunun yönetsel boyut olduğu saptanmıştır. Buna karşılık çalışanların psikolojik sözleşme algılarını 

oluşturan işlemsel psikolojik sözleşme boyutunda ise diğerlerine oranla daha yüksek olan ilişki, toplumsal 

örgütsel yaratıcılık alt boyutundadır. Konuyla ilişkin ilgili alanyazın incelendiğinde (Kingshott, 2006; Özgen 

Mimaroğlu ve Özgen, 2010; Topçu ve Basım, 2013; Dikili ve Bayraktaroğlu, 2013; Koyuncu ve Katlav, 2014), 

örgütsel yaratıcılık gibi olumlu kavramlar olan örgütsel özdeşleşme, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel 

güven gibi kavramlarla, psikolojik sözleşme kavramı olumlu ve anlamlı ilişkiler içerisindedir. Araştırma 

kapsamında elde edilen bu sonuçlar, ilgili literatüre göre beklenen bir sonuç olarak görülebilir.  

Son olarak belirlenen hipotezlerin sınanmasına yönelik yapılan analiz sonuçlarına göre, otel çalışanları 

tarafından algılanan psikolojik sözleşmenin, örgütsel yaratıcılık düzeylerini artırdığı tespit edilerek, 

araştırmanın temel hipotezi (H1) desteklenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bu sonuç, otel 

çalışanlarının örgütlerinden beklenti içerisinde oldukları adalet, liyakat, düzenli maaş ödemesi, eşitlik, iş 

güvencesi, kendisini geliştirme olanakları, ödül, takdir edilme, eğitim olanakları, motivasyon gibi maddi ve 

manevi unsurların yeterli düzeyde karşılanması durumunda, çalışanların örgüt içerisinde daha yaratıcı 

olabileceklerini göstermektedir. Buna karşılık otel çalışanlarının işlemsel psikolojik sözleşme algılarının, 

örgütsel yaratıcılık düzeylerinde herhangi anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiş ve araştırmanın 

alt hipotezlerinden olan “H1a” hipotezi ret edilmiştir. Seçkin (2014: 11)’e göre işlemsel sözleşmeler, maddi 

çıkar içerikli ödüller sistemine dayanan ve kısa vadeli, kapsam yönünden sınırlı olan bir sözleşme türüdür. 

Bu sözleşme türünde çalışanlar kendilerini örgütün vatandaşı olarak görmek yerine, daha çok aldıkları ücret 

ve çıkarlarını gözetmektedir. Bu nedenle de bu sözleşmede taraflar arasında yakın bir ilişki 

bulunmamaktadır. Bu durum ise işlemsel psikolojik sözleşmeye yönelik ortaya çıkan bu sonucu açıklar 

niteliktedir. Bununla birlikte araştırmada elde edilen bir diğer önemli sonuç, otel işletmeleri çalışanlarının 

ilişkisel psikolojik sözleşme algılarının, örgütsel yaratıcılık düzeylerini pozitif yönde etkilediği yönündedir 

ve bu doğrultuda “H1b” hipotezinin desteklendiği görülmüştür. Rousseau (1995: 98)’ya göre ilişkisel 

sözleşmeler, örgüt ve çalışanlar arasındaki bağlılık, istikrar ve güven ilişkilerine dayanan duygusal 

faktörlerin ön plana çıktığı bir sözleşme türüdür. Rousseau ve Wade‐Benzoni (1994: 467)’ye göre de ilişkisel 

psikolojik sözleşmeyi yüksek derecede algılayan çalışanlar, manevi kazanımlarla ilgilenmekte, örgütün 

üyesi hissine sahip olmalarından dolayı yüksek performans göstermekte ve çalışan-işveren ilişkisini daha 

uzun bir zaman dilimine yaymaktadır. Böylece çalışanlar örgütün sahip olduğu değerleri daha fazla 

içselleştirerek, örgütle üst düzeyde etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar. Söz konusu bu durum da ilişkisel 

psikolojik sözleşmeyle birlikte ortaya çıkan sonucu destekler niteliktedir.  

Konuyla ilişkin alanyazın incelendiğinde araştırma konusunu oluşturan psikolojik sözleşme ile örgütsel 

yaratıcılık kavramlarının, başka kavramlarla (örgütsel özdeşleşme, iş tatmini, örgütsel bağlılık, personel 
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güçlendirme, örgütsel güven) ilişkilerinin incelenmesine rağmen birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen bu 

kavramlara yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanılmaması, bu çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. Bu 

bakımdan elde edilen sonuçların hem ilgili alanyazına katkı sağlayacağı hem de turizm işletmeleri için birer 

kaynak teşkil edeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte gerçekleştiren bu araştırma, Afyonkarahisar 

ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarının görüşleri ile sınırlıdır. Bu nedenle ilerleyen 

dönemlerde farklı sınıf ve türdeki otel işletmelerinin, seyahat işletmelerinin veya yiyecek-içecek 

işletmelerinin çalışanları ile benzer bir çalışma yapılabilir ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. 
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Amaç – Türkiye’de yasal olarak Uluslararası Muhasebe Standartları uygulamasının Türkiye 

Muhasebe Standartları olarak uygulanmaya başlaması, muhasebe standartlarının eğitim 

programlarında ağırlığının artması ile de standartlar ile ilgili çalışmaların sayının artması 

beklenebilir. Ancak bir alanda yapılan çalışmalar ile ilgili gelişimi tam olarak görmek amacıyla 

bibliyometrik analiz yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, muhasebe standartları konusunda 

lisansüstü çalışmaların geçmişten günümüze durum değerlendirmesi yapılarak bundan sonra 

yapılacak çalışmalara yön verecek bilgileri sunulmaya çalışılmıştır.  

Yöntem – Çalışmanın kapsamını; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nde, 

1991-2018 yılları arasında muhasebe standartları konusunda yapılmış olan lisansüstü tezler 

oluşturmaktadır. Ayrıca içerik analizi yöntemi ile çalışma konularının eğilimleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Lisansüstü düzeyde yapılan tezler; yıllara, üniversitelere, anabilim dalına, anahtar 

kelimelere, alt konulara ve ilgi alanlarına göre dağılımları incelenmiştir. 

Bulgular – Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nde,  “muhasebe standartları”, 

“UMS/UFRS”, “TMS/TFRS” kelimeleri ile arama yapılmış ve 555 teze ulaşılmıştır. Tezin içeriği 

ile ilgili bilgiler erişimi olan tezlerden doğrudan alınmış, erişim yasağı olan veya ulaşılması 

mümkün olmayan tezlerin özetlerinden ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Tartışma – 2018 yılına kadar yazılan 555 tezin incelenmesi sonucunda en fazla üzerinde çalışılan 

konuların;  KOBİ UFRS/TFRS, stoklar, inşaat işletmelerinde muhasebe, maddi duran varlıklar ve 

konsolidasyon olduğu belirlenirken; hiç lisansüstü tez konusu olmayan 5 adet standart 

bulunmaktadır. 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Keywords:  

Accounting 

Accounting standards 

Graduate theses 

Content analysis 

Bibliometrics 

Received 30 December 2018 

Revised  25 February 2019  

Accepted 10 March 2019 

Article Classification: 

Research Article 

Purpose – The number of studies on standards can be expected to increase further once the legal 

practice of International Accounting Standards is started to be implemented in Turkey as 

Turkish Accounting Standards and the weight of accounting standards is increased in curricula. 

However, bibliometrics analysis is required to fully understand the improvement of studies in a 

field. This study intends to evaluate the status of postgraduate studies on accounting standards 

from the past to the present and to give information that will serve as a guide for future studies. 

Design/methodology/approach – The scope of the study; In the National Thesis Center of the 

Council of Higher Education, the postgraduate theses on accounting standards between 1991-

2018 are composed. In addition, the content analysis method has been tried to determine the 

trends of working subjects. Theses in graduate level; years, universities, departments, 

keywords, sub-topics and the distribution of interests according to the area has been examined. 

Findings – In the database of National Thesis Center of the Higher Education Council (YÖK), 

the keywords “accounting standards“, UMS/UFRS”, “TMS/TFRS” were used for the search and 

555 thesis were displayed in the result. Information about the content of the thesis was obtained 

directly from the theses that could be accessed or attempted to be obtained from the abstracts of 

thesis that could not be accessed. 

Discussion – As a result of the examination of 555 thesis written until 2018, the most studied 

subjects are; SME IFRS/TFRS, inventories, accounting in construction companies, tangible assets 

and consolidation. There are currently five standards regarding which any postgraduate thesis 

was not conducted. 
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1- Giriş 

Dünyada, gerek özel sektör gerek kamu sektöründe şeffaflaşmanın sağlanması ve muhasebe ve mali 

sistemin uluslararası normları yakalamasını gerekli kılar. Uluslararası faaliyetlerin gelişimi, ortak bir 

muhasebe dili ve finansal raporlama sistemi ile mümkündür. Türkiye’de bu amaçla 2002 yılından itibaren 

uluslararası muhasebe standartlarını Türkiye muhasebe sistemine kazandırma çalışmaları başlatılmıştır. 

(Akdoğan, 2012:30) 

6102 sayılı TTK ile 2013 yılından itibaren Türkiye Muhasebe Standartları(TMS)/Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarına (TFRS) uyma zorunluluğu başlamıştır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu (KGK) kararı ile genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların münferit ve konsolide 

finansal tablolarını hazırlanmasında TMS/TFRS uygulaması zorunlu kılınmıştır. 2017 yayınlanan “Büyük ve 

Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ” ile; bağımsız denetime tabi ancak  

TFRS’yi uygulamayan işletmeler 01.01.2018 tarihinden itibaren Büyük ve orta ölçekli işletmeler finansal 

raporlama standardını uygulayacaktır. (Yıldız & Akyel, 2018:49) 

Standartlar, farklı büyüklükte çeşitli sektördeki çok fazla işletmeyi ilgilendirmektedir. Standartların 

içeriğinin karmaşık ve teknik olması uygulamada sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada gerek 

meslek mensuplarının gelişiminin sağlanması ve muhasebe eğitiminde ders içeriklerinin yeniden 

tasarlanması önem arz etmektedir. (Yıldız & Akyel, 2018:50).  Lisansüstü eğitimimde muhasebe ile ilgili tez 

çalışmaları, muhasebe alanında yaşanan gelişmelerden etkilenmektedir. Standartların anlaşılmasının zor 

olması araştırmacıları bu konularda inceleme yapmaya yöneltmiştir. Akademik çalışmalar standartlara olan 

ilgi ve merakın artmasıyla paralel olarak artmıştır. 

Herhangi bir bilim dalında yapılmış olan yazılı çalışmaların belirli dönemler itibariyle incelenmesi; o 

alandaki gelişim düzeyinin belirlenmesine ve yoğun olarak çalışılmış konuların belirlenmesine katkı 

sağlamaktadır (Hotamışlı & Erem, 2014: 2).  

Bibliyometri, materyali nicel olarak inceleyen temel bir bilgi bilimi alanıdır. Belirli bir bilimsel disiplinde 

mevcut bilgilerin düzenlenmesi için çok yararlıdır. Bibliyometrik çalışmanın en önemli faydası, belli bir 

alandaki araştırmaları ve zaman içindeki ana eğilimleri belirlemede genel bir resmi ortaya koymasıdır. 

(Merigo & Yang, 2017:71) 

Türkiye’de çeşitli bilim dalları ile ilgili yapılmış olan akademik çalışmaların içerik analizleri yapılmıştır. 

Muhasebe alanında yapılmış olan çalışmalar da mevcuttur. Çalışmalar incelendiğinde; bazı araştırmaların 

Türkiye’de muhasebe alanındaki tüm araştırmalar üzerinde, bazılarının Türkiye’de muhasebe alanındaki bir 

tek konu üzerinde, bazılarının da bir tek dergide muhasebe alanında yayınlanan makaleler üzerinde 

yapıldığı görülmektedir (Gündüz, 2018:239). 

Muhasebe alanında lisansüstü programların sayısının artmasının doğal bir sonucu olarak bu alanda yazılan 

tez sayısı artmıştır. Türkiye’de yasal olarak Uluslararası Muhasebe Standartları uygulamasının Türkiye 

Muhasebe Standartları olarak uygulanmaya başlaması, muhasebe standartlarının eğitim programlarında 

ağırlığının artması ile de standartlar ile ilgili çalışmaların sayının artması beklenebilir. Ancak bir alanda 

yapılan çalışmalar ile ilgili gelişimi tam olarak görmek amacıyla bibliyometrik analiz yapılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada, muhasebe standartları konusunda lisansüstü çalışmaların geçmişten 

günümüze durum değerlendirmesi yapılarak bundan sonra yapılacak çalışmalara yön verecek bilgileri 

sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla da Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir. 

2-  Literatür Taraması 

 Literatürde yapılmış olan çeşitli bilim alanları ile ilgili bibliyometrik çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar genel olarak, tezlerin içerik olarak incelenmesi, bir alanda yazılmış olan makalelerin incelenmesi 

veya bir dergide yayınlanan makalelerin belirli dönemler itibariyle incelenmesi şeklindedir. Muhasebe 

Standartları alanında yazılan lisansüstü tezlerin analizinin daha önceki çalışmalarda yapılmış ve zaman 

içindeki eğilim ortaya koyulmuştur.  

Türkiye’de lisansüstü tezlerle ilgili yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
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Altıparmak ve Nakiboğlu (2005), lisansüstü eğitiminde yapılan tez çalışmalarında ve araştırma 

makalelerinde uygulanan yöntemleri incelemiştir.  

Türker (2011) Türkiye’de, “Yönetim ve Organizasyon” bilim dalı alanında kaleme alınan çok sayıda yüksek 

lisans ve doktora tez çalışmasında “uygulama” nitelemesinin doğru kullanılıp kullanılmadığı araştırılmıştır.  

Alkan (2014), Türkiye’deki üniversitelerde 1984-2012 yılları arasında muhasebe alanında yazılan kayıtlı ve 

ulaşılma olanağı bulunan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi yapılmıştır.  Eğmir, Ödemiş ve Kayır 

(2014) ,  lisansüstü̈ öğrencilerinin tez yazım sürecinde yaşadıkları tecrübeler sonucunda, danışmanlarına 

ilişkin oluşturdukları düşünceleri incelemektir. 

Şahin ve Öncü (2015), Türkiye’de 1997 – 2014 yılları arasında volatilite alanında yapılmış lisansüstü̈ 

tezlerinin incelenerek alandaki araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Ataseven ve Oğuz (2015), Türkiye’de 

öğrenme stilleri konusunda yapılmış lisansüstü̈ tezlerin değerlendirilmiştir. Güney (2015) İslam hukuku 

alanında lisansüstü̈ tez çalışmaları incelenmiştir. Özdem (2015) Türkiye’de eğitim politikaları alanında 

yapılan lisansüstü̈ tezleri çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Akyol ve Akçay (2015), Türkiye’deki 

Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde örgütsel davranış alanında yapılmış olan analiz edilmiştir.  

Deniz ve Karagöl (2016),  eğitim bilimleri alanında yazılmış lisansüstü tezler başlıklar ve kelimeler analiz 

edilmiştir.  Yorulmaz (2016),  Türkiye’de din eğitimi alanında yapılan lisansüstü̈ tezler incelenmiş ve 

danışman-doktora öğrencisi ilişkisini gösteren bir “din eğitimcileri soy ağacı” hazırlanmıştır. Tosunoğlu ve 

Çam (2016), Türkiye’deki üniversitelerde maliyet alanında yapılan lisansüstü̈ tezlerin özellikleri ve konuları 

açısından zaman içerisindeki değişimlerini belirlemektir. Akyol ve Yavuzkurt (2016), 2006-2014 yılları 

arasında Eğitim Denetimi alanında lisansüstü̈  seviyede yapılmış olan ve Ulusal Tez Merkezi’nde “teftiş”  ve 

“denetim”  anahtar kelimeleri kullanılarak elde edilen izinli tezler üzerinden hazırlanmıştır. Kartopu (2016) 

Görsel sanatlar alanında 2011-2016 yılları arasında yapılan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tezler 

incelenmiştir. Erçetin ve Özkan (2016), Lider- Üye Etkileşimi Teorisi alanında tamamlanan lisansüstü̈ tez 

çalışmalarının sentezlenerek değerlendirmesi, bilimsel analizi yapılarak yorumlanmıştır.  Güngörmüş 

(2016), 1984-2015 yılları arasında muhasebe standartları ile ilgili yazılmış 312 adet tez incelenmiştir.  

Çil Koçyiğit ve  Şenay (2018), 1978-2018 yılları arasında sağlık anabilim ve bilim dallarında muhasebe ve 

finansman alanında yazılan 179 adet lisansüstü tez incelenmiş ve en fazla maliyet muhasebesi alanında tez 

yazıldığı tespit edilmiştir. 

3- Araştırmanın Metodolojisi  

3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

İçerik analizi çerçevesinde Türkiye’de yapılan 555 lisansüstü tez incelenmiş olup Yükseköğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezi’nde paylaşılan tezler çalışma kapsamına alınmıştır.  Bu amaçla lisansüstü tezin türü, 

yapıldığı üniversite, konusu, özgün dili, yazım yılı, yapıldığı üniversitesi ve içeriği ile ilgili veriler toplanmış 

ve söz konusu veriler Excel programına aktarılarak düzenlenmiştir. 

3. 1. Anakütle ve Örneklem  

Araştırmanın anakütlesi, Türkiye’de muhasebe standartları ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerdir. Yüksek 

Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nde,  “muhasebe standartları”, “UMS/UFRS”, “TMS/TFRS” 

kelimeleri ile arama yapılmış ve 555 teze ulaşılmıştır. Tezin içeriği ile ilgili bilgiler erişimi olan tezlerden 

doğrudan alınmış, erişim yasağı olan veya ulaşılması mümkün olmayan tezlerin özetlerinden ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Erişim yasağı olan 77 adet tez bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan söz konusu 

lisansüstü tezlerle ilgili bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Muhasebe Standartları Alanındaki Tezlerin Yıllara ve Türüne Göre Dağılımı 

Yılar 

Yüksek 

Lisans % Doktora % Toplam % 

1991 1 0,21 1 1,1 2 0,4 

1994 1 0,21 - - 1 0,2 

1995 1 0,21 - - 1 0,2 

1996 2 0,43 - - 2 0,4 

1998 2 0,43 - - 2 0,4 

1999 3 0,64 - - 3 0,5 

2000 2 0,43 1 1,1 3 0,5 

2001 4 0,86 2 2,2 6 1,1 

2002 6 1,29 - - 6 1,1 

2003 9 1,93 1 1,1 10 1,8 

2004 4 0,86  - 4 0,7 

2005 5 1,07 1 1,1 6 1,1 

2006 19 4,08 2 2,2 21 3,8 

2007 19 4,08 3 3,4 22 4,0 

2008 19 4,08 4 4,5 23 4,1 

2009 34 7,30 7 7,9 41 7,4 

2010 47 10,09 7 7,9 54 9,7 

2011 25 5,36 4 4,5 29 5,2 

2012 23 4,94 9 10,1 32 5,8 

2013 39 8,37 6 6,7 45 8,1 

2014 36 7,73 7 7,9 43 7,7 

2015 52 11,16 9 10,1 61 11,0 

2016 44 9,44 13 14,6 57 10,3 

2017 42 9,01 5 5,6 47 8,5 

2018 27 5,79 7 7,9 34 6,1 

TOPLAM 466 100 89 100 555 100 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, tezlerin 466’sı yüksek lisans, 89’u doktora düzeyindedir. Tezlerin yıllara göre 

dağılımına bakıldığında 2006 yılından sonra sayının arttığı görülmektedir.  

Tablo 2. Erişime Açıklık Durumu 

 Yüksek Lisans 

 

Doktora 

Toplam 

Frekans % 

Erişime kapalı 66 11 77 14 

Erişime açık 400 78 478 86 

TOPLAM  466 89 555 100 

Muhasebe standartları konusu ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin %86’sı erişime açıkken %14’ü ise erişime 

kapalıdır. Erişime kapalı tezlerin 11 adedi doktora 66 adedi ise yüksek lisans tezidir. Erişime kapalı tezlerin 

78 adedi doktora tezi 400 adedi ise yüksek lisans tezidir.  

Tablo 3. Tezlerin Yayın Dili 

  Doktora % Yüksek Lisans % Toplam 

Türkçe 81 91,0 434 93,1 515 

İngilizce  8 9,0 27 5,8 35 

Almanca - - 5 1,1 5 

Toplam  89 100 466 100 555 
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Tablo 3’de tezlerin yayın dili dağılımı gösterilmiştir.  Toplam 89 doktora tezinin; 81 adedi Türkçe 8 adedi ise 

İngilizce olarak hazırlanmıştır. Yüksek lisan tezlerinde ise toplam 466 tezin; 434 adedi Türkçe, 27 adedi 

İngilizce ve 5 adedi Almanca olarak hazırlanmıştır.  

4-  BULGULAR  

Muhasebe standartları ile ilgili yapılan tez çalışmalarının ağırlıklı olarak hangi üniversitelerde yapıldığı 

Tablo 4 ‘de gösterilmiştir. Toplam 78 üniversitede muhasebe standartları ile ilgili çalışma yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, 87 yüksek lisans ve 21 doktora çalışması yapılan Marmara Üniversitesi en 

büyük paya sahiptir. Marmara Üniversitesi hem yüksek lisans hem doktora da diğer üniversitelere göre 

oldukça fazla çalışma ile öne çıkmaktadır. Yapılan lisansüstü çalışmaları %19,5’i Marmara üniversitesi 

programlarında hazırlanmıştır. İkinci olarak da Gazi Üniversitesi ağırlıklı olarak çalışan üniversitedir. Vakıf 

Üniversiteleri açısından bakıldığında Okan Üniversitesi muhasebe standartları ile ilgili çalışmalarda üçüncü 

sırada ve 47 yüksek lisans tezi ile dikkat çekmektedir.  

Muhasebe alanında gerek akademik gerek yayın olarak güçlü iki üniversitenin muhasebe standartları 

konusunda da hazırlanan tezlerde öncü olması beklenen bir sonuçtur. 

Tablo 4. Muhasebe Standartları ile İlgili Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Üniversite 

Yüksek 

Lisans % Doktora % Toplam % 

Marmara Üniversitesi 87 18,7 21 23,6 108 19,5 

Gazi Üniversitesi 47 10,1 7 7,9 54 9,7 

Okan Üniversitesi 47 10,1 - - 47 8,5 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 22 4,7 - - 22 4,0 

Dokuz Eylül Üniversitesi 15 3,2 6 6,7 21 3,8 

Başkent Üniversitesi 10 2,1 6 6,7 16 2,9 

Sakarya Üniversitesi 10 2,1 6 6,7 16 2,9 

İstanbul Üniversitesi 12 2,6 2 2,2 14 2,5 

Süleyman Demirel Üni. 11 2,4 1 1,1 12 2,2 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 9 1,9 2 2,2 11 2,0 

İstanbul Aydın Üniversitesi 10 2,1 - - 10 1,8 

Selçuk Üniversitesi 9 1,9 1 1,1 10 1,8 

Ankara Üniversitesi 4 0,9 5 5,6 9 1,6 

Celal Bayar Üniversitesi 8 1,7 1 1,1 9 1,6 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 7 1,5 2 2,2 9 1,6 

Kocaeli Üniversitesi 7 1,5 2 2,2 9 1,6 

Cumhuriyet Üniversitesi 7 1,5 1 1,1 8 1,4 

Balıkesir Üniversitesi 7 1,5 - - 7 1,3 

Uludağ Üniversitesi 6 1,3 1 1,1 7 1,3 

Anadolu Üniversitesi  3 0,6 3 3,4 6 1,1 

Atatürk Üniversitesi 6 1,3 - - 6 1,1 

Hitit Üniversitesi 5 1,1 1 1,1% 6 1,1 

Işık Üniversitesi 6 1,3 - - 6 1,1 

İnönü Üniversitesi 2 0,4 4 4,5 6 1,1 

K.maraş Sütçü İmam Üni. 5 1,1 1 1,1 6 1,1 

Muğla Üniversitesi 6 1,3 - - 6 1,1 

Niğde Üniversitesi 3 0,6 3 3,4 6 1,1 

Dumlupınar Üniversitesi 4 0,9 1 1,1 5 0,9 

Hacettepe Üniversitesi 4 0,9 1 1,1 5 0,9 

Akdeniz Üniversitesi 4 0,9 - - 4 0,7 

Aksaray Üniversitesi 3 0,6 1 1,1 4 0,7 

Atılım Üniversitesi 4 0,9 - - 4 0,7 

Dicle Üniversitesi 3 0,6 1 1,1 4 0,7 
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Erciyes Üniversitesi 3 0,6 1 1,1 4 0,7 

Gaziantep Üniversitesi 4 0,9 - - 4 0,7 

Pamukkale Üniversitesi 1 0,2 3 3,4 4 0,7 

Bozok Üniversitesi 3 0,6 - - 3 0,5 

Çanakkale Onsekiz Mart Üni. 3 0,6 - - 3 0,5 

Çukurova Üniversitesi 2 0,4 1 1,1 3 0,5 

Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 3 0,6 - - 3 0,5 

Haliç Üniversitesi 3 0,6 - - 3 0,5 

Mehmet Akif Ersoy Üni. 3 0,6 - - 3 0,5 

THY Üniversitesi 3 0,6 - - 3 0,5 

Trakya Üniversitesi 3 0,6 - - 3 0,5 

Adnan Menderes Üniversitesi 2 0,4 - - 2 0,4 

Bahçeşehir Üniversitesi 1 0,2 1 1,1 2 0,4 

Bilecik Şeyh Edebali Üni. 2 0,4 - - 2 0,4 

Galatasaray Üniversitesi 2 0,4 - - 2 0,4 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 0,4 - - 2 0,4 

İstanbul Arel Üniversitesi 2 0,4 - - 2 0,4 

Kadir Has Üniversitesi 1 0,2 1 1,1 2 0,4 

Kırıkkale Üniversitesi 2 0,4 - - 2 0,4 

ODTÜ 2 0,4 - - 2 0,4 

Yalova Üniversitesi 2 0,4 - - 2 0,4 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2 0,4 - - 2 0,4 

Zonguldak Karaelmas Üni. 2 0,4 - - 2 0,4 

Avrasya Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Bayburt Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Bülent Ecevit Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Düzce Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Eskişehir Osmangazi Üni. 1 0,2 - - 1 0,2 

Fatih Üniversitesi - - 1 1,1 1 0,2 

Gediz Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  1 0,2 - - 1 0,2 

Kafkas Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Kahramanoğl Mehmetbey Üni. 1 0,2 - - 1 0,2 

Koç Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Mersin Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Mustafa Kemal Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Toros Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Uşak Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Yaşar Üniversitesi - - 1 1,1 1 0,2 

Yeditepe Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 0,2 - - 1 0,2 

TOPLAM 466 100 89 100 555 100 

Muhasebe standartları konusunda yapılan lisansüstü tezlerin hangi enstitülere bağlı olarak yapıldığı Tablo 

5’de gösterilmiştir. Buna göre hem doktora hem de yüksek lisans tezlerinde ilk sırada Sosyal Bilimler 

Enstitüsü gelmektedir.  Tezler % 98,2 (545 adet) ile en fazla Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 

hazırlanmıştır.  
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Tablo 5. Lisansüstü Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 

  Doktora % 

Yüksek 

Lisans % Toplam % 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 87 96,7 458 98,5 545 98,2 

Ban. ve Sigortacılık Enstitüsü 1 1,1 3 0,6 4 0,7 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - - 3 0,6 3 0,5 

Fen Bilimleri Enstitüsü 1 1,1 - - 1 0,2 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - - 1 0,2 1 0,2 

İşletme Enstitüsü 1 1,1 - - 1 0,2 

TOPLAM 90 100 465 100 555 100 

Anabilim dallarına/bölümlere göre dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir. Toplam 488 adet tez (yani %87,9) 

işletme, daha sonra ise 39 tez (%7) ise maliye-finans anabilim dallarında yapılmıştır. Diğer çalışmalar ise 

tabloda sıralanmıştır. 

Tablo 6. Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına/Bölümlere Göre Dağılımı 

 Frekans % 

İşletme 488 87,9 

Maliye-Finans 39 7,0 

Kamu Yönetimi 10 1,8 

Bankacılık 4 0,7 

Eğitim ve Öğretim 3 0,5 

Sağlık Kurumları Yönetimi 2 0,4 

Hukuk 2 0,4 

Sigortacılık 2 0,4 

Spor 1 0,2 

Su Ürünleri 1 0,2 

Turizm 1 0,2 

Uluslararası İlişkiler 1 0,2 

Ziraat 1 0,2 

 TOPLAM 555 100 

 

Muhasebe standartları konusunda yapılan lisansüstü tezlerin danışmanlarının unvanları incelendiğinde 

(Tablo 7); hem doktora 64 adet hem yüksek lisans 189 adet tez ile en fazla Prof.Dr. unvanlı öğretim üyeleri 

danışmanlık yaptığı görülmektedir.  Doç.Dr ünvanlı öğretim üyeler, toplamda 148 teze danışmanlık 

yaparken; Dr.Öğ.Üyesi unvanlı öğretim üyeleri ise, toplamda 150 teze danışmanlık yapmıştır. Dr. unvanlı 

öğretim üyelerinin yürüttüğü 4 yüksek lisans tezi bulunmakta olup; bu tezler bir vakıf üniversitesi olan 

Okan üniversitesi bünyesinde hazırlanmıştır.  

Tablo 7. Lisansüstü Tezlerin Danışman Unvanlarına Göre Dağılımı 

 Doktora % 

Yüksek 

Lisans % Toplam  % 

Prof.Dr. 64 71,9 189 40,6 253 45,6 

Doç.Dr. 17 19,1 131 28,1 148 26,7 

Dr.Öğr.Üyesi 8 9,0 142 30,5 150 27,0 

Dr. - - 4 0,9 4 0,7 

TOPLAM 89 100 466 100,0% 555 100 

Muhasebe standartları ile ilgili en fazla merak edilen hem meslek mensupları hem de araştırmacılar 

açısından uygulamaya nasıl geçileceği konusuydu. Bu durum tez çalışmalarında da aynı şekilde ortaya 

çıkmıştır. Çalışmaların %54,8’i yani 304 adedi örnek uygulama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. 

Araştırma yöntemlerinden örnek uygulama dışında; 114 tezde doküman inceleme, 60 tezde ise anket 

yöntemi kullanılmıştır. İstatistiksel analiz yöntemleri ise 33 çalışmada kullanılmıştır. Erişime kapalı olan 77 
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tezin; 51 adedinin özet kısmında çalışmada kullanılan yöntem belirtilirken 26 tezde hangi yöntemin 

kullanıldığı tezin tamamına ulaşılamadığı için belirlenememiştir.  

Tablo 8. Lisansüstü Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Yöntem Frekans % 

Örnek uygulama 304 54,8 

Doküman inceleme 114 20,5 

Anket 60 10,8 

Basit ve çoklu istatistiksel analizler 33 5,9 

Erişilemeyen 26 4,7 

Finansal analiz 8 1,4 

İçerik analizi 5 0,9 

Karşılaştırma  3 0,5 

Erken uyarı modeli 1 0,2 

TOPSİS yöntemi 1 0,2 

TOPLAM 555 100 

Standartlar ile ilgili konular belirlenirken, standartların doğrudan incelenmesi ya da bir konuyla 

ilişkilendirilerek incelenmiştir. Tez çalışmalarının bir kısmında doğrudan bir standart değil genel olarak 

UMS veya TFRS ile ilişki kurulmuştur. Standartlar ve standartlar ile ilişkilendirilmiş konular Tablo 9 ‘da 

sıralanmıştır. En çok çalışılan ilk beş konu sırasıyla KOBİ UFRS/TFRS, Stoklar, İnşaat işletmelerinde 

muhasebe, maddi duran varlıklar ve konsolidasyondur.  

Tablo 9. Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

Konular  F Konular  F 

KOBİ UFRS 33 Faaliyet bölümleri 2 

Stoklar  31 TFRS de mesleki yargı kullanımı 2 

İnşaat işletmelerinde muhasebe uygulamaları 24 TFRS-SPK muhasebe standartları karşılaştırma 2 

Maddi duran varlıklar  24 TFRS-VUK karşılaştırma 2 

Konsolidasyon 22 THP-muhasebe standartlarına uygunluğu 2 

Şirket Birleşmeleri  16 Kur değişiminin etkileri 2 

Standartların sektörel uygulamaları 15 TMS/TFRS meslek mensuplarının bakış açısı 2 

Finansal araçlar  13 TMS/TFRS üniversite öğrencilerinin algısı-ilgisi 2 

Hasılat  13 UFRS nin ilk kez uygulanması 2 

Gelir vergisi  12 UMS-Türkiye karşılaştırma 3 

Türev İşlemlerin muhasebeleştirilmesi 12 Üretim maliyetleri 2 

Amortismanlar 10 Ürün maliyetleri 2 

Canlı varlıklarda değerleme  10 Akreditif işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 1 

UMS uyum 10 Bilgi asimetrisi 1 

Finansal Kiralama İşlemleri  9 Bütçeleme 2 

TFRS/UFRS Finansal Tablolara Etkisi 9 Dönen varlıklar 1 

Borçlanma maliyetleri  8 Enflasyon Muhasebesi 1 

Dış Ticaret işlemleri 8 Ertelenmiş vergi 1 

Entellektüel sermayenin raporlanması 8 Etkin maliyet denetimi 1 

Teşvikler 8 Faktoring işlemleri 1 

Duran varlıklarda değer azalışları 7 Finansal açıklamada kültür etkisi 1 

UFRS'nin etkileri 7 Finansal borçlanma araçlarının değerlemesi 1 

Araştırma ve geliştirme giderleri 6 

Finansal raporlama standardının piyasa değerini 

açıklama gücü 1 

Bölümlere göre raporlama 6 Hedge muhasebesi  1 

Finansal tabloların sunumu  6 Hisse bazlı ödemeler  1 

Kamu muhasebe standartları 6 Hisse senedi değerine standartların etkisi 1 

Maddi olmayan duran varlıklar 6 Hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller 1 

TFRS/UFRS finansal analize etkisi 6 İhtiyatlılık ilkesi 1 

Finansal varlıkların değerlemesi 5 İnternet sitelerinin değerlemesi 1 
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Sigorta sektöründe TFRS 5 İş güvenliği tazminatlarının raporlanması  1 

Finansal tabloların sunuluşu  5 Kar Dağıtımı 1 

TFRS/TMS Uygulanabilirliği 5 Katma değer hesaplaması 1 

Zirai işletmelerde muhasebe uygulamaları  5 Kıdem tazminatları 1 

Ara dönem mali raporlama 4 Moğolistan'da UFRS ye geçiş 1 

UMS- Azerbaycan  muhasebe standartları 

Karşılaştırma 4 Özel tükenmeye tabi varlıklar 1 

Çevre Muhasebesi 4 Raporlama döneminden sonraki olaylar 1 

Değerleme  4 Rüzgar enerjisi santrallerinde maliyet e giderler 1 

Değerleme ölçekleri 4 Sabit varlık yatırımlarının muhasebeleştirilmesi 1 

Geçiş Süreci 4 Şirket değerlemesi 1 

İştirakler  4 Şirketlerin kendi hisselerini alma veya satmaları 1 

Muhasebe politikaları  4 Tahakkuk ve Kazançlar 1 

Nakit akış tablosu  4 

Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan 

Alacaklar 1 

UMS ve Türkiye Karşılaştırması 4 Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar 1 

Varlıklarda değer düşüklüğü  4 TFRS muhasebe hukuku açısından incelenmesi 1 

Varlıkların değerlemesi 4 TFRS/UFRS Finansal Kullanıcılara Etkisi 1 

Vergi muhasebesi 4 TFRS-Irak muhasebe sitemlerinin karşılaştırılması 1 

Dönemsonu işlemleri 3 İş ortaklıkları 1 

Gerçeğe uygun değer 3 Karşılıklar 1 

Maliyet muhasebesi 3 Muhasebe hata ve hileleri 1 

Meslek mensuplarının standartlara bakışı 3 TMS/TFRS göre kar tespiti 1 

Mesleki yargı 3 Müşterek anlaşmalar 1 

UFRS ve vergisel açıdan düzenlenen mali 

tabloların karşılaştırılması 3 UFRS algısı 1 

Bağımsız Denetim 2 UFRS- Basel II etkileşimi 1 

Balık üretim işletmelerinde maliyetler 2 UFRS kullanımını etkileyen faktörler  1 

Çalışanlara sağlanan faydalar  2 

UFRS-Amerikan muhasebe standartlarının 

karşılaştırılması 1 

Değerleme farkları 2 UFRS'de  Denetim 1 

Dipnotlar 2 UFRS-İran muhasebe sisteminin karşılaştırılması 1 

Duran varlıklar 2 UMS ile ülke kültürlerinin etkileşimi 1 

Finansal tabloların TFRS’ye dönüştürülmesi 2 UMS Türkiye’de gelişimi 1 

Gayrimenkul değerlemesi 2 UMS'de Denetim 1 

Gelir tahakkuku  2 UMS'de ilke bazlılık ve kural bazlılık 1 

İnsan kaynaklarına yönelik faaliyetlerin 

muhasebeleştirilmesi 2 

UMS-Kırgızistan muhasebe sisteminin 

karşılaştırılması 1 

Kurumsal yönetim  2 Uygulamada yaşanan sorunlar 1 

Maden işletmelerinde rehabilitasyon giderleri 2 Varlıkların dönemsonu işlemleri 1 

Muhasebe mesleği 2 Yabancı para işlemleri 1 

Muhasebe standartların oluşumu 4 Yazılım maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 1 

Nakit Akış Tablosu Analizi 2 Yönetim muhasebesi 1 

Rus muhasebe sistemi-UFRS Karşılaştırma 2   

TOPLAM  555 

Standartların bazı sektörlerde uygulanmasına yönelik toplam 15 adet tez bulunmaktadır. Bu sektörlerin 

dağılımı Tablo 10’da gösterilmiştir. 
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Tablo 10. Lisansüstü Tezlerde Standartların Uygulandığı Sektörler Açısından Dağılımı 

Standartların Sektörel Uygulamaları 15 adet 

SPK'ya tabi işletmelerde 1 

Gül ürünleri üreten işletmelerde 1 

Güneş enerjisi işletmelerinde  1 

Vakıflarda  1 

Türk futbol kulüplerinde 1 

Aracı kurumlarda 1 

Film işletmelerinde  1 

Liman işletmelerinde  1 

Lojistik işletmelerinde 1 

Maden işletmelerinde  1 

Telekominasyon işletmelerinde 1 

Yenilenebilir enerji işletmelerinde 1 

Siyasi partilerde 1 

Türkiye'de de faaliyet gösteren yabancı şirketlerde 1 

Üretim işletmelerinde 1 

Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları açısından hiç çalışılmamış 

olanlar Tablo 11’de gösterilmiştir. Doğrudan veya bir konu ile ilişkili olarak çalışılmamış 5 adet standart 

tespit edilmiştir. 

Tablo 11. Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

TFRS 6  Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi 

TFRS 12  Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar 

TFRS 14  Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 

TMS 24  İlişkili Taraf Açıklamaları 

TMS 26  Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama 

5- Sonuç  

Türkiye’de muhasebe standartları alanında ilk çalışma 1991 yılında yapılmıştır. 2018 yılı sonuna kadar 

yapılan topla 555 tez çalışmasının 466 adedi yüksek lisans 89’u ise doktora çalışmasıdır. Çalışmaların büyük 

çoğunluğu Sosyal Bilimler Enstitülerinde yapılmış yüksek lisans niteliğinde çalışmalardır. Muhasebe 

standartları ile ilgili en fazla üzerinde çalışılan KOBİ UFRS/TFRS, stoklar, inşaat işletmelerinde muhasebe, 

maddi duran varlıklar ve konsolidasyondur. Hiç lisansüstü tez konusu olmayan 5 adet standart 

bulunmaktadır. Bu standartlar tez konusu belirlenirken dikkate alınabilecek konular olabilir. Muhasebe 

standartları konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların büyük bir kısmı Marmara Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nde yapılmıştır.  Tezlerin büyük çoğunluğu Türkçe olarak yapılmıştır. 

Tezler hazırlanırken en çok örnek uygulama, doküman inceleme ve anket yöntemleri kullanılmıştır. Tezlerin 

büyük çoğunluğu Prof.Dr. ünvanlı öğretim üyeleri tarafından yürütülmüştür. Bunu doçent ve 

Dr.Öğr.Üyeleri izlemektedir. 

Bu makale ile bibliyometrik göstergeler kullanarak muhasebe standartları ile ilgili lisansüstü çalışmaların 

genel güncellenmiş bir resmi sunulmuştur. Tez konusu belirlemek hem danışman öğretim üyesi hem de 

öğrenci açısından önemli bir konudur. Aynı alanda yapılan benzer çalışmalar hatta bazen aynı amaca hizmet 

eden çalışmalar emek ve zaman israfına neden olmaktadır.  Muhasebe standartları ile ilgili yapılmış olan 

içerik analizi; bu alanda lisansüstü tez hazırlamak isteyenlere fikir sağlayabilir.  Bundan sonra yapılacak 

çalışmalarda yurtdışındaki üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler de incelenerek karşılaştırma 

yapılabilir.  
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Purpose – The purpose of the research is to reveal the role of managers’ ethical leadership 

behaviours on the employees’ perceptions of organizational justice in five-star hotels in Ankara.  

Design/Methodology/Approach – Quantitative research method was used and it was benefited 

from questionnaire technique in data gathering in this study. Data was gathered by means of a 

questionnaire from 398 participating employees working in 9 five-star hotel businesses in 

Ankara.  

Findings: It was determined that managers exhibited behaviours within the framework of 

ethical principles and this situation affected the employees’ perception of justice positively in 

the organization. Also, it was suggested that ethical leadership behaviour affected distributive 

justice mostly.  

Discussion – It is thought that the research will make contributions to hotel managers about 

human resources management. The important limitation of the research constituted that it was 

only conducted on the hotel employees in five-star hotels in Ankara. For future researches, it 

will be beneficial that determining different destinations and tourism establishments as 

application field will provide opportunity for evaluate the topic thoroughly. 

1. Introductıon

Gaining a competitive advantage in tourism is not only related to touristic products but also service quality. 

Service quality is the perception for knowledge, skill, attitudes and behaviours of the human resources. 

Because of high labour turnover in tourism industry, positive perceptions about working conditions effect 

the recruitment process positively. Salary, bonus, social security, promotion and working conditions are 

some of the motivational factors. But, employees also consider that a management mentality based on ethical 

values and principles should be adopted. Perception of justice affects employee commitment positively in 

the organizations having a fair reward and punisment system. According to employees, decisions should be 

taken in accordance with justice and equality;  the relation between employee and manager should be 

maintained within the scope of love, respect and honesty.  

Accordingly, the purpose of the research is to reveal the role of managers’ ethical leadership behaviours on 

the employees’ perceptions of organizational justice in five-star hotels in Ankara. There are limited research 

in tourism area in contrast to several research in the foreign and domestic literature on the topic. Hence, it is 

thought that the research will contribute the tourism literature.  

2. Conceptual Framework

Perception of organizational justice, ethical leadership behaviour and the relation between two concepts are 

explained within the context of conceptual framework. 

Organizational Justice 

Justice is a whole system accepting that every individual has fundamental freedoms and equal rights 

(Taylor, 2003: 211). This concept has transformed into organizational justice” meaning fair distribution of 
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rights gained in organization in time (İşbaşı, 2001: 60).  Empirical researches indicate that organizational 

justice is a significant matter because of being related to organizational processes and results (Demir, 2011: 

205). Perception of organizational justice is a judgement that individuals evaluate the attitudes and 

behaviours towards themselves in terms of fairness in the organization. As a consequence of the judgement, 

they develop an attitude towards organization and job (Meydan et al., 2011: 46). Perception of organizational 

justice is an important source of motivation for employees. Employees who think that unfair policies, 

procedures and practices are used in the organization lose their motivation and they intent to leave the 

organization as soon as possible (Parker and Kohlmeyer 2005: 357). 

Organizational justice, an evaluation process regarding managerial decisions, is comprised of three 

dimensions; distributive justice, procedural justice and interactional justice (Searle and Ball, 2004: 710).  

Distributive justice refers to behaving fairly in the process of distributing rewards in the organizations. 

Distributive justice is based on “equity theory” by Adams who considers that rewards should be given in 

accordance with performance (Wu and Wang, 2008: 183). Distributive justice is related to sharing of acquired 

rights as well. These acquirements are sometimes rewards, promotion, status and salary; sometimes 

sanctions such as punishment. Employees always compare the acquirements with their colleagues and as a 

result of the comparison, a perception concerning the justice balance develops in the organization. 

Perception of justice increases job performance and work commitment; perception of injustice decreases 

productivity and prompts employee to leave the organization (İşcan and Naktiyok, 2004: 187-188). 

Procedural justice, the second dimension of organizational justice, relates to taking distributive decisions. 

Perceived justice and equality regarding decision procedures affect the attitude and behaviours in 

organization. Procedural justice states whether the procedures and policies determined by managers are fair 

or not unlike distributive justice limited with materialistic expectations (Jahangir et al., 2006: 23). Positive 

results developing in line with perceived justice depend that decisions should be consistent and unbiased. 

Employees’ opinions should be received during the process of making decisions. The process of making 

decisions should be based on valid information and ethical values (İçerli, 2010: 82).  

Interactional justice suggested by Bies and Moag (1986: 43-44) is simply a phenomenon concerning the quality 

of interpersonal relations in organizations. It explains the attitudes and behaviours of the managers towards 

employees when organizational procedures are applied. It is expected to be respectful and honest towards 

employees and they are appreciated in interactional justice having the characteristics of human and social 

(Greenberg, 1990: 411).  Bies and Moag (1986) determined four criteria defining interactional justice. Respect 

is being polite instead of rude. Propriety refers to not asking inappropriate questions and making comment 

in a biased way. Truthfulness refers being honest instead of deceptive. Justification refers to informing about 

the decisions taken clearly and satisfyingly. 

Ethical Leadership 

Ethics is the principles, values and standarts indicating what is good and right and how people should live. 

Ethics is related to moral choice and standarts individual or organization oriented   (Conaway and 

Fernandez, 2000: 26).  Leadership states guiding a group or organizational members for achieving goals 

(Haq, 2011: 2793). The concept of ethics needs to be examined in terms of affecting the leaders’ tasks. 

Researches conducted about ethics emphasize right, wrong, good, bad, virtue, responsibility, obligation, 

right and justice concepts and they indicate that human relations should be based on ethical principles 

(Ciulla, 2005: 326). Leaders play a significant role in dispensing justice depending on their statutory 

authority and power to take decision in the organization. Leaders have the opportunity to create a 

workplace environment that employees can perceive fairness about decisions in.  

Ethical leadership is defined as “exhibiting normative attitude in human relations and organizational 

activities and supporting the attitude through two-way communication,  empowerment and decision 

making” (Brown et al., 2005: 119-120). How the work should be done is decided in accordance with norms 

and standards in ethical leadership. It is discussed that whether work is ethical or not without considering 

the usefulness of it (Bolat and Seymen, 2003: 6). Honesty, loyalty, trustworthiness and considering 

organizational cooperation are the characteristics of ethical leaders (Peterson, 2002: 313). Ethical leadership 

differs from the other leadership types in terms of ethical content. For instance, although transformational 

leadership has an ethical dimenson; ethical leadership comprises the concept of ethics completely. Ethical 
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leadership contributes to individuals to learn with the concepts of punishment and reward  unlike other 

kinds of leadership (Mayer et al., 2009: 1). 

Ethical leadership behaviour paves the way for ethical climate and positive organizational behaviours 

(Peterson, 2002: 313). Employee believing that organizational activities are performed within the scope of 

ethics; some matters like employment and performance assessment are carried out in accordance with 

ethical principles becomes highly committed to the organization (Thoms, 2008: 422; Zhu et al. , 2004). 

Interaction between organization members and manager in the leading position especially in service 

industry affects labour turnover positively or negatively (Kim and Brymer, 2011: 1025). Khuong and Quoc 

(2016) reveal that ethical leadership behaviour and perception of organizational justice affect employee 

performance positively.  

The Relationship Between Perception Of Organizational Justice And Ethical Leadership Behaviour  

Organizational members consider that leaders should take an ethical stance and they should determine 

organizational activities taking account of social values. Only if leaders treat impartial and fairly, ethical 

leadership emerges (Zhu et al., 2004: 17).  Perception of organizational justice plays a significant role on 

leadership. For instance, subordinates who put all their cards on the table see their superiors as ethical 

leaders (Pillai et al., 1999: 765-766). Ethical leaders try to create ethical climate and determine some rules and 

procedures for employee (Yeşiltaş et al., 2012: 22). Mayer et al. (2012: 157) emphasized that treating 

employee fairly as an indication of ethical leadership overlaps with interactional justice; so, there is a 

relationship between ethical leadership and organizational justice. 

There are various researches revealing that there is a positive relationship between ethical leadership 

behaviour and perception of organizational justice in the literature. It was ascertained that manager’s ethical 

leadership behaviour had positive effect on employee perception of organizational justice on blue-collar 

workers by (Kurgun et al., 2013). Çıraklı et al. (2014) determined that ethical leadership behaviour affected 

perception of organizational justice (mostly interactional justice) positively in the research, population was 

health professionals in state hopitals. The research by Akatay et al. (2016) indicated that ethical leadership 

behaviour affected organizational justice positively. Bağcı and Akbaş (2018) ascertained that ethical 

leadership behaviour had positive effect on each dimension of organizational justice. Also, it was found that 

ethical leadership behaviour explained interactional justice mostly and distributive justice at least.  

There are some researches conducted regarding the topic on tourism. According to research by Yeşiltaş et al. 

(2012); it was seen that there was a strong positive relationship between ethical leadership and perception of 

organizational justice in four and five-star hotels in İstanbul. Öktem (2013) found that managers’ ethical 

leadership behaviour affected the perception of organizational justice in travel agencies and hotels. İnak et 

al. (2018) determined that there was a positive relationship between ethical leadership behaviour and 

perception of organizational justice in three, four and five-star hotels in Nevşehir.  

Depending on the researches in the literature, the following hypotheses were developed: 

H1: Managers’ ethical leadership behaviours affect hotel employees’ perceptions of organizational justice 

positively.  

H1a: Managers’ ethical leadership behaviours affect hotel employees’ perceptions of distributive justice 

positively.  

H1b: Managers’ ethical leadership behaviours affect hotel employees’ perceptions of procedural justice 

positively.  

H1c: Managers’ ethical leadership behaviours affect hotel employees’ perceptions of interactional justice 

positively.  

3. Methodology 

Quantitative research method was used and it was benefited from questionnaire technique in data gathering 

in this study. The purpose of this research is to determine the effect of ethical leadership behaviour on 

perceptions of organizational justice and subdimensions. 
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Data Gathering Tool 

Literature review was conducted regarding topic and questionnaire form was prepared by using ethical 

leadership scale consisting of 10 statements and one dimension by Brown et al. (2005); organizational justice 

scale consisting of 20 statements and three dimensions by Niehoff and Moorman'e (1993). Also, 7 questions 

for demographic information were included. Questionnaire form consists of 3 sections. First, scales were 

prepared to 5 point likert scale (1-Strongly disagree, 5-Stronly agree). Ouestionnaire forms were conducted 

on 396 hotel employees in five-star hotels in Ankara. The linguistic validity of the scale was proved.  

Therefore, no changes were made about questionnaire form.  

Population and Sample 

Population of the research constitutes the hotel employees in five-star hotels in Ankara. Ankara was selected 

as population because of having several city hotels and the hotels render service thoroughout 12 months. 

Ankara is also a favourable destination in terms of congress and meeting tourism and many tourism 

amenities are in service. Five-star hotels were determined as population of the research because it was 

thought that five- star hotels were large-scale organizations and they had corporate structure (Akova and 

Işık, 2008). According to Ministry of Culture and Tourism (2018); there are 26 five-star hotels and 10872 beds 

in Ankara. Number of the employees couldn’t be reached definitely. Therefore, for determining the 

population of the research,  it was benefited from employee rate (0,59) per bed in five-star hotels in the 

literature (Erdem, 2004: 48).  Population of the research constitutes 6414 employees in the five-star hotels. 

Convenience sampling method was used as sampling method in the research. For determining sample size, 

Sekaran (1992) suggests that sample size of 384 for 95% confidence intervals is sufficient in case of 

population size about one million and above. 398 questionnaire forms (79 %) were returned of 500 ones from 

9 hotel businesses accepting to participate in the survey and 2 questionnaire forms weren’t assessed because 

of missing data. 

Research Model 

According to research model, ethical leadership behaviour has positive effects on perception of 

organizational justice and subdimesions; distributive justice, procedural justice and interactional justice in 

hotel businesses. It was benefited from the researches in literature for developing research model and 

hypotheses.  

 

Figure 1: Research Model 

4. Findings 

Demographic attributes of employees, exploratory factor analysis for ethical leadership and organizational 

justice scales and regression analysis regarding variables are included in this section.  
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Table 1: Demographic Attributes of Employees 

Gender Frequency Percent Education Frequency Percent 

Female 192 48,5 Primary Education 34 8,6 

Male 204 51,5 High School 97 24,5 

Total 396 100,0 Associate Degree 131 33,1 

Age Frequency Percent Bachelor’s Degree 120 30,3 

18-26 92 23,2 Postgraduate 14 3,5 

27-35  151 38,1 Total 396 100,0 

36-44  97 24,5 Department Frequency Percent 

45-53  47 11,9 Front office 93 23,5 

54-62  9 2,3 Housekeeping 90 22,7 

Total 396 100,0 Food and Beverage 110 27,8 

Income Frequency Percent Kitchen 41 10,4 

2000 TL and below 23 5,8 Other 62 15,7 

2001-3000 TL 102 25,8 Total 396 100,0 

3001-4000 TL 139 35,1 Tenure Frequency Percent 

4001-5000 TL 73 18,4 Less than 1 year 75 18,9 

5000 TL and above 59 14,9 1-3 years 153 38,6 

Total 396 100,0 4-6 years 128 32,3 

Position Frequency Percent 7-10 years 28 7,1 

Lower echelon 241 60,9 11 years and above 12 3,0 

Mid level 120 30,3 Total 396 100,0 

Upper tier 35 8,8  

Total 396 100,0 

According to Table 1; 97 employees are between 36-44 ages and 9 employees are between 54-62 ages. When 

considering education level; more than half of the employees are associate degree (131) and bachelor’s 

degree (120). Most of the employees (241) have 2001-4000 TL income. 28 percent (110) of the employees work 

in the food and beverage department;  %23,5 percent (93) in the front office department and %23 percent (90) 

in the housekeeping department. According to tenure; most of them (153) work between 1-3 years. 61 

percent (241) are lower echelon employees.  

Exploratory Factor Analysis For Ethical Leadership and Organizational Justice Scales  

Explanatory factor analysis was carried out for revealing the dimensions of ethical leadership and 

organizational justice scales and determining the validity and reliability of them. The reliability analyses 

were made for ethical leadership and organizational justice scales. The Cronbach Alpha reliabilities, in turn, 

were 0,93 and 0,94. 

Table 2: Exploratory Factor Analysis For Ethical Leadership and Organizational Justice Scales 

Statements 
Factor 

Loading 

Variance 

% 

C.Alph. 

α 

Ethical Leadership  

 

 

 

 

61,84 

 

 

 

 

 

,929 

My manager behaves ethically in their personal life. ,851 

My manager tries to make a decision honestly and fairly.  ,849 

My manager wants to protect employees’ benefits ideally.  ,833 

My manager exhibits ethical behaviours and set employees an example. ,826 

My manager shares business ethics and ethical values with employees. ,810 

My manager is trustee. ,781 

My manager listens employees’ ideas. ,759 

My manager describes “success” not only via results, but also tracks. ,758 

My manager gets employees’ opnions about things to do. ,720 

My manager applies disciplinary rules about unethical behaviours.  ,654 

Principal Component Analysis,  Components Extracted,  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 

0,899   

Bartlett's Test of Sphericity x2: 2972,009 Sig: 0,000 
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Organizational Justice 
Factor 

Loading 

Variance 

% 

C.Alph. 

α 

Interactional Justice  

 

 

 

 

 

 

 

33,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

,946 

My manager gives sufficient justifications for the decisions regarding my job. 

 

,856 

My manager makes conceivable statements during the process of making 

decisions about my job.  

,828 

My manager is sensitive to my personel needs during the process of making 

decisions about my job.  

,803 

My manager announces every decision about my job. ,794 

My manager protects my rights during the process of making decisions about 

my job. 

,793 

My manager is honest and sincere during the process of making decisions 

about my job.  

,791 

My manager discusses with me the decisions about my job.  ,785 

My manager considers me and acts respectfully during the process of making 

decisions about my job.  

,773 

My manager does me proud during the process of making decisions about my 

job.  

,749 

Distributive Justice  

 

 

24,32 

 

 

 

,942 

My work load is fair. ,900 

My acquirements are fair. ,872 

My work responsibilities are fair. ,840 

My salary is fair. ,835 

My work schedule is fair. ,834 

Procedural Justice  

 

 

12,83 

 

 

 

,710 

My manager gathers complete and accurate information before making 

occupational decisions.  

,747 

All of the occupational decisions are applied without discriminating.  ,663 

My manager takes employees’ opinions before making occupational 

decisions.   

,634 

My manager explains the decisions taken to the employees and gives 

additional info on demand. 

,633 

KMO: 0,935 Total Variance: 71,14 Deductive Method: Principal Component Analysis,       Spinning Method: Kaiser 

Normalization and Varimax, Number of iterations:5 

KMO Conformity Criterion:  0,919 Bartlett’s test of sphericity x2: 6196,669 p: 0,000 

According to exploratory factor analysis for ethical leadership in Table 2; Kaiser Normalization in 

exploratory factor analysis, factors with eigenvalue greater than 1.0 were considered. It was stated that the 

scale consisted of one dimension. It was seen that the total variance percentage was 61,84. Because of the 

percentage more than 50%, the result was accepted as valid (Scherer et al., 1988). 

As a result of exploratory factor analysis for organizational justice, 2 statements of procedural justice were 

eliminated from the analysis. Because, one’s factor loading was less than 40% and the other was overlap. 

When considered the factors with eigenvalue greater than 1.0 to Kaiser Normalization; it was stated that the 

scale consisted of 3 dimensions. It was seen that the total variance percentage was 71,14. According to the 

reliability analysis, the reliability values of the dimensions; 95% for interactional justice, 94% for distributive 

justice and 71% for procedural. 

Table 3: Means of Ethical Leadership and Organizational Justice Scales 

Dimensions Mean S. Deviation 

Ethical Leadership  3,46 ,86696 

Organizational Justice 3,48 ,77096 

Distributive Justice 3,38 1,05113 

Procedural Justice 3,38 ,88336 

Interactional Justice 3,58 ,88336 

The means of ethical leadership, organizational justice and subdimensions are included in Table 3. When 

examining the means; the means of ethical leadership and organizational justice, in turn, are 3,46 and 3,48. 
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Dimension having the highest mean is “interactional justice” (3,58). “Procedural justice” and “distributive 

justice” have same mean values (3,38). Thus, it is stated that the hotel managers have ethical leadership 

behaviours and accordingly, employees develop perception of organizational justice. Also, it is clearly seen 

that there is a fair reward and punishment system in the organization; the relationships between managers 

and employees are within the frame of value, respect and honesty and the decisions taken in the 

organization are shared with employees. 

The Effect of Ethical Leadership Behaviour on Perception of Organizational Justice and Subdimensions  

Table 4: The Effect of Ethical Leadership Behaviour on Perception of Organizational Justice and 

Subdimensions 

Models Independent Variable Dependent Variable Beta t P R2 F 

Model 1 Ethical Leadership Organizational Justice ,636 16,375 ,000 ,405 268,15 

Model 2 Ethical Leadership Distributive Justice ,579 14,079 ,000 ,335 198,23 

Model 3 Ethical Leadership Procedural Justice ,505 11,625 ,000 ,255 135,14 

Model 4 Ethical Leadership Interactional Justice ,508 11,706 ,000 ,258 137,02 

Simple linear regression for determining the effects of ethical leadership behaviour on perception of 

organizational justice and subdimensions is included in Table 4. According to model 1; simple linear 

regression made for determining the effect of ethical leadership behaviour on perception of organizational 

justice was found statistically significant (F=268,15; p=,000). Ethical leadership behaviour explains 40,5 

percent of perception of organizational justice. When examining t-tests regarding standardized regression 

coefficients and significance of regression coefficients, It was ascertained that ethical leadership behaviour 

had a significant positive effect on perception of organizational justice (H1, β=,636; p=,000) and H1 was 

accepted. 

According to model 2; simple linear regression made for determining the effect of ethical leadership 

behaviour on distributive justice was found statistically significant (F=198,23; p=,000). Ethical leadership 

behaviour explains 33,5 percent of distributive justice. When examining t-tests regarding standardized 

regression coefficients and significance of regression coefficients, It was ascertained that ethical leadership 

behaviour had a significant positive effect on distributive justice (H1a, β=,579; p=,000) and H1a was accepted. 

According to model 3; simple linear regression made for determining the effect of ethical leadership 

behaviour on procedural justice was found statistically significant (F=135,14; p=,000). Ethical leadership 

behaviour explains 25,5 percent of procedural justice. When examining t-tests regarding standardized 

regression coefficients and significance of regression coefficients, It was ascertained that ethical leadership 

behaviour had a significant positive effect on procedural justice (H1b, β=,505; p=,000). Hence, H1b was 

accepted. 

According to model 4; simple linear regression made for determining the effect of ethical leadership 

behaviour on interactional justice was found statistically significant (F=137,02; p=,000). Ethical leadership 

behaviour explains 25,8 percent of interactional justice. When examining t-tests regarding standardized 

regression coefficients and significance of regression coefficients, It was ascertained that ethical leadership 

behaviour had a significant positive effect on interactional justice (H1c, β=,508; p=0.000). Hence, H1c was 

accepted. 

In parallel with these findings, it is appear that managers’ ethical leadership behaviours affect employees’ 

perceptions of organizational justice positively. Managers behaving in an ethical manner in hotel businesses 

create a fair work environment; perception of organizational justice affects the attitude and behaviours in the 

organization positively.  

5. Discussion and Conclusion 

The purpose of the research was to reveal the role of managers’ ethical leadership behaviours on the 

employees’ perceptions of organizational justice in five-star hotels in Ankara. It was determined that 

managers exhibited behaviours within the framework of ethical principles and this situation affected the 

employees’ perception of justice positively in the organization. Also, it was suggested that ethical leadership 

behaviour affected distributive justice mostly. So, employees think that the organization has a fair 

punishment and reward system; the acquirements and sanctions are equal to their colleagues. The other 
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organizational justice dimensions explained by ethical leadership behaviour are interactional justice and 

procedural justice. Thus, the relationship between employees and superiors keeps within the framework of 

respect, love and honesty. Employees believe that their opinion and suggestions are taken in the process of 

decision making and the decisions are shared with themselves clearly and satisfyingly. Some researches in 

the literature (Bağcı and Akbaş, 2018; İnak et al. , 2018;  Kurgun et al. , 2013; Öktem, 2013) support the result.  

Perception of organizational justice affects employee attitude and behaviours positively or negatively. 

Customer satisfaction in tourism industry aiming to serve human considerably depends on employee 

satisfaction. Individuals who believe that working conditions are fair stay as a member of the organization 

and show high performance. Simons and Roberson (2003) reveal that perceptions of procedural and 

interactional justice affect organizational commitment and volunteer behaviours positively, but they have 

negative effect on intention to leave the job in the research conducted on hotel employees working in 

different departments. Tang et al. (2015) ascertained that there was a positive relationship between ethical 

leadership behaviour and leader-member value congruence;  there was a negative relationship between 

intention to leave and leader-member value congruence in the research conducted on restaurant employees 

in China. Also, it was stated that value congruence had a mediating role on the relationship between ethical 

leadership behaviour and intention to leave the job. It is inferred from the research on restaurant employees 

that there is a positive relationship between procedural justice and ethical climate and perception of 

procedural justice enhance performance and employee-customer interaction by Luria and Yagil (2008).  

In accordance with the research results in the literature; it is possible to make some practical suggestions for 

managers. First, managers should take care of the congruence between the knowledge, skill and abilities of 

the candidates and the position requirements during recruitment. Specific and measurable performance 

criteria should be determined in organizations and a fair performance evaluation system should be used. 

Punishments and rewards should be given in accordance with employee performance. Employees should be 

counted in the decision-making process. New thoughts and ideas that will provide a competitive advantage 

should be promoted by increasing employee authority and responsibilities.  

It is thought that perceived justice affects service quality positively in tourism organizations in which human 

resourches become more functional day by day. When considering structural features of tourism industry; 

psychological counselling services unit should be founded for solving the problems of the employees in the 

organizations; control mechanism should be constituted for protecting employee rights and professional 

laws explaining professional qualifications and standarts should be enacted (Yumuk, 2018: 176). 

The important limitation of the research constituted that it was only conducted on the hotel employees in 

five-star hotels in Ankara. For future researches, it will be beneficial that determining different destinations 

and tourism establishments as application field will provide opportunity for evaluate the topic thoroughly. 

The research was conducted in city hotels. It is thought that repeating the research in resort hotels will 

suggest different results.  
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düşük olan firmalar, grup üyeliğinden özellikle fayda sağlamaktadır. 
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Design/methodology/approach – In this study, dynamic panel data regression analysis is used 

to determine the association between group membership and firm performance. The estimates 

are based on yearly data of 271 firms for the period 2013-2017.  

Findings – Empirical findings of the study indicate that group membership increases a firm's 

accounting (ROA)and stock market performance (Tobin’s Q) measures. Our findings also imply 

that firm specific factors such as firm size and financial leverage effectively moderates the group 

affiliation-performance relationship for ROA model. 

Discussion – The advantages of business groups that play important roles in every economy for 

member firms continue to be discussed in the literature. According to the findings of the study, 

business groups are generally beneficial for member firms. However, the positive impact of 

group membership on firm performance decreases as firms grow. In addition, firms with low 

leverage benefit from group membership. 

1.Giriş

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik liberalleşmeyi ve serbest piyasa ekonomisini benimseyen hükümet 

politikaları ile desteklenmekte, günümüzde dünya ekonomisinde belirgin ve giderek artan bir öneme sahip 

olmaya devam etmektedir. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisi içindeki artan rolü bu 

ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin sorgulanmasına neden olmuştur (Claessens vd., 2006: 2; Cheong vd., 2010: 

141-142; Ma ve Lu, 2017: 677; Wright vd., 2005: 1-2). Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerin en dikkat çekici

özelliklerinin başında holding merkezli iş grupları ve bu grupların ekonomik faaliyetler üzerinde

oynadıkları önemli roller gelmektedir (Gönenç vd., 2007: 64; Khanna ve Palepu, 2000: 867; Singh ve Gaur,

2009: 411). Gelişmekte olan ülkelerde genel olarak hükümetlerin sanayileşmeyi destekleyerek ekonomik
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kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik uyguladıkları politikalar sonucu ortaya çıkan iş grupları için 

literatürde çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. En genel anlamda iş grupları ortak amaçlara ulaşmak için 

işbirliği yapma yeteneğine sahip, yasal olarak birbirinden bağımsız ve çeşitli sosyal ve ekonomik ilişkilerle 

birbirlerine bağlanan, birçok sektörde faaliyetlerini çeşitlendirmiş firmalar topluluğudur (Chung, 2001: 721; 

Cuervo-Cazurra, 2006: 421; Granovetter, 1994: 454; Ghemawat ve Khanna, 1998: 35; Leff, 1978: 663). 

Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla karşılaşılan ve özel sektör faaliyetlerine yön veren iş gruplarının grup 

bünyesinde faaliyet gösteren üye firmalar açısından faydalı olup olmadıkları çeşitli teorilerle (örn: 

kurumsallık, kaynak sağlama, işlem maliyetleri, piyasa aksaklığı, vekalet ve devlet güdümünde 

sanayileşme) ve ampirik çalışmalarla tartışılmaya devam etmektedir (Cuervo-Cazurra, 2006: 425; Khanna ve 

Palepu, 2000: 867-868; Ma vd., 2006: 470-471; Poczter, 2018: 1152-1153; Yu vd., 2009: 1615). İş gruplarının üye 

firmalar açından faydaları, iş sermaye piyasası etkinliği, iç emek piyasası etkinliği, ölçek ve kapsam 

ekonomileri, pazar gücü avantajı, risk paylaşımı, saygınlık, itibar kazanma ve ortak marka kullanımı olarak 

sıralanabilir (Khanna ve Palepu, 2000: 867-869; Shin ve Chang, 2003: 27; Yafeh, 2003: 267; Park vd., 2008: 58; 

Carney, 2008: 596-597). Firmalar bir iş grubuna bağlı olarak faaliyette bulundukları için çeşitli avantajlar elde 

etseler de iş gruplarının kötü yönetimi, verimsiz sermaye yatırımları, grup içi etkinsizlik ve hakim 

hissedarın azınlık hissedarlarını istismar etmesi gibi çeşitli dezavantajlar grup üyeliğini daha maliyetli hale 

getirebilir (Leff, 1978: 67; Khanna ve Palepu, 2000: 869; Bae vd., 2002: 2695; Ferris vd., 2003: 254; Fluck ve 

Lynch, 1999: 339; Poczter, 2018: 1152). 

Ulusal literatürde iş grubu üyeliğinin firma performansı üzerindeki etkisini araştıran az sayıda çalışmanın  

(Gönenç vd., 2007; Isik, 2017) olduğu göz önüne alındığında,bu çalışmanın ilk amacı Türkiye’de iş grubu 

üyeliğinin firma performansı üzerindeki etkisini ampirik olarak analiz etmektir. Çalışmanın ikinci amacı ise; 

grup üyeliği-finansal performans ilişkisinin firma düzeyinde değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini tespit 

etmektir. Bu çalışmanın yapılan önceki çalışmalardan ilk farkı; grup üyeliğinin etkisinin belirlenmesinde 

değişkenlerin olası içselliğinin dikkate alınmış olmasıdır. Bir diğer fark da çalışmada firma düzeyindeki 

değişkenlerin grup üyeliği-finansal performans ilişkisi üzerinde olası bir etkileşim etkisinin araştırılmış 

olmasıdır.Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde; öncelikle konuya ilişkin literatür özetine yer verilmiş olup 

ardından çalışmada kullanılan veri seti ve ekonometrik model tanıtılmıştır. Son olarak ulaşılan bulgular 

doğrultusunda değerlendirilmeler yapılmış ve sonuç kısmı oluşturulmuştur. 

2.Literatür incelemesi 
Literatür incelemesinde iş grubu üyeliğinin finansal performans üzerindeki etkisine ilişkin birçok çalışmaya 

rastlanmıştır. Grup üyeliği-performans ilişkisine yönelik yerli ve yabancı literatürdeki çalışmaların özet 

bilgileri aşağıda Tablo 1’de topluca gösterilmektedir. 

Tablo 1. Literatür Özeti 

Yazar(lar) Ülke/Dönem Metodoloji Bulgular 

Gönenç vd. 

(2007) 
Türkiye/2000 Yatay kesit analizi 

Bulgular göstermektedir ki muhasebe temelli 

performans ölçüleri açısından, iş grubu üyeliği 

finansal performansı olumlu yönde 

etkilemektedir. Tobin Q açısından ise; iş 

gruplarına üye firmalarla bağımsız firmalar 

arasında önemli bir performans farklılığı tespit 

edilememiştir. 

Isik (2017) Türkiye/2005-2012 Panel veri analizi 

Çalışmada büyük ölçekli iş gruplarına üye 

firmaların hem bağımsız firmalardan hem de 

küçük ölçekli iş gruplarına üye firmalardan 

daha iyi performans gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Khanna ve 

Palepu 

(2000) 

Hindistan/1993 

t-testi, Wilcoxon 

işaretli sıra testi 

ve yatay kesit veri 

analizi 

İş grubu bünyesinde aktif bir iç sermaye 

piyasası olması durumunda, gruba üye firmalar 

kaynakların daha etkin kullanılmasına bağlı 

olarak grup üyeliğinden fayda sağlayabilirler.  

Ghosh Hindistan/1996-2006 Panel veri analizi Çalışmada ulaşılan bulgulara göre, hem 
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(2010) muhasebe hem de piyasa performansı açısından 

grup üyeliği firmalara avantaj sağlamaktadır. 

Lensink ve 

van der 

Molen 

(2010) 

Hindistan/1996-2001 

t-testi, Wilcoxon 

işaretli sıra testi 

ve panel veri 

analizi 

Tobin’in Q’su performans ölçütü dikkate 

alındığında grup üyeliği firma performansını 

arttırmakta, ancak aktif karlılığı (ROA) 

performans ölçütü dikkate alındığında ise;grup 

üyeliği firma performansını azaltmaktadır. 

Zattoni vd. 

(2009) 
Hindistan/1990-2006 Panel veri analizi 

Çalışmada, iş, sermaye ve ürün piyasalarının 

aksaması ve kurumların zayıf olması 

durumunda grup firmaların bağımsız 

firmalardan daha iyi performans gösterdiğinin, 

bununla beraber piyasaların daha etkin, 

kurumların daha güçlü olduğu durumda 

ise;grup firmaların yüksek performans 

gösteremediklerinin altı çizilmektedir. 

Chang ve 

Choi (1988) 
Kore/1975-1984 Yatay kesit analizi 

Araştırmanın bulguları büyük ölçekli iş 

gruplarına üye firmaların hem küçük ve orta 

ölçekli iş gruplarına üye firmalara kıyasla hem 

de bağımsız firmalara kıyasla daha üstün 

performansa sahip olduğunu göstermektedir.  

Chang ve 

Hong 

(2000) 

Kore/1985-1996  Panel veri analizi 

Çalışmada Kore iş gruplarına bağlı firmaların 

diğer grup firmalarıyla finansal ve maddi 

olmayan kaynakları paylaşarak grup 

üyeliğinden fayda sağladığı tespit edilmiştir. 

Cheong vd. 

(2010)  
Kore/1990-1996 Panel veri analizi 

Gerçekleştirilen panel veri regresyon analizleri 

ve dinamik optimizasyon modeline dayalı 

sayısal deneylerin sonucunda, bağımsız 

firmalara kıyasla, grup firmalarının satış kar 

kârlılığı açısından daha kârlı olduğu ve hem 

satışlar hem de aktifler açısından daha hızlı 

büyüdüğü ve faktör yoğunluğunun da daha 

fazla olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

Daud vd. 

(2009) 
Malezya/2001-2005 Panel veri analizi 

Araştırmada odaklanma stratejisini benimseyen 

firmaların çeşitlendirme stratejisini benimseyen 

firmalara göre daha iyi performans gösterdikleri 

vurgulanmaktadır. 

Gohar ve 

Karacaer 

(2009) 

Pakistan /2002-2006 Yatay kesit analizi 

Bulgular, grup üyeliğinin firmalar açısından 

kötü performansa yol açtığını ortaya 

koymaktadır. 

Afza vd. 

(2008)  
Pakistan/2001-2003 

t-tesi ve yatay 

kesit analizi 

Çeşitlendirilmemiş bağımsız firmalar daha 

düşük riskle daha yüksek getiriler elde ederken, 

çeşitlendirilmiş grup firmaları ise; daha yüksek 

riskle daha düşük getiriler elde etmektedir.   

Ahmad vd. 

(2018) 
Pakistan/2008–2015 Panel veri analizi 

Çalışmanın bulguları iş grubu üyeliğinin, 

performansı genelde olumlu yönde etkilediğini 

göstermektedir. Ayrıca, iş grubu üyeliğinden 

sağlanan avantaj, firmaların büyüklüğü ve 

büyümesine bağlı olarak artarken, kaldıraç 

oranının artmasına bağlı olarak azalmaktadır. 

Chakrabarti 

vd. (2007) 

Singapur, Japonya, 

Kore, Malezya, 

Tayland ve 

Endonezya/1988–

Panel veri analizi 

Çeşitlendirmenin, az gelişmiş kurumsal 

çevrelerde performansı olumlu yönde etkilediği 

(örn: Endonezya), ancak nispeten gelişmiş 

kurumsal çevrelerde (örn: Japonya ve Kore) ise 
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2003 performansı olumsuz yönde etkilediği 

belirlenmiştir. 

Khanna ve  

Rivkin 

(2001) 

Arjantin, Şili, 

Brezilya, Hindistan, 

Endonezya, İsrail, 

Meksika, Peru, 

Filipinler, Güney 

Afrika, Güney Kore, 

Tayvan, Tayland ve 

Türkiye/1990-1997 

Regresyon analizi 

Çalışmada grup firmalarının Tayvan, Hindistan 

ve Endonezya’da daha iyi performans 

gösterdiği, Arjantin’de ise daha kötü 

performans gösterdiği ifade edilmektedir. 

Ancak yazarlar, Türkiye, Tayland, Kore, 

Meksika ve Brezilya’da da iş grubu üyeliğinin 

faydaları ve maliyetleri arasında bir denge 

olduğuna dikkat çekmektedirler. 

Claessens 

vd. (2006) 

Hong Kong, 

Endonezya, Güney 

Kore, Japonya, 

Malezya, Filipinler, 

Singapur, Tayvan ve 

Tayland /1994-1996 

Yatay kesit analizi 

Çalışmanın bulgularına göre, genelde iş grubu 

üyeliği firma performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Daha açık bir ifadeyle, 

çalışmada gelişmiş ve yavaş büyüyen firmaların 

genç ve hızlı büyüyen firmalara kıyasla grup 

üyeliğinden daha fazla kazanç elde ettiği 

vurgulanmaktadır. 

Singh ve 

Gaur (2009) 

Hindistan ve 

Çin/2007 
Yatay kesit analizi 

Çalışmada grup firmalarının bağımsız 

firmalardan daha kötü performans gösterdiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca bulgular mülkiyet 

yoğunluğunun grup üyeliği-performans 

ilişkisini önemli derecede etkilediğini 

göstermektedir.  

Ma vd. 

(2006) 
Çin/2004 Yatay kesit analizi 

Bulgular göstermektedir ki iş grubu üyeliği 

firmaların Tobin'in Q'su ile ölçülen 

performansını azaltmaktadır. Ayrıca, grup 

üyeliği ile devlet mülkiyetinin etkileşiminin 

performans üzerinde pozitif yönde bir etki 

yarattığı da çalışmanın bir diğer anlamlı 

sonucudur. 

Yu vd. 

(2009) 
Çin/2005 Yatay kesit analizi 

Bağımsız firmalarla karşılaştırıldığında grup 

üyesi firmalar daha yüksek performans 

gösterme eğilimindedir. 

Ma ve Lu 

(2017) 
Çin/2002-2004 

Genelleştirilmiş 

tahmin yöntemi 

Araştırma sonuçları genel olarak iş grubu 

üyeliğinin firma performansına zarar verdiğini 

göstermektedir. Ancak firma yaşı, bölgesel 

gelişim, firma büyüklüğü ve endüstriyel 

kısıtlamalar ile grup üyeliğinin etkileşimi 

performans üzerinde farklı etkilere (negatif, 

pozitif, negatif ve pozitif) neden olmaktadır. 

3.Yöntem 

Bu çalışma 2013-2017 döneminde Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören firmaları kapsamaktadır. Örneklem 

kapsamındaki firmalara ilişkin veriler FİNNET veri tabanından, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) 

ve firmaların web sayfalarında yayınlanan yıllık faaliyet raporlarından elde edilmiştir. Çalışmada analiz 

dönemi boyunca üst üste üç yıl işlem sürekliliği kesilen firmalar, özsermayesi negatif olan firmalar ve 

finansal nitelikteki firmalar firma örneklemine dahil edilmemiştir. Firma örneklemindeki toplam firma sayısı 

271’dir. 271 firmadan 133’ü bağımsız firma iken kalan 138’i bir iş grubu üyesidir. BİST’e kote firmaların 

sektörlere göre dağılımı Tablo 2’de sunulmaktadır. 
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Tablo 2. BİST’e Kote Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı 

Firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler Bağımsız 

firmalar 

Grup üyesi 

firmalar 

Tüm firmalar 

Tarım ve Hayvancılık 2 1 3 

Madencilik 0 4 4 

İmalat  81 98 179 

Elektrik, Gaz ve Su 4 4 8 

İnşaat ve Bayındırlık 4 5 9 

Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar 17 14 31 

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 6 4 10 

Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler 6 0 6 

Teknoloji 11 6 17 

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 2 1 3 

Gayrimenkul Faaliyetleri 0 1 1 

Toplam  133 138 271 

Claessens vd. (2006) ve Ahmad vd. (2018)’nin çalışmalarının esas alındığı bu çalışmada, grup üyeliğinin 

finansal performans üzerindeki etkisini analiz etmek için aşağıda eşitlik 1’de gösterilen performans modeli 

tahmin edilmiştir.  

 

Pit = α + νPit−1 + 𝛽1GrupÜyeliğii + 𝛽2FDKDit + δt + ζi +Ѱi + εit(1) 

 

1’nolu denklemde Pit bağımlı değişken olup net kârın(zararın) toplam aktiflere oranı ile ifade edilen aktif 

kârlılığını ve piyasa değeri ile borç toplamının toplam aktiflere oranı ile ölçülen Tobin’in Q’sunu temsil 

etmektedir. Pit−1 değişkeni gecikmeli finansal performansı göstermektedir. GrupÜyeliğii kukla değişkeni 

firmaların mülkiyet yapıları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda eğer bir firmanın en büyük 

hissedarı, bir holding ya da holdinge bağlı bir firma veya banka ise; grup üyeliği kukla değişkeni 1 değerini, 

aksi halde 0 değerini almaktadır. FDKDit firma düzeyinde kontrol değişkenlerini (toplam aktiflerin doğal 

logaritması ile ölçülen firma büyüklüğü, toplam borçların toplam aktiflere oranı ile ölçülen finansal kaldıraç 

ve cari dönem satışların önceki dönem satışlara oranından 1 çıkarılarak ölçülen büyüme) göstermektedir. 

Yukarıdaki denklemde δt yıl kukla değişkenlerini, ζi sektör kukla değişkenlerini, Ѱi firmalara ilişkin 

gözlenemeyen etkileri ve εit hata terimini ifade etmektedir. 

Yukarıdaki dinamik modelinin katsayılarının havuzlanmış EKK, tesadüfî etkiler ya da sabit etkiler gibi statik 

panel veri tahmincileri ile tahmin edilmesi durumunda Pit−1 ile Ѱi’nin ilişkili olmasından dolayı sapmalı ve 

tutarsız sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Cameron ve Trivedi, 2005; Baltagi, 2005). Bu çalışmada söz konusu 

içsellik probleminin üstesinden gelebilmek için performans modelinin tahmin edilmesinde Blundell ve Bond 

(1998) tarafından geliştirilen sistem GMM (Genelleştirilmiş Momentler Metodu) tahmincisi kullanılmıştır. 

Sistem GMM yöntemi biri düzeyde ve diğeri de ilk farklarda olmak üzere iki eşanlı denklemin 

birleştirilmesine dayanmaktadır. 

Bu yöntemde bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri fark denkleminde, gecikmeli ilk farklılıkları ise 

düzey denkleminde araç değişken olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan sistem GMM 

tahmincisinin güvenilirliği önemli ölçüde araç değişkenlerin geçerliliğine bağlıdır. Çalışma kapsamında 

seçilen araçların geçerli olup olmadıkları Hansen J-testi ile araştırılmıştır. Ayrıca, dinamik panel bağlamında 

yapılan tahminlerin tutarlılığı hata terimlerinin korelasyonuna bağlı olduğundan Arellano ve Bond (1991) 

testleri (AR1 ve AR2) ile korelasyonun varlığı araştırılmıştır. Son olarak, örneklem çapı küçük olduğunda, iki 

aşamalı tahmine ilişkin standart hatalar aşağı yönlü olma eğiliminde olduğundan performans modelinin 

tahmin edilmesinde Windmeijer (2005) sonlu örnek düzeltmesi kullanılmıştır (Roodman, 2009). 

4.Bulgular 

Analiz kapsamında kullanılan değişkenlerin özet istatistikleri, değişkenler arasındaki korelasyonlar ve 

dinamik panel regresyon analizine ilişkin ampirik bulgular bu başlık altında değerlendirilmektedir. 
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4.1.Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Analizde kullanılan aktif kârlılığı, Tobin’in Q’su, grup üyeliği, firma büyüklüğü, finansal kaldıraç ve 

büyüme değişkenlerine ilişkin özet istatistikler Tablo 3’de sunulmaktadır. Firmaların aktif kârlılığı 

ortalaması 0.0382’dir. Bu değişken minimum ve maksimum değerleri sırasıyla -1.375 ve 6.8046 değerini 

almaktadır. Diğer bir performans ölçüsü olan Tobin’in  Q’su değişkeni ise; 0.1011-12.3153 arasında değerler 

alıp 1.4204 ortalamaya sahiptir. Ayrıca, örneklem döneminde BİST’e kote firmaların yaklaşık %57’si bir iş 

grubuna bağlı olarak faaliyette bulunmaktadır. 

Tablo 3.Tüm Firmalar İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

Tüm Firmalar 

Değişkenler        Gözlem  Ortalama Ortanca SS Minimum Maksimum 

Aktif kârlılığı 1333 0.0382 0.0326 0.2258 -1.375 6.8046 

Tobin’in Q’su 1331 1.4204 1.1526 0.9913 0.1011 12.3153 

Grup_üyeliği 1333 0.5691 1 0.4953 0 1 

Ln(aktifler)  1333 19.473 19.4499 1.8373 14.4636 24.9522 

Kaldıraç 1333 0.5373 0.5173 0.3907 0 5.2625 

Büyüme 1318 0.8324 0.1200 5.2792 -1 125.604 

Tablo 4’te bağımsız firmalar ile grup üyesi firmalar için özet istatistikler ile ortalama (t-testi) ve ortanca 

(Wilcoxon işaretli sıra testi) testleri sonuçları sunulmaktadır. Tablo 4’te görüldüğü üzere, ortanca testine 

göre grup firmalarının aktif kârlılığı bağımsız firmalarınkinden anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Tobin’in 

Q’su performans ölçütünü dikkate alan t-testi sunucuna göre, bağımsız firmalar ile gruba bağlı firmalar 

arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, Tobin’in Q’su performans göstergesi baz 

alındığında bağımsız firmalar, grup üyesi firmalara kıyasla istatistiksel olarak daha iyi performans 

göstermektedir. 

Testler firma büyüklüğü açısından değerlendirildiğinde Ln(aktifler) değişkeninin ortalama ve ortanca 

değerleri arasında %1 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Bağımsız 

firmalar ile grup üyesi firmaların aktifleri karşılaştırıldığında, grup üyesi firmaların Ln(aktifler) değeri hem 

ortalama hem de ortanca değerlerine göre %1 önem seviyesinde anlamlı ve daha yüksektir. Sonuçlar 

finansal kaldıraç açısından incelendiğinde, bağımsız firmaların borç oranı anlamlı bir şekilde grup 

firmalarının borç oranından daha fazladır. Son olarak, satışların büyümesi değişkenine ait test sonuçları göz 

önüne alındığında, sadece t-testi istatistiği bağımsız firmaların büyüme oranının daha yüksek olduğuna 

işaret etmektedir. Bununla beraber ortanca testi doğrultusunda her iki grup arasında büyüme değişkeni 

açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

Tablo 4.Bağımsız Firmalar ve Grup Üyesi Firmalar İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

Bağımsız Firmalar 

Değişken Gözlem  Ortalama Ortanca SS Minimum Maksimum 

Aktif kârlılığı 572 0.0359 0.0246 0.3256 -1.3751 6.8046 

Tobin’in Q’su 570 1.5079*** 1.1375 1.2364 0.1011 12.3153 

Ln(aktifler)  572 18.8712 18.7338 1.7009 14.4636 24.9522 

Kaldıraç 572 0.5927*** 0.5291** 0.5143 0 5.2625 

Büyüme 563 0.9680* 0.1073 5.7061 -1 93.1973 

Grup Üyesi Firmalar 

Değişken Gözlem  Ortalama Ortanca SS Minimum Maksimum 

Aktif kârlılığı 761 0.0385 0.0365** 0.098758 -0.3763 0.9954 

Tobin’in Q’su 761 1.3548 1.1704 0.7518 0.2186 7.3097 

Ln(aktifler)  761 19.9256*** 19.8648*** 1.8069 15.0952 24.3651 

Kaldıraç 761 0.4957 0.5058 0.2545 0.0066 1.3214 

Büyüme 755 0.7313 0.1278 4.9385 -1 125.604 

Not: ***, **, * sırasıyla % 1, % 5 ve %10 düzeyde iki alt örneklem arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları 

göstermektedir. 
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4.2.Değişkenler Arasındaki Korelasyon 

Panel veri analizi kapsamında bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorununun bulunup 

bulunmadığını belirlemek için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Modeldeki değişkenler arasındaki 

korelasyon katsayılarına ilişkin bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Korelasyon Katsayıları 

 Aktif kârlılığı Tobin’in Q’su Grup üyeliği Ln(aktifler) Kaldıraç Büyüme 

Aktif kârlılığı 1.0000      

Tobin’in Q’su 0.1614*** 

(0.0000) 

1.0000     

Grup-üyeliği 0.0180 

(0.5087)  

-0.0531* 

(0.0513) 

1.0000    

Ln(aktifler)  0.0098 

(0.7181)   

-0.0467* 

(0.0868) 

0.0191 

(0.4858) 

1.0000   

Kaldıraç  -0.0049 

(0.8573)    

0.1729*** 

(0.0000)  

-0.0248 

(0.3637)    

0.1053*** 

(0.0001) 

1.0000  

Büyüme 0.1526*** 

(0.0000)   

0.0344 

(0.2095)    

0.0008 

(0.9767)   

-0.0754*** 

(0.0059)  

0.1049*** 

(0.0001) 

1.0000 

Not: Korelasyon matrisindeki katsayılar için önem düzeyi sırasıyla ***0.01 ve **0.1.  

Tablo 5’te rapor edildiği gibi performans göstergeleri arasında pozitif ve anlamlı bir korelasyon vardır. 

Korelasyon katsayılarına ilişkin bulgular grup üyeliği değişkeni açısından incelendiğinde, Grup üyeliği ile 

Tobin’in Q’su arasındaki korelasyon katsayısı negatif ve istatistiksel olarak % 10 seviyesinde anlamlıdır. 

Bununla beraber, grup üyeliği ile diğer bir performans göstergesi olan aktif kârlılığı değişkeni arasındaki 

korelasyon katsayısının pozitif ve istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta korelasyon 

analizi bulgularına dayalı olarak değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorununa neden olabilecek 

düzeyde ilişkiye rastlanılmamıştır. 

4.3.TahminSonuçları 
Grup üyeliği-finansal performans ilişkisinin araştırılmasına yönelik dinamik panel veri analizi tahmin 

sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. Tablo 6’nın alt kısmında görüldüğü üzere, Hansen testinde modelde 

kullanılan araç değişkenlerin geçerli olduğunu ifade eden boş hipotez kabul edilmiştir. Ayrıca, AR2 testine 

göre de fark denkleminin hata terimleri arasında ikinci dereceden korelasyonun yokluğunu ifade eden boş 

hipotezin reddedilememesi modelde ikinci dereceden korelasyon olmadığına işaret etmektedir. 

Tablo 6’da Model 1 ve 2’de grup üyeliği ile finansal performans arasındaki direkt ilişki test edilmektedir. 

Grup üyeliği değişkenine ilişkin katsayı incelendiğinde, her iki modelde de grup üyeliği ile performans 

değişkenleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar tespit edilmiştir. Ghosh (2010)’un 

çalışmasının bulguları ile örtüşen bu sonuç hem muhasebe bazlı hem de piyasa bazlı performans 

göstergeleri açısından bağımsız firmalarla karşılaştırıldığında grup üyesi firmaların daha iyi performans 

gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Tablo 6’da Model 1 ve 2’de rapor edildiği üzere, gecikmeli bağımlı 

değişkeninin tahmin edilen katsayısı pozitif ve anlamlıdır. Modelin dinamik yapısını ortaya koyan bu sonuç 

göstermektedir ki geçmiş performans cari performansın anlamlı bir belirleyicisidir. Bulgular diğer kontrol 

değişkenleri açısından incelendiğinde, sadece Model 1’de firma büyüklüğü ve finansal kaldıraç değişkenleri 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu iki değişkene ilişkin tahmin sonuçları büyük ölçekli firmaların 

aktif kârlılığı açısından performansının daha yüksek, ancak kaldıraç oranı daha yüksek olan firmaların aktif 

kârlılığının daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. 

Gelişmekte olan ekonomilerde bir iş grubu bünyesinde faaliyette bulunmanın faydaları ve maliyetlerini 

daha iyi anlayabilmek için grup üyeliğinin performans üzerindeki direkt etkisini incelemek yerine bu iki 

değişken arasındaki ilişkinin bir üçüncü değişkenden etkilenip etkilenmediğini araştırmak daha faydalı 

olabilir (Ahmad vd., 2018; Lensink ve van der Molen, 2010; Ma vd., 2006; Ma ve Lu, 2017; Singh ve Gaur, 

2009). Bu amaçla Tablo 7’de Model 3 ve 6’da [grup_üyeliği*ln(aktif)] etkileşim terimi ile firma 

büyüklüğünün grup üyeliği-finansal performans ilişkisi üzerinde olası bir etkileşim etkisi araştırılmıştır. 

Benzer şekilde Model 4 ve 7’de [grup_üyeliği*kaldıraç] etkileşim terimi ile grup üyeliği finansal performans 



Ö Işık 11/1 (2019) 347-357 

 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 354 

arasındaki ilişkinin kaldıraç oranından etkilenip etkilenmediği incelenmiştir. Son olarak Model 5 ve 8’de ise 

[grup_üyeliği*büyüme] etkileşim terimi ile grup üyeliği-finansal performans ilişkisinin büyüme değişkenine 

bağlı olup olmadığı sorgulanmıştır. 

Tablo 6. Direkt Etkilere İlişkin Tahmin Sonuçları 

 Aktif kârlılığı Tobin’in Q’su 

 Model 1 Model 2 

Grup_üyeliği 0.1810** 

(0.0877) 

0.4183* 

(0.2185) 

Ln(aktif) 0.0549** 

(0.0232) 

-0.0773  

(0.0577) 

Kaldıraç -0.0544** 

(0.0263) 

0.5087 

(0.3278) 

Büyüme 0.0060 

(0.0040) 

-0.0080 

(0.0279) 
Performansit−1 0.0573** 

(0.0226) 

0.6879*** 

(0.1250) 

Sabit -0.0251 

(0.0511) 

0.0371 

(0.0478) 

Zaman etkileri Evet Evet 

Firma etkileri Evet Evet 

F-testi 12.63*** 5.18*** 

Hansen testi 25.71 22.13 

AR1 testi -2.30** -2.72** 

AR2 testi -0.27 0.64 

Araç değişken sayısı 50 50 

Gözlem sayısı 1057 1053 

Firma sayısı  271 271 

Not: Otokorelasyon ve heteroskedastisiteye karşı dirençli standart hatalar parantez içindedir. Performans modellerinde 

sektör ve yıl kukla değişkenleri dışında tüm değişkenler içsel olarak kabul edilmiştir. Değişkenlerin tanımlarına ilişkin 

açıklamalar Tablo 1’de verilmiştir.*** p<0.01, ** p<0.05 ve *<0.1. 

Tablo 7’de görüldüğü üzere [grup_üyeliği*ln(aktif)] etkileşim terimine ait tahmin edilen katsayı Model 3’de 

negatif ve anlamlıdır. Bu bulgu büyük ölçekli firmalarla karşılaştırıldığında küçük ölçekli firmaların aktif 

kârlılığı açısından daha fazla avantaja sahip olduğuna işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle, grup üyeliğinin 

firma performansı üzerindeki pozitif etkisi firma büyüdükçe azalmaktadır. Model 6’da grup_üyeliği ile 

Ln(aktif) arasındaki etkileşim herhangi bir önem düzeyinde anlamlı değildir. Bu bulgu ise; piyasa temelli 

performans göstergesi açısından ne büyük ne de küçük ölçekli firmaların grup üyeliğinden avantaj 

sağladığını göstermektedir. Ma ve Lu (2017) ile Ahmad vd. (2018)’nin çalışmalarında ulaşılan bulgular grup 

üyesi olan büyük firmaların piyasa değerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Tablo 7’de Model 4 ve 7’de [grup_üyeliği*kaldıraç] etkileşim terimine ait tahmin edilen katsayı negatiftir. 

Sadece ROA modeli için %5 önem seviyesinde anlamlı olan bu bulgu göstermektedir ki kaldıraç oranı düşük 

olan firmalar, grup üyeliğinden özellikle fayda sağlamaktadır. Ahmad vd. (2018) çalışmalarında benzer 

bulgulara ulaşmışlardır. Tablo 7’de Model 5 ve 8’de [grup_üyeliği*büyüme] etkileşim terimine ait tahmin 

edilen katsayı istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu bulgu ise ne yavaş büyüyen ne de hızlı büyüyen 

firmalarının özellikle grup üyeliğinden fayda sağladıklarına işaret etmektedir. Claessens vd. (2006) dokuz 

doğu Asya ülkesi için yaptıkları çalışmada yavaş büyüyen firmaların grup üyeliğinden faydalandığını, 

bununla beraber Ahmad vd. (2018) ise Pakistan için yaptıkları çalışmada hızlı büyüyen firmaların grup 

üyeliğinden daha fazla kazanç elde ettiklerini raporlamışlardır.  
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Tablo 7. Etkileşim Etkilerine İlişkin Tahmin Sonuçları 

 
Aktif 

kârlılığı 

Aktif 

kârlılığı 

Aktif 

kârlılığı 

Tobin’in 

Q’su 

Tobin’in 

Q’su 

Tobin’in 

Q’su 

 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8 

Grup_üyeliği*Ln(aktif) -0.0410*   

(0.0223) 

  -0.0053   

(0.0271) 

  

Grup_üyeliği*Kaldıraç  -0.0488**  

(0.0227) 

  0.2450   

(0.1576) 

 

Grup_üyeliği*Büyüme   0.0031  

(0.0092) 

  -0.0411   

(0.0428) 

Ln(aktif)  0.0111 

(0.0122) 

0.0160* 

(0.0093) 

 -0.0769   

(0.0674) 

-0.0486   

(0.0678) 

Kaldıraç -0.0389*   

(0.0224) 

 -0.0486*   

(0.0253) 

0.3845**   

(0.1914) 

 0.1966    

(0.2053) 

Büyüme 0.0030    

(0.0054) 

0.0035    

(0.0080) 

 -0.0206   

(0.0374) 

-0.0105   

(0.0254) 

 

Performansit−1 0.0556**   

(0.0205) 

0.0681**   

(0.0287) 

0.0607**   

(0.0231) 

0.6672***   

(0.1276) 

0.6224***   

(0.1114) 

0.6303***   

(0.1024) 

Sabit -0.0244 

(0.0481) 

-0.0207 

(0.0634) 

-0.0232 

(0.0568) 

0.0318 

(0.0511) 

0.0423 

(0.0621) 

0.0456 

(0.0611) 

Zaman etkileri Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

Firma etkileri Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

F-testi 11.86*** 12.15*** 13.98*** 7.69*** 6.95*** 7.01*** 

Hansen testi 26.11 26.53 27.36 24.26 26.44 26.13 

AR1 testi -1.77* -2.06** -2.30** -2.72** -2.66** -2.68** 

AR2 testi 0.19 0.12 0.27 0.68 0.73 0.86 

Araç değişken sayısı 47 47 47 47 47 47 

Gözlem sayısı 1057 1057 1057 1053 1053 1053 

Firma sayısı  271 271 271 271 271 271 

Not: Otokorelasyon ve heteroskedastisiteye karşı dirençli standart hatalar parantez içindedir. Performans modellerinde 

sektör ve yıl kukla değişkenleri dışında tüm değişkenler içsel olarak kabul edilmiştir. Değişkenlerin tanımlarına ilişkin 

açıklamalar Tablo 1’de verilmiştir.*** p<0.01, ** p<0.05 ve *<0.1. 

5.Sonuç ve Tartışma 
Ekonomi, finans ve yönetim literatüründeki araştırmalar, uzun yıllardır iş gruplarına üye firmalar ile 

bağımsız firmaların performansını karşılaştırarak grup üyeliğinin firma performansını etkileyip etkilemediği 

sorusuna cevap aramaktadır. Bu çalışmada da, 2013-2017 yılları arasında 271 Türk firmasından oluşan bir 

örneklem kullanılarak iş grubu üyeliği ile firma performansı arasındaki ilişki ampirik olarak analiz 

edilmektedir.  Firma düzeyindeki değişkenlerin olası içselliğinden dolayı bu ilişkinin test edilmesinde 

dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Sistem GMM (Genelleştirilmiş Momentler Metodu) tahminlerinden 

elde edilen bulgulara göre grup üyeliği hem muhasebe temelli hem de piyasa temelli firma performans 

göstergelerini olumlu yönde etkilemektedir. Daha açık bir ifadeyle, örneklem döneminde grup üyesi 

firmalar, bağımsız firmalarla karşılaştırıldığında daha yüksek performans göstermektedir. Çalışmada ayrıca 

firma düzeyindeki değişkenlerin (firma ölçeği, finansal kaldıraç ve satışların büyümesi) grup üyeliği-firma 

performansı ilişkisi üzerinde olası bir etkileşim etkisi de araştırılmıştır. Analiz sonuçları göstermektedir ki; 

(i) grup üyeliğinin firma performansı üzerindeki pozitif etkisi firma büyüdükçe azalmaktadır. (ii) finansal 

kaldıracı düşük olan firmalar grup üyeliğinden özellikle fayda sağlamaktadır. (iii) ne yavaş büyüyen ne de 

hızlı büyüyen firmaların özellikle grup üyeliğinden fayda sağladığına işaret etmektedir.  

Diğer gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de iş gruplarına üye firmalar özel sektör 

faaliyetlerinde baskın konumdadır. Bu çalışma; ticaret, sanayi ve bankacılık gibi ilişkili veya ilişkisiz 

sektörlerde faaliyette bulunan birçok firmayı kontrol etme eğiliminde olan holding merkezli iş gruplarının 

Türkiye ekonomisindeki yerinin daha iyi anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın 

bazı kısıtları bulunmaktadır. İlk olarak, çalışmanın bulguları sadece pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem 
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gören reel sektör firmaları açısından değerlendirilmelidir. Bu çalışmada 2013-2017 yılları arasında üst üste üç 

yıl işlem sürekliliği kesilmeyen, özsermayesi negatif olmayan ve finansal nitelikte olmayan firmalardan 

oluşan bir veri setinin kullanılması çalışmanın bir diğer kısıtıdır. Bununla beraber, Borsa İstanbul’a kote olan 

firmalar ağırlıkla imalat sektöründe faaliyette bulunduğundan gelecek çalışmalarda imalat sanayinde 

bulunan alt sektörler de analiz kapsamına alınarak çalışma genişletilebilir. 
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Amaç – Bu araştırma, işgörenlerin tükenmişlik düzeylerini ve örgütsel sessizlik tutumlarını 

saptamak, tükenmişliğin sessizlik üzerindeki etkisinin yönü ve düzeyini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.   

Yöntem – Nedensel ilişki tasarımına dayanan araştırma modelindeki hipotezleri test etmek 

amacıyla, Antalya’nın Belek turizm bölgesinde bir saha çalışması yürütülmüştür. Saha 

araştırmasında, beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarından toplanan anketlerin 374’ü 

değerlendirmeye alınmıştır.  

Bulgular – Yapılan analizler sonucu, çalışanların tükenmişlik durumu düşük düzeyde tespit 

edilirken, örgütsel sessizlik tutumlarının ise görece orta düzeye yakın olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma amacı çerçevesinde gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarına göre; 

tükenmişliğin, örgütsel sessizlik boyutlarından olan kabullenici sessizlik ile korunmacı 

sessizliğin yordanmasında anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Örgütsel çıkarları 

gözetmek ve örgüt lehine sessiz kalmak suretiyle bir tür özgecilik tutumu olarak tanımlanan 

korumacı sessizliğin açıklanmasında ise tükenmişliğin anlamlı bir etkisinin olmadığı 

saptanmıştır.  

Tartışma – Tükenmişliğin işgörenlerin sessiz kalma tutumlarına olan olası etkilerinin yönü ve 

düzeyinin belirlendiği bu araştırmada elde edilen sonuçlar, kavramsal ve kuramsal çerçeveyle 

tartışılmış; gelecek araştırmalar ve uygulayıcılar için öneriler sunulmuştur.  
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Purpose – This study was performed to determine levels of burnout and attitudes of 

organization silence of employees and direction and level of burnout on the organization 

silence. 

Design/methodology/approach – A field study was carried out in Belek tourism region of 

Antalya to test hypotheses in the study model based on casual relationship design. 374 of 

questionnaires collected from employees of five-star hotel businesses were assessed in the field 

study.  

Findings – As a result of analyses, while level of burnout of the employees was found as low, it 

was determined that attitude of organization silence was close to relative medium level. In the 

results of regression analysis carried out for the purpose of the study, it was determined that 

burnout had a significant effect on predicting acquiescent silence and defensive silence, being 

the aspects of organization silence. While explaining the pro-social silence defined as such an 

altruism attitude by keeping silent in favor of the organization and paying regard to the 

organizational interest, it was found out that burnout did not have a significant effect.  

Discussion – Results obtained in this study that direction and level of possible effects of 

burnout on attitudes of silence of employees was determined were discussed in conceptual and 

theoretical sense and recommendations were presented for the future studies and practitioners.  

 

1. Giriş 

Değişen ve dönüşen çalışma koşullarında, bireylerin iş stresinin artması, fiziksel yorgunluğa ek olarak 

psikolojik yıpranmışlığın eklenmesi, işe yönelik tükenmişlik halinin ortaya çıkmasına neden olmuştur 

(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Bu durum özellikle duygusal emeğin yoğun olduğu hizmet sektöründe 

daha yaygın görülebilmektedir (Maslach & Jackson, 1981; Zhang & Zhu, 2008). Yapılan çalışmalara göre 
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tükenmişlik gerek bireysel gerekse de örgütsel birçok farklı etkenden dolayı meydana gelebilmektedir. 

Çeşitli demografik ya da kişilik özellikleri bireylerin tükenmişlik düzeylerinde etkili olabildiği gibi 

(Greenglass & Burke, 1988; Friedman, 1991; Kelly, 1994; Brewer & Shapard, 2004; Swider & Zimmerman, 

2010; McCormack & Cotter, 2013); yönetim anlayışı, liderlik stilleri, örgüt içindeki çatışma, iş yükü, iş 

tatmini, çalışma koşulları, rol belirsizliği, çalışma süresi ve benzeri örgütsel ve işe dair nedenler de 

tükenmişliğe yol açabilmektedir (Janssen, De Jonge & Bakker, 1999; Kalliath & Morris, 2002; Brewer & 

Clippard, 2002; Evers, Brouwers & Tomic, 2002; Houkes vd., 2003; Kim & Stoner, 2008; Griffin vd. 2010). 

Hangi nedenle olursa olsun, ortaya çıkan tükenmişliğin, örgütsel ve bireysel düzeyde bir takım olumsuz 

sonuçları söz konusudur. Çeşitli araştırmalara göre, tükenmişlik,  performansı olumsuz etkilerken (Wright & 

Cropanzano, 1998; Chen & Kao, 2012); çalışanların örgütsel uyumsuzluk yaşamalarına yol açarak, örgütsel 

bağlılıklarını da düşürebilmektedir (Lee & Ashforth,1996; Budak & Sürgevil, 2005). 

Bireylerin iş süreçlerine olan katılımlarını olumsuz etkileyen tükenmişliğin sonuçlarından birinin de 

örgütsel sessizlik olduğu düşünülmektedir. Örgütsel sessizlik, çalışma yaşamındaki çeşitli alanlarda 

bireylerin katılım göstermemesi, sorunların dile getirilmemesi, örgütsel ve bireysel performansı 

etkileyebilecek çözüm önerilerini yönetimle paylaşmaması şeklinde tanımlamaktadır (Morrison & Milliken, 

2000; Milliken & Morrison, 2003). Literatürde örgütsel sessizliğin; adalet, iş koşulları, yönetim anlayışı, alt-

üst ilişkileri, kültür gibi nedenlerden kaynaklandığı vurgulanmakta (Morrison & Milliken, 2000; Pinder & 

Harlos, 2001; Huang vd. 2005; Tangirala & Ramanujam, 2008; Öztürk & Cevher, 2016); işin ve örgütsel 

özelliklerin sessizlik üzerindeki etkisine dikkat çekilmektedir. Ortaya çıkan sessizlik halinin ise gerek 

bireysel anlamda performans, gerekse de örgüt kültürü ve iklimi gibi örgütün genelini ilgilendiren kolektif 

sonuçlara yol açması söz konudur (Tayfun & Çatır 2013; Yalçınsoy & Zincirkıran, 2016). Örgütsel sessizliğin 

öncüllerinden birinin de tükenmişlik olduğu düşünülmektedir. Öyle ki kuramsal anlamda her iki olgu 

arasındaki ilişkiye dikkat çeken araştırmalarda, bu ilişki çeşitli sosyal teorilerle çerçevelenmiş ve tükenmişlik 

yaşayan işgörenlerin, örgütsel sessizliğe evrilen bir durumla karşılaşabilecekleri belirtilmiştir (Aktaş & 

Şimşek, 2015). Bu noktada temel görüş, tükenmişlik yaşayan bireylerin; işe dair ilgisiz kalacağı, örgütsel 

yaşama yabancılaşacağı, nitekim görüş ve önerilerini açıklamayı da yararsız göreceği varsayımına 

dayanmaktadır. Bu da esasen örgütsel sessizliği ima eden bir sürecin betimlemesidir.  

Her iki konu arasındaki teorik varsayımlar çerçevesinde yapılan çeşitli çalışmalar olsa da (Aktaş & Şimşek, 

2015), görgül araştırmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu araştırmada, tükenmişlik düzeyi yüksek 

çalışanların; iş ve işle ilgili durum ve süreçlerden kendini yalıtacağı, uzaklaşacağı ve sorumluluk alanına 

giren sorunlarda dâhi müdahil olmayacağı ve nitekim örgütsel alanda sessiz kalma tutumları göstereceği 

varsayımından hareket edilmiş; böylelikle iki olgu arasındaki nedensel ilişkiyi tespit etmek ve bu ilişkinin 

düzeyi ve yönünü saptamak amaçlanmıştır. Bu amaçla, bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Saha 

araştırması için emek-yoğun çalışma koşullarının baskın olduğu ve tükenmişliğin görece yüksek olması 

beklenen (Pelit & Türkmen, 2008) turizm sektörü tercih edilmiş ve veri toplama süreci Antalya’nın Belek 

turizm bölgesindeki beş yıldızlı otel işletmelerinde yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarının, literatürde 

dikkat çekilen ancak görgül olarak yeteri düzeyde belirlenmemiş tükenmişlik ve örgütsel sessizlik 

arasındaki nedensel ilişkileri tespit ederek, ilgili alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öte yandan, emek 

yoğun bir üretim yapısına sahip otel işletmeleri açısından işlevsel bazı önerilerin getirilmesi araştırmanın alt 

amaçlarını oluşturmaktadır.  

2. Literatür  

2.1. Tükenmişlik Kavramı ve Örgütsel Bağlamı  

Tükenmişlik kavramı, ilk kez Freudenberger tarafından 1974 yılında bireylerin yoğun iş temposu karşısında 

duydukları başarısızlık, isteksizlik ve enerji kaybı sebebiyle bireysel bir yıpranma ya da tükenme durumu 

olarak tanımlanmıştır  (Freudenberger, 1974). Bireylerin fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamda yaşadıkları 

olumsuz bir durumu ifade eden kavram, genel olarak kronik iş stresi, yıpranma ve iş süreçlerinde yaşanan 

hayal kırıklıkları ile ilişkilendirilmektedir (Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001; Maslach, 2003). Tükenmişlik, 

düşük moral seviyesi, yüksek stres ve depresyon haliyle benzer özelliklere sahiptir. Bu ve benzeri sağlık 

sorunları, tükenmişlik sendromuna eşlik edebilmektedir (McCormack ve Cotter, 2013). Tükenmişliğin, 

özellikle hizmet sektöründe daha yoğun yaşanması beklenmektedir (Hülsheger vd., 2013). Öyle ki işgören-

müşteri etkileşimi, çoğunlukla, müşterilerin psikolojik, sosyal ya da fiziksel bazı sorunları etrafında 
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toplanmıştır. Bu sorunların çözümünde, yüksek performansın gerekli olması, çalışanların sorumluluklarını 

da artırmakta ancak bu sorumluluk öfke, utanç, korku ya da umutsuzluk gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu 

olumsuz duygular tükenmişlikle sonuçlanabilmektedir (Maslach ve Jackson, 1981). Tükenmişlik konusunda 

yapılan çalışmalarda üç tür tükenmişlik boyutu üzerinde durulmuştur. Bunlar duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşüş boyutlarıdır (Maslach ve Jackson, 1981; Maslach, Schaufeli ve Leiter, 

2001; Brewer ve Shapard, 2004).  

Duygusal tükenme, yoğun iş süreçlerinde yaşanan stres, kaygı, yorgunluk gibi hislerden sonra, bireyin işe 

olan konsantrasyonunun düşmesi ve umutsuzluğa kapılmasını ifade eder. İşe ve müşteriye karşı alaycı ve 

olumsuz duygulara kapılmak da duygusal tükenmenin bir önemli bir belirtisidir (Maslach ve Jackson, 1981; 

Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Maslach & Leiter, 2008). Duygusal tükenme, bireyin yaptığı işin 

gerektirdiği duygusal durumla olan uyumsuzluğundan ya da bu duyguları sergilerken psikolojik olarak 

yıpranmasından da kaynaklanmaktadır (Grandey, 2003). Özellikle örgütsel alanda stres düzeyinin yüksek 

olması,  duygusal tükenmişliğin ortaya çıkmasında önemli bir etkendir (Gaines ve Jermier, 1983). Ayrıca 

kötü niyetli yönetim stilleri de bireylerin yüksek düzeyde duygusal tükenmişlik yaşamasını tetikleyen bir 

faktör olarak gösterilmektedir (Tepper, 2000; Wu ve Hu, 2009; Chi ve Liang, 2013). Çalışanların kişilik 

haklarına fiziksel ya da psikolojik saldırı şeklinde ortaya çıkabilen kötü niyetli yönetim, onların özsaygılarını 

ve özgüvenlerini yıpratırken, duygusal anlamda bir çöküşe de yol açabilmektedir (Harvey vd., 2007). 

Nitekim kötü niyetli tutum ve davranışlara maruz kalan işgörenler, kendilerini korumak ve bu kötü niyetli 

yönetim istismarına bir tür karşılık olarak, işe yönelik özgün çabalarını azaltabilirler (Aryee vd. 2008). 

Yapılan bir araştırma sonucuna göre de liderlik stilleri ile duygusal tükenme arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu saptanmıştır. Aynı araştırmada fiziksel ve sosyal çevreden kaynaklanan stres ile rol belirsizliğinin 

duygusal tükenme düzeyi ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu belirlenmiştir (Stordeur, D'hoore ve 

Vandenberghe, 2001). Ayrıca işin ve işle ilgili olumsuzlukların, bireyin özel hayatında da gündemde olması, 

duygusal tükenmeyi artıracağı düşünülmektedir (Sonnentag, Kuttler ve Fritz, 2010). Grandey (2003) yapmış 

olduğu araştırmada, duygusal tükenmenin iş tatmini ile negatif, derinden ve yüzeysel rol yapma 

davranışları ile pozitif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Benzer bir araştırmada da tükenmişliğin iş tatmini ile 

negatif, yüzeysel iş yapma davranışlarıyla pozitif bir ilişkisinin olduğu belirlenmiştir (Hülsheger vd., 2013). 

Genel olarak, duygusal tükenmenin işin yapısı, yönetim yaklaşımları ve performans kriterleri gibi 

nedenlerle ortaya çıktığı söylenebilir. 

Tükenmişliğin ikinci boyut olan duyarsızlaşma bireyin kişiler arası ilişkilerinde soğuk, küstah ya da aşırı 

derecede, işin gereklerinden ve gerçeklerinden kopmuş olmayı ifade etmektedir (Maslach, Schaufeli ve 

Leiter, 2001). Düşük performans gösterme, işe ya da müşteriye karşı soğuk tutumlar sergileme ve sorunları 

umursamama duyarsızlaşmanın başlıca belirtileri olarak gösterilmektedir (Hannigan vd. 2000). 

Duyarsızlaşma yaşayan bireyler, çalışma arkadaşlarına ya da müşterilere karşı sıradan bir nesne gibi 

davranır, alaycı tutumlar takınabilir ve sapma türü tutumlar sergileyebilir (Shih, vd. 2013). Ayrıca 

depresyon ya da işte yaşanan kaygı, stres, öfke gibi hisler; duygusal tükenmenin ortaya çıkmasında olduğu 

kadar duyarsızlaşmayı da etkileyebilmektedir (Mitchell ve Hastings, 2001; Simbula ve Guglieimi, 2010). 

Yapılan bir araştırma sonucuna göre, depresyon ve öfke duygularının duyarsızlaşma ile pozitif bir ilişkisi 

olduğu belirlenmiştir (Rose vd. 2004). Diğer bir araştırmaya göre rol belirsizliği, rol çatışması, duygusal 

uyumsuzluk, algılanan iş yükü gibi değişkenlerle pozitif bir ilişkiye sahip olan duyarsızlaşmanın; özerklik, 

ödül dağılımında adalet, iş tatmini ve kişisel başarı gibi durumlarla ise negatif bir ilişkiye sahip olduğu 

saptanmıştır (Shih vd. 2013). 

Tükenmişliğin üçüncü boyutu ise kişisel başarıda düşüştür. Bireyin, iş performansına ilişkin olumsuz benlik 

değerlendirmesi, kişisel başarıda tükenmişliğin bir belirtisidir (Evers, Brouwers & Tomic, 2002). Yorgunluk 

ya da duyarsızlaşmayı da ortaya çıkarabilen, kronikleşmiş ve yüksek performans gerektiren çalışma 

koşulları bireyin işe dair etkinlik motivasyonunu azaltmakta; kişisel başarıda düşüklük algısı 

yaşanabilmektedir. Bununla birlikte yapılan işin, gerek işgören gerekse de çalışanın bizzat kendisi 

tarafından önemsiz görülmesi de bu başarısızlık hissini artırabilmektedir (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). 

Sonuçta birey kendini yetersiz, hatta çabasını gereksiz olarak görmeye başlamakta ve işe ilişkin mevcut 

sorumluluklarını yerine getirmeyip, performansını da düşürebilmektedir (Aryee vd. 2008). Yapılan bir 

araştırmaya göre iş tatmininin, kişisel başarı hissinin yüksek olmasında önemli bir belirleyici olduğu tespit 

edilmiştir (Ramirez vd. 1996). Genel olarak değerlendirildiğinde üç farklı boyutta ortaya çıkabilen 
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tükenmişliğin, iş koşulları ve örgütsel özelliklerden kaynaklı farklı nedenleri olduğu; bireysel, sosyal ve 

örgütsel pek çok olumsuz sonuca yol açabildiği görülmektedir. Bu sonuçlardan birinin de örgütsel sessizlik 

olduğu düşünülmektedir.  

2.2. Örgütsel Sessizlik 

Örgütsel sessizlik 1980’li yıllardan itibaren örgütsel davranış çalışmalarının önemli konularından biri haline 

gelmiştir. Öncül araştırmalarda adalet teorisi bağlamında ele alınan sessizlik (Bagheri, Zarei & Aeen, 2012), 

ilk tanımlarda “sadakat” kavramıyla ilişkilendirilmiş ve sorun, şikâyet ya da endişelerin dile getirilmemesi, 

diğer bir ifadeyle bireylerin “sessiz” olması; örgütte her şeyin yolunda olduğuna yönelik olumlu bir işaret 

olarak değerlendirilmiştir (Shojaie, Matin & Barani, 2011). Ancak sonraki çalışmalarda sessizlik, örgütsel 

yaşam için olumsuz bir belirti olarak kabul görmüş; olgunun neden ve sonuçları tartışmaya açılmıştır. 

Örgütsel sessizlik, örgüt içindeki iş süreçlerinde, yönetim karar ve uygulamalarında çalışanların katılım 

göstermemesi, görüş ve önerilerini bildirmemesi şeklinde kavramsallaştırılmaktadır (Dyne, vd., 2003). Bu 

haliyle sessizlik, örgütün çeşitli problemlerine karşı bireylerin bir tür tepkisizlik ve duyarsızlık tutumu 

sergilemesidir (Henriksen & Dayton, 2006). Piderit ve Ashford’a (2003) göre bireyler; iş ve işle ilgili 

doğrudan ya da dolaylı çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini, kaygı, korku veya çaresizlik duymaları 

halinde açıklamaktan çekinmekte; zamanla bu kaçınma, bilinçli bir sessizlik haline evrilmektedir.  

Bu kaygı, korku ve çekinme halinin ve sonrasında ortaya çıkarak yerleşik bir tutum haline dönüşen 

sessizliğin, örgütsel ve bireysel çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Örneğin alt-üst ilişkilerinin katı hiyerarşik 

bir yapıda olması çalışanların sessiz kalmalarına yol açabilmektedir. Ancak sessizlik, esasen örgütsel yapının 

karakterinden daha farklı ve derin nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Özellikle yanlışların dile getirilmesi, 

hatalara dikkat çekilmesi, etik olmayan karar ve uygulamalara itiraz edilmesi neticesinde bireyin; örgüt 

içinde dışlanacağı, yalnızlaşacağı, uyum sorunlarıyla karşılaşacağı hatta işten ayrılma durumunda 

kalacağına yönelik inançları sessizliğin temel nedenleridir. Ayrıca iş yaşamında çatışma yaşamamak ve 

benzeri olumsuzluklara maruz kalmamak sessiz kalma eğilimini tetiklemektedir (Ehtiyar & Yanardağ, 2008). 

Bireylerin, etik dışı uygulamalarla ilgili olarak eleştiri getirmesi, yöneticilere görüş bildirmesi neticesinde 

yaptırıma maruz kalacağı kaygısı da sessizliğe neden olabilmektedir (Morrison & Milliken, 2003). Bu 

bakımdan çalışan, gerek örgütsel aidiyet ve uyum gerekse de itiraz, görüş ve önerilerinin dikkate 

alınmayacağı kaygısıyla sessiz kalmaya başlar ve bu seçim mevcut örgütsel işleyişin devamı için 

kanıksanmış ve zamanla meşrulaşmış bir tutum haline gelebilir. Bu da örgüt kültürü için dikkat edilmesi 

gereken bir konudur. Zira örgütsel sessizlik, hâlihazırda çalışmakta olan işgörenler tarafından paylaşılan, 

onaylı ve kolektif bir tutum iken, örgüte dâhil olan yeni çalışanların da tutumlarında belirleyici hale gelen 

bir örgütsel kültüre dönüşebilir.  Dolayısıyla sessiz kalmayı kanıksama ve meşrulaştırma süreci, mevcut 

çalışanlarla ilgili olduğu kadar örgüte yeni katılacak işgörenleri de ilgilendirmekte ve olumsuz bir kültürün 

de habercisi olabilmektedir. 

Morrison ve Milliken’e (2000)  göre örgütsel sessizliğin en önemli sonucu, örgütsel ilerleme ve gelişmeyi 

olumsuz etkilenmesi, örgüt içindeki birlikteliğe zarar vermesidir. Çünkü sessizliğin doğal sonucu iletişimin 

azalmasıdır ki bu da örgüt içindeki iletişim kalitesinde düşüşe yol açabilmektedir. Öte yandan iletişim her 

şeyden önce tarafların karşılıklı güvenini gerektirir. Bu güven ise, iletişimde aktarılan bilgilerin, tarafların 

yararına olacağı, en azından zararına olmayacağı varsayıma dayanmaktadır. Ancak bireyler kendi 

deneyimleri ya da iş ortamındaki izlenimleriyle sessiz kalmanın kendi yararına olacağını düşünebilir. 

Sessizlik hali ise, örgütsel işleyişin sürekliliği için gerekli iletişimin azalması ve nitekim durmasına neden 

olabilir (Bagheri, Zarei & Aeen, 2012). Yöneticilerin tutumları da sessizliğe yol açabilmektedir. Astlardan 

gelen bilgi, görüş ve önerilerin dikkate alınmaması, işle ilgili düşüncelerin eleştiri olarak algılanması ve 

yönetime karşı olumsuz tutumların bir göstergesi şeklinde görülmesi, yöneticilerin bu görüşlere karşı 

duyarsız kalmasına neden olurken, çalışanlar zamanla sessizleşebilmektedir (Morrison & Milliken, 2000).  

Pinder ve Harlos (2001) ise örgütsel sessizliği, olumlu ve olumsuz yönlerini bir arada inceleyerek işlevsel bir 

bakışla konuyu ele almıştır. Bu görüşe göre sessizlik, inanları birbirinden uzaklaştırırken bir araya da 

getirebilmekte; sosyal ilişkilere zarar verirken mevcut olumsuzlukları da giderebilmekte; bilgi akışını 

olumsuz etkilediği gibi bilgi de sağlayabilmekte; düşünce yoksunluğunun belirtisi olduğu gibi derin 

düşünmenin de bir işareti olabilmekte; karar ve uygulamaların onayı olduğu kadar muhalif tavır ve 

tutumların bir yansıması da olabilmektedir.  
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Literatürde örgütsel sessizlik davranışları üç boyutta incelenmektedir. Bu boyutlar; kabul edilmiş sessizlik, 

korunmacı sessizlik ve örgüt yararına olan korumacı sessizliktir. Kabul edilmiş sessizlikte işgören mevcut 

örgütsel işleyişi kanıksamıştır. Hatalı gördüğü durumlar, olaylar ya da kararlar üzerine yönetime geri 

bildirimde bulunmaz, aksine koşulsuz bir itaat söz konusudur. Bireyin, kendi fikirlerinin örgütsel boyutta 

bir fark yaratamayacağına yönelik kanıları, kabul edilmiş sessizliğin temel nedenidir. Eş deyişle birey, 

gerekli olan değişimin kişisel girişimlerle sağlanamayacağına inanır ve bu inanç yerleşik hale gelerek, 

yanlışların kabul edilip görmezden gelinmesine ve bu yanlışlara karşı duyarsız kalınmasına yol açar (Dyne 

vd. 2003). İkinci boyut olan savunma amaçlı sessizliğin temelinde ise korku hissi vardır. Korku; işle ilgili 

bilgi, görüş, uyarı ve itirazlarda yönetimin olumsuz geri bildirimlerde bulunacağına dair inançtan 

kaynaklanır. Morrison ve Milliken’e (2000) göre konuşmayı tehlikeli veya gereksiz gören çalışanların bu 

tutumları, korunma amaçlı sessizlik iklimine yol açmaktadır. Bireyin örgüt içindeki mevcut konumunu ve 

işini korumak, olası dışlanma, uyarılma, küçük düşürülme gibi olumsuzluklardan sakınmak için korunma 

amaçlı sessizliği tercih ettiği, bu bakımdan kabullenilmiş sessizlikten farklı olduğu belirtilmektedir (Deniz, 

Noyan ve Ertosun, 2013). Bu yüzden korunmacı sessizliğin, bilgilerin açığa çıkması halinde ortaya 

çıkabilecek sorunlarla karşılaşmamak için sergilendiği söylenebilir. Dolayısıyla bireyin kendi çıkarlarını 

korumak güdüsüyle gösterdiği proaktif bir tutumdur (Perkins, 2014). Örgütsel sessizliğin son boyutu ise 

korumacı sessizliktir. Korumacı sessizlik, örgüt dışı aktörlere çıkar sağlayan, örgüt için ise zarara neden 

olabilen işle ilgili bilgi, fikir ya da görüşleri saklamak olarak tanımlanmakta ve örgütsel vatandaşlığın 

özgecilik yaklaşımıyla ilişkilendirilmektedir (Dyne vd. 2003). Öyle ki bireyin örgütün hak ve çıkarlarını 

korumak için fedakârlıkta bulunması olarak tanımlanan özgecilik (Smith vd. 1983), diğer sessizlik 

boyutlarından farklı olarak prososyal bir tutum olma özelliğine sahiptir. Örgütün birliği ve istikrarını 

düşünen bireyler, örgütü olumsuz etkileyebilecek bilgileri gizleyerek yararlı olmaya çalışmakta ve korumacı 

bir sessizliğe bürünebilmektedir (Rhee vd. 2014). 

2.3. Tükenmişlik-Örgütsel Sessizlik İlişkisi ve Araştırma Hipotezleri 

Bu araştırmanın temel problemi tükenmişliğin örgütsel sessizlik üzerindeki olası etkisinin türü ve düzeyi 

nedir sorusu oluşturmaktadır. İki olgu arasındaki olası ilişki örüntüsünü açıklayan çeşitli sosyal teoriler söz 

konusudur. Bunlardan biri Vroom’un Bekleyiş Teorisi ile Ajzen’in Planlı Davranış Teorisi’dir. Her iki teoriye 

göre de, insan davranışları belirli beklentiler çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Beklenen sonuçlara 

ulaşılacağına yönelik belirgin bir umut var ise, bireyler herhangi bir tutum ya da davranış gösterme 

eğilimindedir. Eğer aksi durum söz konusuysa, bu davranışlardan kaçınma ortaya çıkacaktır (Çakıcı, 2007). 

Tükenmişlik ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin Duygusal Olaylar Teorisi ile de açıklanabileceği 

düşünülmektedir. Weiss ve Cropanzano’nun (1996) teorisine göre, insan davranışları gündelik yaşamın 

durumsal bağlamına göre biçimlenebilmektedir. Örgüt yaşamında karşılaşılan olumsuz olaylar veya 

deneyimler, çalışanların duygu durumlarını etkileyerek, iş tutumlarına yansımaktadır. Hayal kırıklıkları, 

beklentilerin karşılanmaması, alt-üst ilişkilerindeki ya da çalışma arkadaşları arasındaki çatışmalar gibi 

örgütsel yaşamdaki duygu durumunu bozan olaylar, çalışanların örgüte yönelik olumsuz tutumlar 

sergilemesine yol açabilmektedir (Brown & Cregan, 2008).  

Nitekim bu teorik varsayımlar ve her iki konunun öncül ve sonuçlarını içeren kavramsal çerçeve 

bağlamında değerlendirildiğinde, örgütsel yaşamdaki sessizliğin temel belirleyicilerinden birinin de, 

çalışanları psiko-sosyal açıdan etkileyen tükenmişliğin olduğu düşünülmektedir. Daha önce de ifade 

edildiği üzere, tükenmişlik hissi, örgütsel ve bireysel faktörlerin yol açtığı ve çalışanların performanslarını 

olumsuz etkileyebilen bir durumdur (Parker & Kulik, 1995; Moon & Hur, 2011). Yönetsel tutumlar, örgütsel 

karar ve uygulamalar, işyerindeki genel çalışma iklimi veya adaletsizlik tükenmişlik hissine yol 

açabilmektedir (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Ducharme, Knudsen & Roman, 2007; Pelit & Bozdoğan, 

2014). Nitekim bu durum örgütsel sessizlik gibi doğrudan örgütle ilgili olumsuzluklara da neden 

olabilmektedir. Çünkü yapılan iş ve örgütsel yapıdan bilişsel ve duyuşsal anlamda uzaklaşmaya yol açan 

tükenmişlik, performansın düşmesine, işe devamsızlığa ya da işten ayrılma niyetine yol açabildiği (Schaufeli 

& Bakker, 2004; Jourdain & Chênevert, 2010) gibi, bireylerin duygu durumunu etkileyeceği için, işle ilgili 

görüş ve önerilerin de dile getirilmemesi, olumsuz durum ve süreçlere kayıtsız kalınması ve 

umursanmaması sonuçlarına da neden olabilecektir. Ancak kişisel başarı algısı yüksek, duygusal anlamda 

beklentileri karşılanmış, çevresine karşı duyarlılığı güçlü olan bireylerin ise örgütsel süreçlere aktif ve pozitif 

katılım göstermesi beklenmektedir. Yine kişisel başarı algısı yüksek bireylerin, örgütsel aidiyeti yüksek 
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olacağı için özgeci tutumlar sergileyeceği, dolayısıyla korumacı sessizlik içinde olacağı söylenebilir. Bu 

bağlamda araştırmanın hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

H1. Duygusal tükenmişliğin kabullenici sessizlik üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H2. Duyarsızlaşmanın kabullenici sessizlik üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H3. Kişisel başarının kabullenici sessizlik üzerinde negatif etkisi vardır. 

H4. Duygusal tükenmişliğin kabullenici sessizlik üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H5. Duyarsızlaşmanın kabullenici sessizlik üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H6. Kişisel başarının kabullenici sessizlik üzerinde negatif etkisi vardır. 

H7. Duygusal tükenmişliğin korumacı sessizlik üzerinde negatif etkisi vardır. 

H8. Duyarsızlaşmanın korumacı sessizlik üzerinde negatif etkisi vardır. 

H9. Kişisel başarının korumacı sessizlik üzerinde pozitif etkisi vardır. 

3. Araştırma Yöntemi 

Araştırma nicel araştırma desenlerinden nedensel ilişki tasarımı çerçevesinde yapılmıştır. Nedensel ilişki 

tasarımında, olgular arasında nedensellik ilişkisi aranmakta ve bağımsız değişkenin (tükenmişlik) bağımlı 

değişken (örgütsel sessizlik) üzerindeki yordayıcı etkisinin tespiti amaçlanmaktadır (Erdoğan, 2007). Bu 

kapsamda araştırmada öncelikle, çalışanların farklı boyutlarda ortaya çıkabilen tükenmişlik ve örgütsel 

sessizlik düzeyleri tespit edilmiş; sonrasında boyutlar arasındaki ilişkileri saptamak için korelasyon analizi, 

araştırma hipotezlerini test etmek için regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma verileri, her iki konuyu ölçmek için tasarlanmış ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Bu kapsamda 

Antalya’nın Belek bölgesinde bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Belek’te beş yıldız statüsünde faaliyet 

gösteren otel işletmelerindeki saha çalışması, 2017 yılında Haziran ve Eylül ayları arasında yürütülmüş ve 

bu süreçte toplam 500 adet anket dağıtılmıştır. Geri dönüşü sağlanan 423 anketten 374’ü araştırmaya dâhil 

edilmiştir. Bu sayı, Krejcie ve Morgan (1970) tarafından 100.000 ve üzeri evren için yeterli örneklem 

büyüklüğü olarak belirtilen 384 örneklem sayısına yakın bir kütleden oluşmaktadır (Ural & Kılıç, 2011). Bu 

bakımdan ulaşılan anket sayısının evreni temsil ettiği ifade edilebilir.  

Tükenmişlik düzeylerini belirlemek üzere Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen, 22 ifadeden 

oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeğin Türkiye’deki uyarlaması Ergin (1992) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ölçek alt boyutları, ilgili literatürde ifade edilen duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve 

kişisel başarıdan oluşmaktadır. Duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma ifadeleri olumsuz iken, kişisel 

başarı boyutu ifadeleri olumludur. Bu bakımdan duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma boyutlarının 

yüksek, kişisel başarı boyutunun ise düşük olması tükenmişliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek 

beşli likert seçenekleriyle (0 puan hiç bir zaman, 1 puan nadiren, 2 puan bazen, 3 puan çoğu zaman, 4 puan 

her zaman) tasarlanmıştır. Ulaşılan sonuçların yorumlanmasında 0-0.79 arası çok düşük, 0.80-1.59 arası 

düşük, 1.60-2.39 arası orta, 2.40-3,19 arası yüksek ve 3.20-4 arası çok yüksek şeklinde değerlendirilmiştir.  

Tükenmişlik ölçeğinden elde edilen verilerle yapılan faktör analizi sonuçlarına göre ölçeğin, önceki 

araştırmalarla benzer şekilde üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu görülmüştür (Kaiser-Mayer Olkin=0,783). 

Duygusal tükenmişlik boyutu* 5 (*işimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum; iş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş 

hissediyorum vs.), duyarsızlaşma boyutu* 5 (*işim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi 

davrandığımı fark ediyorum; bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim vs.), kişisel başarıda 

düşüş boyutu* 7 (bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim; çok şeyler yapabilecek güçteyim)  maddeden 

oluşmaktadır. Beş madde ise, faktör yükleri düşük olduğu için analizden çıkarılmıştır. Açıklanan toplam 

varyans %54,598’dir. Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre, duygusal tükenmişlik (α=0,775/açıklana 

varyans:%16,007), duyarsızlaşma (α=0,744/açıklanan varyans:%16,254) ve kişisel başarıda düşüş 

(α=0,863/açıklanan varyans:%22,697) boyutlarının cronbach’s alpha değerlerinin nicel araştırmalar için 

belirtilen güven aralığında (Büyüköztürk, 2012) olduğu görülmüştür. 

Örgütsel sessizliği ölçmek amacıyla Dyne vd. (2003) tarafından geliştirilen, Taşkıran (2010) tarafından 

Türkiye bağlamında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması gerçekleştirilen ve yerli araştırmalarda (Aktaş & 

Şimşek, 2015) yararlanılan ölçek kullanılmıştır. Ölçek her biri beşer sorudan oluşan üç boyutlu bir ölçüm 

aracıdır. Bu boyutlar örgütsel sessizliğin kuramsal çerçevesinde incelenen kabullenici sessizlik* (*lehime bir 
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değişiklik yaratacağına inanmadığım için, kendimi geliştirmeye yönelik fikirlerimi ifade etmekten çekinirim; benimle 

ilgili olmadığı için değişime yönelik yapılan öneriler hakkında konuşmakta isteksizimdir vs.) korunmacı sessizlik* 

(*yöneticimin tepkisinden korktuğum veya çekindiğim için iş ile ilgili bilgilerimi kendime saklarım; bu işletmede 

çalışmaya devam edebilmek için iş ile ilgili olumsuz durumları görmezden gelirim vs.) ve korumacı sessizlik* (*bu 

işletmeye ve iş arkadaşlarıma zarar verebilecek bilgileri açıklamayı reddederim; bu işletmeye ve iş arkadaşlarıma zarar 

verebilecek bilgileri açıklamayı reddederim vs.) boyutlarından oluşmaktadır.  Ölçekte yer alan ifadeler, beşli likert 

cevap aralıkları ile ölçülmüştür (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum). Ulaşılan veriler 

kapsamında yapılan ve faktör analizi sonuçlarına göre toplam 11 ifadeden ve üç boyuttan oluşan bir yapı 

elde edilmiştir. Kabullenici sessizlik boyutundan iki, korunmacı ve korumacı sessizlik boyutundan ise birer 

ifade faktör yükleri düşük olduğu için değerlendirilmeye alınmamıştır.  Analiz sonucunda Kaiser-Mayer 

Olkin test değeri 0,707 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, herhangi bir ölçeğin faktörleşmeye uygunluğu için 

en düşük değer olarak belirtilen 0,60’tan büyük olmasıyla (Büyüköztürk, 2012), örgüt sessizlik ölçeğinin 

anlamlı faktör boyutlarına sahip olduğunu göstermektedir. Açıklanan toplam varyans %61,484’tür. Yapılan 

güvenirlik analizi sonuçlarına göre, kabullenici sessizlik (α=0,707/açıklanan varyans:%18,626), korunmacı 

sessizlik (α=0,776/açıklanan varyans: %22,333) ve korumacı sessizlik (α=0,739/açıklanan varyans: %20,524) 

boyutlarının cronbach’s alpha değerlerinin, nicel araştırmalar için belirtilen güven aralığında (Büyüköztürk, 

2012) olduğu belirlenmiştir. 

4. Bulgular 

Öncelikle araştırmaya katılan işgörenlerin demografik özelliklerini tespit etmek için frekans analizi 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre katılımcıların %56,8’i erkek, %43,2’si kadındır. 8 katılımcı ise cinsiyet 

seçeneğini boş bırakmıştır. Gelir düzeyleri incelendiğinde %43,8’inin asgari ücret-2000 TL; %27,1’inin 2000-

2500 TL; %29’unun 2501 TL ve üzeri aylık kazanca sahip oldukları görülmüştür. 9 katılımcı ise soruyu 

yanıtsız bırakmıştır. Yine 11 katılımcının cevapsız bıraktığı kadro statüsü verileri incelendiğinde, 

katılımcıların %51,5’inin sezonluk, %48,5’inin ise kadrolu çalışan olduğu görülmüştür. Pozisyon 

kapsamında alınan cevaplarda da 6 işgören yanıt vermezken; çalışanların yarısından fazlasının işgören 

olduğu (%58,4), %25’inin alt düzey yöneticilerden oluştuğu, geri kalanların ise orta ve üst düzey yöneticiler 

olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların departmanları sırasıyla yiyecek-içecek (%29,2), kat hizmetleri (%23,4), 

önbüro (%20,6) şeklindedir. Geri kalanlar ise muhasebe, insan kaynakları, satış-pazarlama ve diğerleri olarak 

sıralanmıştır. 15 katılımcı ise bu soruya yanıt vermemiştir. Son olarak çalışanların %28’inin işletmede bir 

yıldan az çalışmakta olduğu tespit edilirken, %40,5’inin 1 ila 3 yıl arası çalışmakta olduğu belirmiştir. Aynı 

işletmede en az 4 yıldır çalışmakta olanların oranı ise %31,4’tür. 21 katılımcı ise çalışma süresini yanıtsız 

bırakmıştır. Bu veriler çerçevesinde, araştırmaya katılanların çoğunluğunun erkek; asgari ücret-2000 TL arası 

aylık gelire sahip; sezonluk çalışan; işgören pozisyonunda olan; yiyecek-içecek, kat hizmetleri ve önbüro 

departmanında çalışan ve son olarak 1 ila 3 yıl arasında aynı işletmede çalışmakta olan işgörenlerden 

oluştuğu belirlenmiştir. 

Araştırma amacı kapsamında öncelikle katılımcıların tükenmişlik ve örgütsel sessizlik düzeyleri tespit 

edilmiştir. Tablo 1’de yer alan analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan çalışanların duygusal tükenmişlik 

ile duyarsızlaşma düzeylerinin düşük düzeyde olduğu, kişisel başarı düzeylerinin ise oldukça yüksek 

olduğu görülmüştür. Öte yandan örgütsel sessizlik boyutları olan kabullenici ve korunmacı sessizlik 

düzeylerinin düşük, korumacı sessizlik düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu bulgular 

çerçevesinde otel çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin ve örgütsel sessizliklerinin düşük düzeyde olduğu 

söylenebilir. 
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Tablo 1. Korelasyona Analizi Sonuçları 

Boyutlar 1 2 3 4 5 6 Ort. ss 

1. Duygusal Tükenmişlik 1      1,490 ,830 

2. Duyarsızlaşma ,342** 1     1,097 ,661 

3. Kişisel Başarı  -,234** -,605** 1    2,986 ,734 

4. Kabullenici Sessizlik ,454** ,367** -,299** 1 
 

 2,565 ,970 

5. Korunmacı Sessizlik ,431** ,177** -,017 ,085 1  2,559 ,823 

6. Korumacı Sessizlik -,129* -,030 -,027 -,366** -,211** 1 3,173 ,909 

**p<0.01 

* p<0.05 

Aynı tabloda korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Test sonuçlarına göre; duygusal tükenmişliğin, 

duyarsızlaşma ile pozitif, kişisel başarı ile negatif bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Kabullenici 

sessizlik ile korunmacı sessizlik arasında anlamlı bir ilişki saptanmazken, kabullenici sessizlik ile korumacı 

sessizlik arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür. Benzer şekilde korunmacı sessizlik ile korumacı 

sessizlik arasında da negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Tükenmişlik boyutlarıyla örgütsel sessizlik 

boyutları arasında da benzer sonuçlar olduğu saptanmıştır. Duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşmanın, 

örgütsel sessizliğin kabullenici ve korunmacı boyutlarıyla pozitif, korumacı boyutuyla ise negatif bir ilişkisi 

olduğu belirlenmiştir. Kişisel başarı boyutunun ise sadece kabullenici sessizlikle anlamlı ve negatif bir 

ilişkisi olduğu bulgulanmış, korunmacı ve korumacı sessizlikle ise anlamlı bir ilişkisi saptanmamıştır. 

Son olarak araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Bu amaçla üç farklı 

çoklu regresyon modeli kurulmuş ve tükenmişlik alt boyutlarının, her bir örgütsel sessizlik boyutunu ne 

düzeyde yordadığı saptanmıştır. Tablo 2’de sunulan birinci modelde, tükenmişlik alt boyutlarının, 

kabullenici sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi 

sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişkenler 

Bağımlı 

Değişkenler 
ß T p r r2 F/p 

Model 1       

H1:K. Duygusal Tükenmişlik 
Kabullenici 

Sessizlik 

,369 7,780 ,000 

,514 ,264 
44,295 

,000 
H2:K. Duyarsızlaşma ,176 3,031 ,003 

H3:R. Kişisel Başarı -,107 -1,903 ,058 

 Model 2       

H4:K. Duygusal Tükenmişlik 
Korunmacı 

Sessizlik 

0,425 8,596 ,000 

,451 ,203 
31,469 

,000 
H5:K. Duyarsızlaşma 0,129 2,137 ,033 

H6:R. Kişisel Başarı  0,161 2,759 ,006 

 Model 3       

H7:R. Duygusal Tükenmişlik 
Korumacı 

Sessizlik 

-,136 -2,488 ,013 

,143 ,020 
2,579 

,053 
H8:R. Duyarsızlaşma -,030 -,447 ,655 

H9:R. Kişisel Başarı  -,077 -1,190 ,235 

Sonuçlara göre; regresyon modeli kabullenici sessizliğin yaklaşık %26’sını açıklamaktadır (r=,514/r2=,264). 

Duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma, kabullenici sessizliğin açıklanmasına anlamlı katkı sağlarken, 

kişisel başarının modele anlamlı bir katkısının olmadığı görülmüştür. Standardize edilmiş beta katsayıları 

incelendiğinde, kabullenici sessizliğin yordanmasında duygusal tükenmişliğin ß=,369 değerinde ve 0,001 

anlamlılık düzeyinde; duyarsızlaşmanın ise ß=,176 değerinde ve 0,01 anlamlılık düzeyinde bir öneme sahip 

olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlarla H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiş, H3 ise reddedilmiştir.  

Tablo 2’de ikinci modelde, tükenmişlik alt boyutlarının, korunmacı sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye 

yönelik yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları yer almaktadır. Analiz sonucunda regresyon modelinin 

korunmacı sessizliğin yaklaşık %20’sini açıkladığı görülmüştür (r=,451/r2=,203). Standardize edilmiş beta 

katsayıları incelendiğinde, kabullenici sessizliğin yordanmasında duygusal tükenmişliğin ß=,425 değerinde 

ve 0,001 anlamlılık düzeyinde; duyarsızlaşmanın ise ß=,129 değerinde ve 0,05 anlamlılık düzeyinde; kişisel 

başarının ise ß=,161 değerinde ve 0,01 anlamlılık düzeyinde bir öneme sahip olduğu görülmüştür. Bu 
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sonuçlarla H4 ve H5 kabul edilmiş ancak kişisel başarının standardize edilmiş beta katsayının pozitif yönlü 

olması nedeniyle H6 reddedilmiştir.  

Son olarak Tablo 2’deki üçüncü modelde, tükenmişlik alt boyutlarının, korumacı sessizlik üzerindeki etkisini 

saptamak için yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları sunulmuştur. Regresyon modelinin korumacı 

sessizliği açıklamada anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüş (F=2,579; p>0,05) ve ulaşılan bu sonuçlarla H7, 

H8 ve H9 reddedilmiştir.  

5. Tartışma ve Sonuç 

Tükenmişlik ve örgütsel sessizlik arasındaki nedensel ilişkiyi tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu 

araştırmada, Antalya’daki otel işletmelerinde çalışan 374 işgörenle bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre; işgörenlerin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma düzeylerinin düşük olduğu, 

kişisel başarı algılarının ise yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, işgörenlerin genel olarak 

düşük düzeyde tükenmişlik yaşadıklarını göstermektedir. Örgütsel sessizlik açısından da benzer sonuçlar 

olduğu görülmüştür. Sessizliğin özellikle örgütsel bağlamda olumsuz süreç ve sonuçlara yol açabilecek 

kabullenici ve korunmacı sessizlik boyutları düşük düzeyde çıkarken, yine örgütsel açıdan görece olumlu 

olan korumacı sessizlik ise orta düzeydedir.  

Araştırmanın amacı kapsamında öncelikle korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, 

duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşmanın kişisel başarı ile negatif ilişkide olduğu belirlenmiştir. Özellikle 

duyarsızlaşma ile kişisel başarı arasında güçlü ve negatif bir ilişki olması dikkat çekicidir. İfade edildiği gibi 

iş tatmini düşük, kariyer durumundan memnun olmayan, kendini yararsız ve değersiz hisseden bireylerin, 

çevresiyle olan ilişkilerinde daha duyarsız olması beklenmektedir (Aryee vd. 2008). Bu da gerek bireyin iş ve 

özel hayatı, gerekse de örgütsel yaşamın geneli için üzerinde önemle durulması gereken bir tehlikeye işaret 

etmektedir. Çünkü kendini başarısız ve yetersiz gören birey, zamanla her türden eyleminde kendini 

edilgenleştirerek, iş ve yaşamın çeşitli alanlarından psikolojik olarak yalıtabilecektir. Bu durum, gündelik 

hayatın stresinden başlayarak yerleşik hale gelmiş bir depresyona dönüşmek suretiyle, bireyin fiziksel ve 

psikolojik sağlığını etkileyebilecektir. Öte yandan, kişisel başarısı düşük, duyarsızlık hali yüksek bireylerin 

örgütsel yaşamı da olumsuz etkileyebileceği söylenebilir. İşlerin ihmal edilmesi, devamsızlık, kaytarma, 

sürekli şikâyet eğilimi, sinik tutumlar duyarsızlaşmanın olası sonuçları olup, bu türden tutumlar, diğer 

çalışanların da işe yönelik duygu durumlarını, motivasyonlarını, çaba ve performanslarını olumsuz 

etkileyebilecektir. Çünkü duyarsızlaşma, ortaya çıkışı bakımından bireysel ancak sonuçları itibariyle 

“bulaşıcı” bir durumu ifade etmektedir. Nitekim her ne kadar araştırmada tükenmişlik durumu genel olarak 

düşük düzeyde tespit edilmiş olsa da, literatürde de belirtildiği üzere, tükenmişlik düzeyi yüksek 

işgörenlerin çalışma arkadaşlarını ve örgütsel yaşamı etkileyebileceği (Hannigan vd. 2000; Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001;  Shih, vd. 2013) unutulmamalıdır. Bu bakımdan, tükenmişlik düzeyinin düşük 

çıkması araştırmaya katılan bireyler açısından düşünüldüğünde olumludur ancak bu sonuç, tükenmişliğin 

örgütsel açıdan etkilerinin olmayacağı anlamına da gelmemektedir.  

Araştırmada duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşmanın, örgütsel sessizliğin kabullenici ve korunmacı 

sessizlikle doğru yönlü bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Her iki türden tükenmişlik, duygu durumunu 

etkileyeceği için bireyin kendi içine kapanarak, kendini işle ilgili her tür ve düzeydeki konudan (Wright & 

Cropanzano, 1998; Chen & Kao, 2012; Lee & Ashforth,1996; Budak & Sürgevil, 2005) yalıtmasına yol açabilir. 

Görüş belirtmemek, öneri sunmamak, işle ilgili mevcut yanlışlar ya da olası istenmeyen durumlar için 

proaktif bir katılımla müdahalede bulunmamak, örgütün tüm paydaşlarının yararına olan özgeci 

davranışlar kaçınmak; esasen bu kabullenici ve korunmacı sessizliğin farklı türden ama birbiriyle ilişkili 

sonuçlarıdır. Bu bağlamda tükenmişlik durumunun kabullenici ve korunmacı sessizliğe yol açması söz 

konusudur. Yapılan regresyon analizinde de bu olasılık desteklenmiş; ilgili hipotezler kabul edilmiştir. 

Ulaşılan bu sonuçlar; her iki konuyla ilgili teorik varsayım, kavramsal çerçeve ve görgül araştırma 

sonuçlarıyla da ( Weiss & Cropanzano, 1996; Dyne vd. 2003; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Çakıcı, 2007; 

Aktaş & Şimşek, 2015) örtüşmektedir. Sonuçta tükenmişlik yaşayan çalışanların; kabullenici ve korunmacı 

sessizlik eğilimi göstermesi, örgütsel işleyişe etkin şekilde katılmaktan kaçınması, sorunlara müdahil olmayı 

yararsız görmesi ve kendi mevcut konumunu koruma kaygısıyla sessiz kalmayı tercih etmesi beklenebilir. 

Diğer yandan kişisel başarının kabullenici sessizlikle ters yönlü ve anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmış ve 

regresyon modeliyle de bu sessizlik boyutu üzerindeki yordayıcılık etkisi desteklenmiştir. Kişisel başarı 
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düzeyinin diğer sessizlik boyutlarıyla ise bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Bu sonuç kendini mesleki 

açıdan yetkin ve başarılı olarak addeden bireylerin, iş süreçlerinde daha katılımcı eğilimler sergileyeceği, 

hatalı gördüğü karar ve uygulamalara itiraz edebileceği anlamına gelmektedir. Araştırmanın önemli 

sonuçlarından biri de kabullenici ve korunmacı sessizlik ile korumacı sessizlik arasında, literatürle paralel 

olarak (Dyne vd. 2003; Rhee vd. 2014) ters yönlü bir ilişkinin saptanmasıdır. Bu sonuç, tükenmişlik ya da bu 

araştırmanın konusu olmayan farklı nedenlerden dolayı işle ilgili görüş ve önerilerini kendine saklayan, 

görüş ve önerilerde bulunmaktan kişisel kaygılarla özellikle kaçınan bireylerin, örgütün aleyhine olabilecek 

konularla ilgili örgüt dışına bilgi sızdırabileceğine işaret etmektedir. Bu bakımdan işle ilgili olumsuzlukları 

kanıksamış, çeşitli kaygılarla örgüt içinde sessiz kalmayı tercih etmiş bir çalışanın, sessizliğini, örgütsel 

bilgileri ifşa ederek bozabileceği ve esasen bir tür intikam davranışı sergileyebileceği öngörülebilir.  

5.1. Öneriler 

Kitle turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki otel işletmelerinin, özellikle yüksek sezondaki yoğun çalışma 

koşulları düşünüldüğünde, esasen, tükenmişlik düzeyinin görece daha yüksek çıkması beklenebilirdi. 

Ancak tükenmişlik gibi patolojik konularda, araştırma katılımcılarının kendileri için daha olumlu cevaplara 

eğilim gösterebilmesi, tükenmişlik düzeyinin görece düşük çıkmasında etkili olabildiği unutulmamalıdır. 

Sonraki araştırmalarda, nicel yöntemler yanı sıra nitel araştırmaların da yapılması, derinlemesine 

görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve ulaşılan sonuçların birlikte değerlendirilmesi, örgütsel yaşamdaki sosyal 

gerçekliğin anlaşılmasında ve açıklanmasında yararlı olacaktır. Tükenmişliğin hangi nedenlerden ortaya 

çıktığı; işe, örgüte, çalışma arkadaşlarına, performansa ve özel yaşama ne tür etkilerinin olduğu; bireylerin 

tükenmişlikle başa çıkma yöntemlerinin neler olduğu hala cevaplanmayı bekleyen bazı sorulardır. Nicel ve 

nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla bu sorulara cevap bulanabileceği düşünülmektedir.  

Aynı öneri örgütsel sessizlik için de geçerlidir. Sessizlik genel anlamda bilgi ve fikirlerini paylaşmama, 

görüşlerini saklama, önerileri sunmaktan çekinme ve benzeri eğilimlere içkin bir kavramdır. Örgütsel 

sessizlik de, örgütsel yaşamla ilgili çeşitli konularda çalışanın konuşmama eğilimi göstermesidir. Dolayısıyla 

araştırmaya katılan bireylerin, iç tutarlılığı olan ancak gerçekliği daha olumlu yansıtan yanıtlar verebildiği 

olasılığı ihmal edilmemelidir. Diğer bir deyişle, anket sürecinde de bir tür sessizlik halinde olabildikleri 

unutulmamalıdır. Dolayısıyla sonraki araştırmalarda özellikle nitel yöntemlerin tercih edilmesi, konuyla 

ilgili kör noktaların aydınlatılmasında yararlı olabilecektir. Bu öneriler de esasen bu araştırmanın başat kısıtı 

ve ötesinde de temel özeleştirisidir. 

Konuyla ilgili olarak profesyoneller için de bazı öneriler getirmek mümkündür. Tükenmişliğe yol açan iş 

yoğunluğu, stres ve rol belirsizliği (Gaines & Jermier, 1983; Stordeur, D'hoore & Vandenberghe, 2001), kötü 

niyetli yönetim anlayışı ve liderlik stili (Tepper, 2000; Wu & Hu, 2009; Chi & Liang, 2013) gibi sorunların 

çözümünde yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Sağlıklı iletişim kurmak, işgören temel hak ve 

çıkarlarını gözetmek, bunlar için asgari koşulları sağlamak ve örgütsel gelişime paralel olarak iyileştirmek, 

çalışanları salt bir üretim faktörüne indirgeyen mekanik bakış yerine, onların psiko-sosyal özelliklerini ve 

ihtiyaçlarını merkeze alan, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı inşa etmek gereklidir. Benzer şekilde katılımcı 

bir yönetim yaklaşımıyla yeni bilgi, görüş ve fikirlerin teşvik ve takdir edildiği; eleştirinin bir tehdit ya da 

tehlike görülmeyip mevcut/olası sorunların çözümünde bir fırsat ve katkı olarak değerlendirildiği; yatay ve 

dikey iletişim kanallarının çift yönlü açık olduğu bir örgüt ikliminde bireylerin sessiz kalması da söz konusu 

olmayacaktır.  Ancak her şeyden önce, yöneticilerin bu önerileri, örgüt menfaatlerini merkeze alan finansal 

performans odaklı bir kaygıyla değil, çalışanların esasen insan olmaktan kaynaklı doğal hak edişleri olan 

saygı bağlamında dikkate alması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi tutumlar, kısa vadeli örgütsel kazanımları 

artırabilecektir ancak orta ve uzun vadede, örgütsel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkması ve sürdürülebilir 

olması beklenen beşeri katma değerin gerçekleşmesine zarar verecektir.   
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1. Giriş 

Örgütlerin, küreselleşme dinamikleri çerçevesinde büyüyüp gelişmesi ile kaliteli insan kaynağına olan 

ihtiyaç, hem rekabet şartlarına uyumu hem de sürdürebilir rekabet üstünlüğünü korumayı etkilemektedir. 

Örgütler, bu ihtiyacın giderilebilmesi amacıyla çevre şartlarının hızla değiştiği günümüz dünyasında, insan 

kaynakları uygulamalarını daha etkili hale getirmek için insan sermayelerini geliştirmek zorundadır. Çünkü 

insan kaynakları yönetimi uygulamaları sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlama kaynağı olarak, birbiriyle 

ilişkili, içsel tutarlılığa sahip, sinerji sağlayan, taklit edilemeyen, değerler zinciridir(Boxall, 1996; Kaufman, 

2015). Bu bağlamda, insan kaynakları yönetiminin temel yapı taşı olan sosyal sermaye,  yüksek derecede 

adanmış ve yetenekli bir işgücünün stratejik gelişimi yoluyla rekabet üstünlüğü elde etmek için insanları 

yöneltmeyle ilgili olan farklı bir yaklaşımdır(Huselid, 1995). Ayrıca bu argümanla tutarlı olarak, çalışanların, 

beceri kazanma ve gelişimlerinin, insan kaynaklarının kritik bir fonksiyonu olan, sosyal sermayenin 

geliştirilmesi yoluyla desteklenebileceğini belirtilmektedir(Ployhart, 2006; Youndt vd., 1996). 

Sosyal sermayenin, örgütsel bir olgu olarak incelenmesi giderek daha fazla ilgi görmektedir. Sosyal sermaye, 

örgüt üyelerinin, ortak amaç yönelimi ve aralarındaki paylaşılan güvenin sonucu olarak ortaya çıkan, örgüt 

içi sosyal ilişkilerin özelliği olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda sosyal sermaye, örgütün dış kaynaklara 

erişimini sağlayan (Hitt vd., 2002) ve içsel koordinasyonun kolaylaştırılmasına yardımcı olan, önemli bir 

kaynaktır(Sirmon vd., 2007). Bunlara ek olarak, örgüt içi sosyal ilişkilerin sonucu olması sebebiyle en 

dayanıklı örgütsel kaynaklardan biri olan sosyal sermaye, işlem maliyetlerini azaltması, bilgi akışını 

kolaylaştırması ve bilginin yaratılmasını olanaklı hale getirmesi yoluyla, bir örgütün etkililiğini 

şekillendirmede çok önemli bir rol oynamaktadır(Balkundi ve Kilduff, 2006; Lin, 2002; Nahapiet ve Ghoshal, 

1998; Oh vd., 2004). Kaynak bakış açısı ile sosyal sermaye, var olduğu örgütün kendisiyle özdeşleştiğinden, 

tedarik edilemez veya bir başka sosyal sistemden örgüt bünyesine aktarılamaz(Nahapiet ve Ghoshal, 1998). 

Örgütlerin sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve büyümeleri için bu kadar önemli bir olgu olan sosyal 

sermaye, diğer örgütsel konulara nispeten yeterine araştırılmamış, keşfedilmeye açık bir kavram olarak 

ortaya çıkmaktadır(Adler ve Kwon, 2002; Bolino vd., 2002; Hodson, 2005; Phelps vd., 2012; Whipple vd., 

2015). Bu çerçevede liderliğin, sosyal sermayeyi örgüt için faydalı bir çıktıya dönüştürmede ki rolü 

çalışmasının odak noktasını oluşturmaktadır. Bazı araştırmacılar yönetimsel davranışların sosyal 

sermayenin biçimlenmesindeki etkisini ortaya koymuş olmalarına rağmen(Johnson vd., 2013; Li vd., 2014), 

liderliğin sosyal sermayenin biçimlendirilmesindeki etkisi ve liderliğin sosyal sermaye üzerindeki etkisin 

altında yatan mekanizmalar tam manasıyla ortaya koyulamamıştır. 

Liderlik, örgütler için sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek için güçlü bir katalizör kaynaktır(Grant, 

1991). Günümüzde liderlik, basit bir lider takipçi arasındaki ilişkiden öte, insan kaynağının sahip olduğu 

potansiyelin, hem bireysel hem de örgütsel düzeyde en fazla faydayı yaratabilecek çıktıya dönüştüğü, 

takipçilerin duygusal yönlerine daha fazla önem veren, ilişki odaklı bir anlayış olarak, rekabet 

üstünlüğünün sürdürülebilirliğini sağlama aracı olarak görülmektedir. Bu ilişki odaklı yeni liderlik 

paradigması çerçevesinde kavramsallaştırılan idealize edilmiş etki, ilham verici motivasyon, entelektüel 

teşvik ve bireysel ilgi eksenli(Bass, 1990) dönüşümsel liderlik, bu çalışmanın odak noktasıdır. Dönüşümsel 

liderlik örgütsel bağlılık, bireysel performans(Banks vd., 2016; Van Knippenberg ve Sitkin, 2013) yaratıcılık, 

işten ayrılma niyeti ve ekstra rol davranışları(Herman ve Chiu, 2014; To vd., 2015) dâhil olmak üzere çok 

çeşitli örgütsel açıdan önemli sonuçları olumlu yönde etkilemektedir.  

Dönüşümsel liderler stratejik bir vizyon yaratarak, bu vizyonu rol model olarak kendi davranış biçiminde 

sürekli uygulayarak, takipçilerine aktarır ve örgütsel düzeyde bu vizyona bağlılık geliştirir(Avolio ve Bass, 

1993). Böylece, dönüşümsel liderlik takipçilerin arasında daha fazla uyumun, güvenin ve performansın 

oluştuğu bir örgütsel iklime doğru, etkin bir değişim ortaya çıkarmaktadır. Kadrolama, eğitim, performans 

değerlendirme ve ücretlendirme sistemleri gibi olumlu insan kaynakları yönetimi uygulamaları, liderlerin 

takipçilerine yönelik bireysel ilgilerini onlara hissettirdikleri yollardır. Dönüşümsel liderler, takipçilerinin 

arzu ve isteklerini dikkatle dinleyerek ve bir mentor gibi hareket ederek takipçilerinin ihtiyaçlarına ve 

gelişimlerine özel önem atfederler. Bu sayede, sosyal sermaye, inşa edilerek, çalışanların ve takipçilerin, 

örgüt için daha etkili bir insan kaynağına dönüşmelerini sağlarlar(Zhu vd., 2005). Dönüşümsel liderlik 

teorisi, dönüşümcü liderlerin, takipçilerin kendi öz çıkarlarının ötesine geçerek örgüt yararına, takipçiler 

tarafından paylaşılan ortak bir vizyon geliştirerek, takipçilerin bu vizyona bağlılığını oluşturma ve böylece 
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sosyal sermayenin gelişimine katkıda bulunmalarını etkileyebileceğini savunmaktadır(Bass, 1985). Başka bir 

ifadeyle, dönüşümcü liderler, takipçilerine ortak bir vizyon, özdeşleşme duygusu ve amaç uyumu 

sağlayarak, sosyal sermayeyi oluşturan önemli araçları istikrarlı hale getirirler(Bass ve Riggio, 2006). 

Diğer taraftan, bu çalışmanın amaçlarından biri de, lidere, takipçiye ve aralarında ki ilişkiye ve ilişkinin 

kalitesine odaklanan, ilişki tabanlı bir yaklaşım olan lider-üye etkileşiminin(Graen ve Uhl-Bien, 1995) 

dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeyi güçlendirmesinde nasıl bir kolaylaştırıcı etki yaptığının ortaya 

çıkarılmasıdır. Lider-üye etkileşim teorisinin ana amacı, lider ve takipçi arasında etkili bir iletişimin sonucu 

olarak artan etkililiğin oluşması ve kazanımlara erişim sağlanmasıdır(Gerstner ve Day, 1997). Bu çerçevede, 

dönüşümsel liderler örgüt çıkarlarını takipçilerin kişisel çıkarlarının önüne geçirerek oluşturduğu paylaşılan 

vizyonu, lider-üye etkileşim sonucu oluşan kaliteli ilişkiler çerçevesinde geliştirerek, sosyal sermayeyi 

güçlendirirler.  

Sosyal sermaye literatüründe örgütsel sosyal sermaye henüz yeterince araştırılmamış, keşfedilmeye açık bir 

alan olarak kabul edilmektedir(Adler ve Kwon, 2002; Bolino vd., 2002; Hodson, 2005). Bu literatür 

boşluğunu, kaynak bakış açısıyla, dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeyi örgütler için rekabet üstü olmayı 

sağlayan bir kaynak olarak nasıl beslediğini, ortaya koyarak doldurmak, bu çalışmanın amaçlarından biridir. 

Diğer taraftan, dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeyi güçlendirmesinde, dönüşümsel liderlik, ilişki tabanlı 

bir model olarak, lider ve takipçi arasında ki basit bir sosyal değişimin ötesine geçmektedir(Balkundi ve 

Kilduff, 2006). Sosyal değişim teorisi ve sosyal ağ yaklaşımı çerçevesinde, örgütsel aktörlerin arasındaki 

etkileşim, sadece aktörlerin özellikleri ve davranış stilleri kapsamında açıklanmaktan öte, aralarındaki sosyal 

değişimin sonucu ve karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirildiği bilişsel bir süreç olarak, sosyal sermayenin 

güçlendirildiği bir yapıdır(Chun vd., 2016; Ibarra vd., 2005). Bu kapsamda, dönüşümsel liderliğin sosyal 

sermayeyi etkilemesinde, lider-üye etkileşimi aracılık etkisinin ortaya konulması, çalışmanın literatüre bir 

diğer önemli katkısıdr. 

2. Literatür Taraması 

2.1. Dönüşümsel Liderlik 

Dönüşümsel liderlik, liderin karizmatik ve ilham veren yönlerine odaklanan, yeni liderlik paradigmasının 

bir parçası olarak kavramsallaştırılmıştır(Northouse, 2018: 161). Dönüşümsel liderliğin teorik özü, insanları 

değiştirip dönüştürmesidir(Avolio vd., 2004; Bass ve Riggio, 2006; Northouse, 2018). Dönüşümsel liderlik, 

liderin etik anlayışı, değerleri ve uzun dönem hedefleri ile ilgilidir(Bass, 1985; Bass ve Riggio, 2006; Brown 

ve Treviño, 2006). Diğer liderlik yaklaşımları ile karşılaştırıldığında, liderlik stili, takipçilerin motivasyon ve 

duygularına daha fazla önem verir. Dönüşümsel liderliğin ana amacı, takipçilerin güdü ve ihtiyaçlarını 

tatmin ederek, onların en üstün performanslarına ulaşmaları için gereken fırsatı vermektir. Dönüşümsel 

liderler, karizma ve ilham verme faktörlerini etkileme sürecine dahil ederek, takipçilerinin beklenenden öte 

bir performans göstermelerini sağlarlar.   

Bass (1985) dönüşümsel liderlik davranışlarının kullanılarak, takipçilerin beklenenden daha fazla motive 

edileceğini belirtmektedir. Bu motivasyon, takipçilerin idealize edilmiş hedeflerin önemi hakkında 

bilinçlendirilmesini, örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarından daha üstün görmelerini ve kendilerini 

gerçekleştirme ihtiyacını arzulamaları ile sağlanmaktadır(Bass, 1985: 20). Bass (1985)’a göre fizyolojik ve 

diğer alt düzey ihtiyaçlar tatmin edildikten sonra kendini gerçekleştirme ihtiyacı uyarıldığında, bireyler 

normalde göstereceklerinden daha fazla performans göstererek, öz çıkarlarının kendilerini yozlaştırmasını 

engellerler.  

Yukarıda belirtildiği gibi dönüşümsel liderlik bireylerin değiştirildiği ve dönüştürüldüğü bir süreçtir. 

Dönüşümsel liderler bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirirken, dönüşümsel liderliğin boyutlarını 

oluşturan: İdealize Edilmiş Etki, İlham Verici Motivasyon, Entelektüel Teşvik, Bireysel İlgi olmak üzere 4 

farklı davranış biçimi gösterirler(Bass ve Riggio, 2006). Bu davranışlar, takipçilerin gelişimsel süreçlerini 

desteklemek amacıyla dönüşümsel liderlere, takipçilerinin motivasyonlarının arttırılmasında ve duygularına 

karşılık verilmesinde yardımcı olur(Avolio vd., 1999).  

İdealize Edilmiş Etki: Dönüşümsel liderler, takipçilerine çekici bir rol model olarak davranırlar. İdealize 

edilmiş etki boyutu, dönüşümsel liderliğin duygusal bir bileşenedir ve liderin karizmasını ve diğer rol 
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modeli olma vasıflarını sergilemesi olarak tanımlanabilir(Bass, 1985). Ayrıca idealize edilmiş etki, 

dönüşümsel liderliği, diğer liderlik yaklaşımlarından farklılaştıran faktör olarak tanımlanmaktadır(Bass ve 

Riggio, 2006; Judge vd., 2002). 

İlham Verici Motivasyon: Dönüşümsel liderler, takipçilerini motive ederek ve ilham vererek, onların daha 

yüksek performans seviyesine ulaşmasını sağlar(Liu vd., 2010). Dönüşümsel liderler, berrak ve çekici bir 

gelecek vizyonu ortaya koyarak, takipçilerin bu vizyona ulaşarak mükemmel sonuçlara ulaşacakları 

konusunda onlara ilham verir. Takipçiler örgütün çıkarlarını bireysel çıkarlarından daha önemli görürler, 

çünkü dönüşümsel liderler yaptıkları faaliyetin amacının ve anlamının önemini kutsallaştırarak, daha 

öncelikli hale getirir(Bass ve Riggio, 2006). İlham verici motivasyonla, takipçiler daha yüksek hedefleri 

başarmaya sevk edilerek, canlandırılır ve motive edilir. 

Entelektüel Teşvik: Dönüşümsel liderler takipçilerinin yaratıcılığını ve entelektüel çabalarını teşvik ederler. 

Dönüşümsel lider takipçilerinin varsayım ve inançlarını hesaba katarak, inovatif fikir ve çözümlerin ortaya 

çıkacağı bir iklim oluşturur. Takipçiler problemlere farklı açılardan bakarak yeni yaklaşımları denemeleri 

noktasında desteklenirler. Dönüşümsel liderler, yeni fikirleri ve yaratıcılığı hoş karşılar. Ayrıca dönüşümsel 

liderler, takipçilerinin öneri ve fikirlerine göz önüne alarak onlara önem verir. Hatalar veya liderin fikrinden 

farklı fikirler, alenen ve olumsuz olarak eleştirilmez(Bass ve Riggio, 2006). 

Bireysel İlgi: Dönüşümsel liderler takipçilerinin ihtiyaçları ile ilgilenerek, onların gelişimlerine özel bir önem 

verir ve destekler. Bu liderlik davranış biçiminde liderler, takipçilerinin ihtiyaç ve kaygıları kapsamında 

onlara danışmanlık yapar. Her bir takipçisine özgü problem ve zorlukla ilgili olarak, bireysel problem ve 

zorluklara uygun özel ilgi gösterir. Araştırmacılar dönüşümsel liderliğin boyutlarından olan bireysel ilginin, 

dönüşümsel liderlere, takipçilerinin uzun dönemli gelişmesinde çok önemli olduğunu 

belirtmektedirler(Bass ve Riggio, 2006; Shamir vd., 1993). Çünkü dönüşümsel liderlerin, takipçilerinin 

problemleriyle başa çıkmada onlara verdiği destek ve ilgi, takipçilerin zorlukların üstesinden gelmelerini ve 

tüm potansiyellerinin ortaya çıkması için gerekli gelişimi sağlar(Bass, 1990; Judge ve Bono, 2000; Piccolo ve 

Colquitt, 2006). 

2.2.  Lider-Üye Etkileşim Teorisi 

Lider-üye etkileşim teorisi, lidere, takipçiye ve aralarında ki ilişkiye ve ilişkinin kalitesine odaklanan ilişki 

tabanlı bir yaklaşımdır(Gerstner ve Day, 1997; Graen vd., 1982; Graen ve Uhl-Bien, 1995; Liden vd., 1997). 

Graen ve Uhl-Bien (1995)’e göre LÜE teorisinin ana teması, lider ve takipçi arasında etkili bir iletişimin 

sonucu olarak artan etkililiğin oluşması ve kazanımlara erişim sağlanmasıdır(Gerstner ve Day, 1997). Teori, 

lider ve takipçileri arasında etkili bir ikili ilişki liderliğinin (Liden vd., 1997; Uhl-Bien vd., 2000) sonucu 

olarak etkili liderliğin kaynağını(Graen ve Uhl-Bien, 1991; Graen ve Uhl-Bien, 1995) ve bunun yanında 

örgütsel çıktılara olan faydasını konu edinmektedir(Gerstner ve Day, 1997). 

LÜE teorisine göre, lider ve takipçileri arasındaki ikili ilişkilerin kalitesi bireysel, grupsal ve örgütsel 

düzeyde çıktıları öngörür. Bu ikili ilişkinin açıklanışı olarak, LÜE teorisi, rol teorisine dayanmakla 

beraber(Graen ve Scandura, 1987) sonrasında sosyal değişim teorisi ekseninde geliştirilmiştir(Erdogan vd., 

2004; Liao vd., 2010). Rol teorisine(Katz ve Kahn, 1978) göre, örgütün faaliyetleri lider ve takipçilerden 

beklenen roller çerçevesinde yerine getirilir. Lider, takipçisinin rolünün bir parçası olarak, ondan durumla 

ve yapılan faaliyetle ilgili davranışlar, standartlar ve olumlu bir tutum bekler(Cropanzano ve Mitchell, 2005). 

Bu beklenti, takipçilerin davranışlarını ve rol performansı için gerekli olan motivasyonlarını etkiler(Biddle, 

1986). Takipçilerden beklenen bu roller, takipçiler tarafından kabul, ret edilebilir veya yeniden müzakere 

edilebilir(Tsui, 1984). Bu noktada, teorinin özü olarak, lider, takipçilerin her biriyle aynı ilişkiyi geliştirmez 

ve ilişkinin kalitesi takipçiye göre farklılaşmaktadır(Graen ve Uhl-Bien, 1995). Bu farklılaşma, takipçilerin, 

grup içi ve grup dışı olarak sınıflandırılmasına sebep olmaktadır. Sonrasında, LÜE teorisi, sosyal değişim 

teorisiyle(Blau, 1964) ilişkilendirilerek, lider ve takipçi arasındaki ilişkiler yüksek ve düşük kalite ilişki 

bağlamında sınıflandırılmıştır. Sosyal değişim tabanlı, yüksek kaliteli ilişki, lider ve takipçi arasında 

karşılıklı güven, adanmışlık, saygı ve kişilerarası bağlılık oluştururken, düşük kaliteli ilişkiler, 

ekonomik/somut şeylerin değişimi olarak biçimsel, rol tanımlı etkileşim çerçevesinde yukarıdan aşağıya 

doğru bir etki ve yüksek güç mesafesi meydana getirir(Harris vd., 2014; Sparrowe ve Liden, 1997).  
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Sosyal değişim teorisinde ana odak; birey kendine sağlanacak, beklediği yararın karşılığı olarak eşit düzeyde 

başkalarına yarar sağlayacaktır(Gouldner, 1960). Sosyal değişim, biçimsel olmayan bir ilişkinin sonucu 

olarak, bireylerin birbirine karşı oluşan güven ve yükümlülük duyguları sonucu oluşur. Böylece sosyal 

değişim ilişkisi, bireyler arasında karşılıklı bir yükümlülük ve diğerinin gereksinimlerine 

adanmışlıktır(Cropanzano ve Mitchell, 2005; Henderson vd., 2008). Karşılıklılık normu sosyal değişim 

ilişkilerinin temel ilkesidir. Karşılıklılık normu gereği takipçi maddi veya manevi destek aldığı sürece, 

liderin değerleri ve istekleri çerçevesinde daha fazla performans ve örgütsel vatandaşlık davranışı 

gösterecektir. Karşılıklılık normu, üstü kapalı bir pazarlık olmayıp(Molm, 1994), etkileşim, liderin 

davranışlarına bağlıdır. Liderin davranışlarına bağlı olması riski azaltarak dayanışmayı destekler ve yüksek 

kaliteli ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlar(Cropanzano ve Mitchell, 2005).  

2.3. Sosyal Sermaye 

Sosyal sermaye kavramı sosyal bilimlerin birçok alanında araştırmaya konu olan ekonomik ve kurumsal 

performansın açıklayıcı bir faktörü olarak yer almaktadır. Bunun yanında sosyal sermaye kavramı tüm 

sosyal bilimlerin ortak bir kavramına dönüşmektedir(Paldam, 2000). Sosyal sermaye, farklı analiz 

düzeylerinden tanımlanmaktadır. Örneğin Bourdieu (1986)’ nun sosyal sermaye bakış açısı, bireyselden öte 

toplumsal olarak kavramsallaştırarak, belli grupların sosyal sermayeyi ortak bir varlık olarak nasıl geliştirip 

sürdürülebileceğini ve bu ortak varlığın toplumun üyelerine nasıl yararlı olabileceğini açıklamaya 

çalışmaktadır. Diğer taraftan, bireysel seviyede mikro bakış açısıyla sosyal sermaye; bireylerin sosyal 

ilişkilere yatırım yaparak, bu ilişkilerin sonuçlarından nasıl yararlanabileceğini sorgulamaktadır. Bu 

seviyede, bireyin sosyal ağ bağlantılarında veya sosyal yapıda gizli saklı ulaşılabilir kaynaklar bireye fayda 

sağlamaktadır(Lin, 2002).  Örneğin, Lin (1982)’ e göre bireyler, kişisel kaynaklar ve sosyal kaynaklar olmak 

üzere iki çeşit kaynağı bireysel ilerlemesinde kullanır. Kişisel kaynaklar bireyin diploması, dereceleri gibi 

kişiye has kaynaklar iken, sosyal kaynaklar ise bireyin sosyal ilişkilerinin yaygınlık ve çeşitlilik seviyesidir. 

Bunun yanında Flap (1995)’ e göre sosyal sermaye; bireyin ilişkide bulunduğu ve birey tarafında istendiği 

takdirde yardıma hazır olmayı yükümlülük olarak hisseden kişi sayısına, yardıma hazır olan kişilerle olan 

ilişkinin gücüne ve bu kişilerin kaynaklarına bağlıdır. Bir diğer mikro bakış açısı, ağ bağlantılarının kesişme 

noktasında ki bireylerin daha fazla bilgiye sahip olacağını atıfla sosyal sermayeyi açıklanmaktadır(Burt, 

1997).  

Bireysel ve toplumsal bakış açılarının yanında, diğer bir bakış açısı olan grup veya örgüt seviyesinde sosyal 

sermayede, analiz birimi olarak odak noktası sosyal gruplardır. Analiz birimi içsel sosyal sermayenin olarak 

örgütün kendisi olabileceği gibi, dışsal sosyal sermaye olarak paydaşlar veya ilişkide bulunulan diğer sosyal 

gruplar olabilir. İçsel sosyal sermaye grup veya örgüt üyelerinin ilişkilerinin sonucu iken(Akram vd., 2016; 

Huber, 2009), dışsal sosyal sermaye ise örgütün dış çevresinde bulunan birey veya gruplarla oluşan 

ilişkilerin sonucudur(Wu, 2008; Zahra, 2010). Grup veya örgüt düzeyinde sosyal sermaye bireysel bir varlık 

olmaktan öte karşılıklı güven ve yükümlülüğün sonucu olarak ortak bir varlıktır(Bhandari ve Yasunobu, 

2009). Grup, paylaşılan deneyimler, ait olma hissi, ortak sebep birlikteliği ve ortak hareket mekanizması 

olarak, örgüt veya gruptaki paylaşılan normlar ve inançlar, bireyin davranışlarını etkilemektedir. Ayrıca 

grup ve örgüt düzeyinde var olan hiyerarşik yapı sonucu, grup normlarına biçim veren liderlik, sosyal 

sermayeyi etkilemektedir. 

Bu çalışmada sosyal sermaye, Nahapiet ve Ghoshal (1998)’ın ortaya koyduğu, analiz seviyesi grup ve örgüt 

düzeyinde olan, sosyal yapı bakış açısıyla oluşturulmuş bilişsel, yapısal ve ilişkisel boyutları çerçevesinde 

ele alınacaktır. Nahapiet ve Ghoshal (1998)’ ın bu üç boyutlu sosyal sermaye yapısı literatürde çeşitli 

araştırmacılar tarafından benimsenmiştir(Andrews, 2010; Bresnen vd., 2003; Chiu vd., 2006; Hau vd., 2013; 

Inkpen ve Tsang, 2005; Mura vd., 2013). Boyutların arasındaki bağlantıyı anlamak sosyal sermayeyi bir 

bütün olarak kavramsallaştırabilmek için gereklidir(Lefebvre vd., 2016). Her ne kadar boyutlar birbirleriyle 

örtüşse de boyutlar ilişkili ve karşılıklı olarak birbirlerini pekiştiren yapılardır. Yapısal boyut, diğer iki 

boyutun öncülü olarak, ilişki ve yapı bakımından sosyal değişimin gerçekleşebilmesi için gereklidir(Tsai ve 

Ghoshal, 1998). Ağ bağlantı ilişkileri sosyal etkileşimi gerçekleştirerek bilişsel ve ilişkisel boyutların 

uyarılmasını sağlar. Yani, sosyal sermayenin bilişsel ve ilişkisel boyutlarının gelişimi ve sürdürebilirliğinin 

ön şartı sosyal etkileşim olarak yapısal boyuttur. 
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Yapısal Boyut: Nahapiet ve Ghoshal (1998) sosyal sermayenin yapısal boyutunu, sosyal sistemin ve bütün 

olarak ağ bağlantı ilişkileri ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Yapısal boyut, bireyi tanıyan ve bireyin 

yararına olan bilgileri ve yardımı ona sunabilecek ağ bağlantı ilişkileridir. Bu ağ bağlantı ilişkisinde, kişi 

sayısı ve bu ilişkilerin gücü son derece önemlidir(Davenport ve Daellenbach, 2011). Yapısal boyut, ağ 

bağlantı süreçlerinin ve örgütün üyelerinin katkısının tanımlanabilmesi gerekli bir unsurdur. Nahapiet ve 

Ghoshal (1998) yapısal boyutun bilgi paylaşımı ve ilgili faaliyetler ile alakalı olduğunu ileri sürmektedir. 

İlişkisel Boyut: İlişkisel boyut insanlığın tarihsel süreçte etkileşimleri sonucu olarak ortaya çıkan bir kişisel 

ilişki türüdür(Nahapiet ve Ghoshal, 1998). İlişkisel boyut güven, yükümlülük ve saygı gibi bireysel 

ilişkilerin özellikleri ve kalitesi ile ilgilidir(Davenport ve Daellenbach, 2011). Bu boyut birey ve ağ bağlantıda 

oldukları kişilerin arasında güven/güvenilebilirlik, normlar/yaptırımlar, yükümlülükler/beklentiler ve 

tanınma/tanımlama ilişkileri ile ilgilidir. İlişkisel boyut sosyal sermayenin, kişilerarası güven, paylaşılan 

normlar ve diğer bireyler tarafından tanınma olarak duygusal yönünü ortaya koyar(Cabrera ve Cabrera, 

2005). Son olarak, Nahapiet ve Ghoshal (1998) ilişkisel boyutun, güven ve güvenilirlik olduğunu belirtmiştir. 

Bilişsel Boyut: Sosyal sermayenin bilişsel boyutu, örgütün bireylerinin ortak olarak temsil ettiği, yorumladığı 

değerleri temsil etmektedir(Nahapiet ve Ghoshal, 1998). Bu değerler ortak bir dil ve paylaşılan hikâyelerin 

bilişsel şeması olarak ortaya çıkmaktadır(Davenport ve Daellenbach, 2011). Bilişsel sosyal sermaye, 

paylaşılan bir dil ve kod olarak, bireyler arası iletişimin temelidir(Moran, 2005). Nahapiet ve Ghoshal (1998)’ 

a göre bilişsel boyut, ortak algı, beklentiler ve yorumlar çerçevesinde şekillenen örgüt üyelerinin paylaşılan 

vizyonu ve ortak amaçlarıdır. 

Sosyal sermaye, örgütsel alanda mikro ve makro analizlere tabi tutularak, bireysel ve grup/örgüt düzeyinde 

çıktılara etkisi incelenmiştir. Örneğin mikro düzeyde bireysel çıktı olarak performansa(Seibert vd., 2001), 

ücretlendirmeye(Seibert vd., 2001), üst yönetime atanmaya(Lester vd., 2008), girişimciliğe(Baron ve 

Markman, 2003) ve bilgi oluşumuna(McFadyen ve Cannella Jr, 2004) etkileri incelenmiştir. Makro düzeyde 

gruba ve örgüte etkileri kapsamında, yaratıcılığa(Perry-Smith ve Shalley, 2003), girişimciliğe(Shane ve 

Stuart, 2002), performansa(Stam ve Elfring, 2008), finansal kaynaklara ulaşmaya(Gopalakrishnan vd., 2008) 

ve işletmeler arası rekabete (Wu, 2008) etkisi araştırılmıştır. 

3. Araştırma Yöntemi Ve Bulgular 

3.1. Kavramsal Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Araştırma kapsamında dönüşümsel liderliğin, sosyal sermayeye etkilerinin ve bu etkide lider-üye 

etkileşiminin aracılık (mediating) rolünün belirlemek için kurgulanan araştırma modeli Şekil 1’de 

gösterilmektedir. 

  
Şekil 1:Araştırma Modeli 

Çalışmanın literatürü doğrultusunda oluşturulan araştırma modelini, doğrulamaya çalışacak hipotezler 

geliştirilerek aşağıda verilmiştir: 

𝐻1: Dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeye olan etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Dönüşümsel liderler takipçileri arasında güven ve işbirliği ortamı oluştururlar(Schaubroeck vd., 2011). 

Dönüşümsel liderler imrenilen, güvenilen ve saygı duyulan bir rol model olarak, etik ve ahlaki değerler 
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çerçevesinde ilham verici idealize edilmiş etki gösteren davranışlar sergilerler(Bono ve Anderson, 2005). 

Dahası dönüşümsel liderler takipçilerine bireysel ilgi göstererek kendileri ve örgüt için adalet algısı 

oluşturur(Sosik vd., 2004). Bu algı takipçiler arasında güvene dayalı yatay ilişkiler sonucunu beraberinde 

getirir. Diğer taraftan, dönüşümsel liderler takipçilerine bilgi paylaşımı konusunda ilham verirler(Carmeli 

vd., 2013). Aynı zamanda entelektüel etkileri ile işbirlikçi norm düzlemi ve açık iletişim sağlayarak takipçiler 

arasında artan bilgi paylaşımını teşvik ederler(Hempel vd., 2009; Oliver vd., 2011). Dönüşümsel liderler, 

karizmaları ile tüm örgütsel etki mekanizmalarının merkezi noktasında olarak(Bono ve Anderson, 2005), 

hedeflerin örgüt çapında yayılmasını, problemlerin öngörülmesini, tavsiyede bulunulmasını ve kaynak 

akışının yönetilmesini sağlarlar(Sauer ve Kauffeld, 2015). Son olarak dönüşümsel liderler takipçilerin 

gelecek vizyonlarını örgütün stratejik yönelimleri doğrultusunda şekillendirerek(Bono ve Anderson, 2005; 

Jansen vd., 2008) kendi çıkarlarının ötesinde örgüt çıkarlarını anlamlandırır, takipçiler arasında ortak bir 

değere dönüştürür(Podsakoff vd., 1990). Bunun sonucu olarak takipçiler ortak hedeflerin ve vizyonun 

gerçekleştirilmesi konusunda teşvik edilmiş olur(Gupta vd., 2011). 

𝐻2: Dönüşümsel liderliğin lider-üye etkileşimine etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Dönüşümsel liderler bireysel ilgi ile takipçilerine destek oldukça(Zacher vd., 2014), takipçiler aralarındaki 

değişimin kalitesini yüksek algılarlar(Chun vd., 2016). Bu dönüşümsel liderlik karakterli bireysel ilgi 

davranışı, lider ve takipçi arasında sosyal değişimin kalitesini artırarak, karşılıklılık normu 

geliştirir(Cropanzano ve Mitchell, 2005). Aynı zamanda, dönüşümsel liderlik, yüksek kaliteli lider-üye 

etkileşimi ilişkilerinin geliştirilmesi için elverişli bir ortam yaratarak(Anand vd., 2011), takipçilerin onlara 

ilham veren ve onları motive eden liderleri olumlu algılamalarını sağlamaktadır(Judge ve Piccolo, 2004). Bu 

olumlu algı ise liderle daha kaliteli ilişkiler geliştirmek için takipçilerin daha fazla çaba saf etmeleri 

konusunda arzu duymalarını sağlamaktadır(Maslyn ve Uhl-Bien, 2001). 

𝐻3: Lider-üye etkileşiminin sosyal sermayeye olan etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır.   

Lider-üye etkileşimi sonucu gelişen yüksek kaliteli ilişkilerle, takipçi kendisini örgütsel çevreye kabul 

ettirerek sosyal sermayesini güçlendirir(Westphal ve Clement, 2008; Westphal ve Stern, 2007). Aynı 

zamanda Lider-üye etkileşimi sonucu gelişen yüksek kaliteli ilişkiler, takipçinin popülaritesini artırarak 

sosyal sermayesinin gelişimine katkıda bulunur(Scott, 2013; Scott ve Judge, 2009).  Diğer taraftan, yüksek 

kaliteli lider-üye etkileşimi sosyal ilişkiyi temsil ederek takipçiler arasında güveni sağlar. Aynı zamanda bu 

lider ve takipçi arasında iki yönlü ilişkiler, daha fazla bilgi paylaşımını sağlayarak vizyon birlikteliği 

sağlar(Goodwin vd., 2009). 

𝐻4 :Dönüşümsel liderliğin sosyal sermaye üzerindeki etkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık rolü vardır. 

Dönüşümsel liderlik, davranış biçimi olarak liderlerin örgüt içerisinde bireylerin davranışları sonucu yakın 

ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmek amacı odaklı, istikrarlı bir sistem geliştirmedir(Adler ve Kwon, 2002; 

Herman ve Chiu, 2014). Bu noktada, istikrar önemlidir, çünkü sosyal sermaye, zaman içindeki kişiler arası 

ilişkiler ve paylaşımlar sonucu oluşan iyi niyet birikimini yansıtır. Ayrıca, bu istikrar seviyesi, karşılıklı 

yükümlülüklerin görünürlüğünü ve bunun yanında güven ve işbirliği normlarının gelişimini ve lider ve 

takipçi arasında etkili bir iletişimin sonucu olarak artan etkililiğin oluşması ve kazanımlara erişimi 

sağlar(Gerstner ve Day, 1997). (Coleman, 1988). Ayrıca, grup üyeleri arasında paylaşılan normlar, güven ve 

özdeşlik hissini kolaylaştıran bir örgütsel iklim yaratır. Daha net ifadelerle, dönüşümsel liderlik teorisi, 

dönüşümcü liderlerin, takipçilerin kendi öz çıkarlarının ötesine geçerek örgüt yararına, takipçiler tarafından 

paylaşılan ortak bir vizyon geliştirerek, takipçilerin bu vizyona bağlılığını oluşturma ve böylece sosyal 

sermayenin gelişimine katkıda bulunmalarını etkileyebileceğini savunmaktadır(Bass, 1985).  

3.2. Anakitle Ve Örneklem 

Araştırmanın anakitlesi, Kocaeli Serbest Bölgesi (KSB) çalışanlarıdır. Saha çalışması, anket yöntemi ve 

yüzyüze görüşme yolu ile yapılmıştır. Daha yüksek temsil düzeyine ulaşabilmek için, örnekleme yöntemi 

olarak tabakalı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu bağlamda KSB’ de faaliyet gösteren firmaların çalışan 

sayısı büyüklüğüne göre her bir firma için örneklem sayısı belirlenmiştir. Her bir firma için belirlenen 

örneklem seçimi ise basit tesadüfi örneklem yöntemi ile yapılmıştır. Bu kapsamda, saha çalışmasının 

yapıldığı dönemde KSB’ de çalışan sayısının taşeron işçi sayısına bağlı olarak 2000 ve 2500 arasında olduğu 

anakitlede örneklem büyüklüğü %95 güven aralığında e=%5 hata payı ile n=334 olarak belirlenmiştir.  

Toplamda 523 kişiye yüzyüze olarak anket uygulanmıştır ve 504 anket formu değerlendirme kapsamına 

alınmıştır. 
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3.3. Veri Toplama Süreci Ve Kullanılan Ölçekler 

Saha çalışmasıyla veriler, birinci dereceden veri toplamada yaygın olarak kullanılan anket yöntemi 

kullanılarak elde edilmiştir. Bununla birlikte anketin yüzeysel geçerliliği sağlamak amacıyla saha 

çalışmasından önce 50 katılımcıyla pilot uygulama yapılmıştır. Anket formu; demografik bilgiler, 

dönüşümsel liderlik, lider-üye etkileşimi, sosyal sermaye ve özyeterlilik olmak üzere 5 bölümden 

oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde, belirlenen örneklemin, cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim 

durumu gibi demografik ve çalıştıkları işletmenin faaliyet gösterdiği alan ve çalışan sayısı gibi işyeri 

bilgilerini elde edebilmek amacıyla altı soruya yer verilmiştir.  

Dönüşüm liderlik değişkeni için Bass ve Avolio (1991) tarafından geliştirilen çok faktörlü liderlik ölçeği 

kullanılmıştır. Lider-üye etkileşiminin ölçülmesine yönelik olarak Scandura ve Graen (1984)’ in LMX-7 

ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada, sosyal sermaye, Nahapiet ve Ghoshal (1998) tarafından ortaya konulan 

yapısal, ilişkisel ve bilişsel olmak üzere üç boyutlu bir yapıyla incelenmiştir. Yapısal boyut için, çalışanların 

arasında bireysel düzeyde bilgi paylaşımı olarak Hyatt ve Ruddy (1997)’ nin 6 maddelik etkili iletişim ölçeği 

kullanılmıştır. İlişkisel boyut için, güven olarak Simons ve Peterson (2000)’ ın 5 maddelik örgüt içi güven 

ölçeği kullanılmıştır. Bilişsel boyut ifadeleri toplamda 6 madde olmak üzere ikisi paylaşılan dil kapsamında 

Tsai ve Ghoshal (1998)’dan adapte edilmiştir. Diğer 4 madde için ise Paylaşılan değer ve hedeflerle ilişkili 

olarak Gianvito (2007)’ nun bilişsel sosyal sermaye ölçeği kullanılmıştır. Anket soruları, 5’li likert tipinde, 

‘Hiç Katılmıyorum’  ‘Kesinlikle Katılıyorum’ cevaplama aralığında katılımcılara yöneltilmiştir. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında toplanan verileri ile öncelikle katılımcıların demografik özelliklerini incelemek 

amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Sonrasında, araştırmanın normal dağılıma sahip olup olmadığını 

belirlemek için basıklık ve çarpıklık katsayıları belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada, araştırma kapsamında 

incelenen ölçeklerin yapısal geçerliliğini tespit etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Araştırmaya konu olan değişkenler, arasında ki ilişkileri belirlemeye yönelik olarak korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Son aşamada ise araştırma modeli çerçevesinde kurgulanan hipotezler basit regresyon ve 

aracılık etkisinin analizi, Baron ve Kenny (1986)’ nin ortaya koyduğu şartlı aşamalar ve Hayes(2013) ‘in 

geliştirdiği process macro yöntemi ile test edilmiştir. Aracılık etkisi, Bootstrap örneklemi 5000 olarak 

belirlenerek, IBM SPSS 24 paket programının yardımıyla test edilmiştir. İstatistiksel analizlerde %95 güven 

aralığı kullanılmıştır. 

3.4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 12’de verilmiştir. Katılımcıların % 87,9’u erkek,  % 12,1’i kadındır. 

Kocaeli Serbest Bölgesinde ki işletmelerin çoğunun gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren tersanelerdir. 

Gemi inşa sektörünün ağır sanayi olması sebebiyle çalışanların çoğunun erkek olması doğaldır. Diğer 

taraftan, kadın çalışanlar genelde ofis çalışanı olarak istihdam edilmiştir. Yaş dağılımı incelendiğinde, 

katılımcıların % 21,2 si 18-29 yaş aralığında, % 43,7 si 30-39 yaş aralığında, % 24,2 si 40-49 yaş aralığında ve 

% 10,9’u 50 ve üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların, işyerlerinin çoğu(% 79,6) üretim işletmesidir. Bu 

nedenle işletmeler belirli alanlarda uzmanlıkları olan işgörenleri istihdam etmektedirler. Örneğin, tersane 

işçileri ağır sanayi olması nedeniyle çalışmaya en erken 18 yaşında başlamaktadırlar. Belirli bir alanda 

uzmanlaşmaları 10 senelik bir süreci kapsamasından dolayı katılımcıların çoğunun 30-39(% 43,7)  yaş 

aralığında olması normaldir. Katılımcıların % 21,2’ si 18-29 yaş aralığında, % 24,2’ si 40-49 yaş aralığında ve 

% 10,9’u 50 üzeri yaşındadır.  Katılımcıların  % 74,6’ sı evli ve % 25,4’ü bekârdır. Katılımcıların eğitim 

düzeyleri incelendiğinde ise % 66,9’ unun İlköğretim ve Lise mezunu, % 28,1’i lisans mezunu ve % 5’ i 

lisansüstü mezunudur. Katılımcıların çoğu meslek lisesi mezunu çalışanlardır. Lisans ve lisansüstü mezunu 

katılımcılar, işletmelerin yöneticileri ve ofis çalışanlarıdır. 

3.4.2. Araştırma Verilerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Groeneveld ve Meeden (1984)’e göre araştırmada kullanılan verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek için çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1 ile +1 arasında olması gerekmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırma kapsamında ele alınan ölçeklere ilişkin veri setinin çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin istenilen sınırlar arasında olduğunu ve bu nedenle verinin normal dağılım özelliğini gösterdiği 

belirlenmiştir. 
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Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçekler Ortalama Std. Sapma Basıklık Çarpıklık 

D
ö

n
. L

id
. 

İdealize Edilmiş Etki 3,414 0,792 -0,258 -0,0453 

İlham Verici Motivasyon 3,379 0,839 -0,165 -0,0451 

Entelektüel Etki 3,473 0,856 -0,115 -0,042 

Bireysel İlgi 3,473 0,891 -0,455 -0,0436 

Lider-Üye Etkileşimi 3,462 0,817 -0,375 -0,0392 

S
o

s.
 S

er
. Yapısal Boyut 3,554 0,784 -0,281 -0,0175 

Bilişsel Boyut 3,248 0,792 -0,001 -0,0119 

İlişkisel Boyut 3,418 0,791 -0,411 -0,192 
 

3.4.3. Açımlayıcı Faktör Analizi 

Dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeye etkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık etkisini belirlemek için 

öncelikle oluşturulan ölçüm aracının yapı geçerliliğini test etmek amacıyla ölçek maddelerine açımlayıcı 

faktör analizi uygulanmıştır. Çalışmada madde yükleri için belirleyici değer 0,40 olarak belirlenmiştir (Field, 

2013).  Bu bağlamda, dönüşümsel liderlik ölçeğinin faktör analizine uygunluğu test edilmiştir. KMO değeri 

0.947 ve Bartlett test sonucu ki-kare değeri 5442.58 ve p<0.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlara 

göre ölçek faktör analizine uygun bulunmuştur. Faktör analizi yapılmıştır. Dönüşümsel liderlik, dört boyut 

altında toplanmış ve açıklanan varyansın % 62,83 olduğu gözlemlenmiştir. Dört boyut altında toplanan 

dönüşümsel liderlik ölçeğinin Cronbach Alfa değeri hesaplanarak güvenilirlik katsayısının 0,941 olduğu 

görülerek kabul edilebilir düzey olan 0,70 üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Lider-üye etkileşimi ölçeğinin faktör analizine uygunluğu test edilmiştir. KMO değeri 0.901 ve Bartlett test 

sonucu ki-kare değeri 1496,63 ve p<0.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçek, faktör 

analizine uygun bulunarak, faktör analizi yapılmıştır. Lider-üye etkileşim ölçeği tek faktörde toplanmış ve 

varyans açıklama yüzdesi %57.59 olarak gözlenmiştir. Tek boyut altında toplanan lider-üye etkileşim 

ölçeğinin Cronbach Alfa değeri hesaplanarak güvenilirlik katsayısının 0,876 olduğu görülerek kabul 

edilebilir düzey olan 0,70 üzerinde olduğu belirlenmiştir. 

Sosyal sermaye ölçeği faktör analizine uygunluğu test edilmiş ve KMO değeri 0.921 ve Bartlett test sonucu 

ki-kare değeri 6613,53 ve p<0.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçek, üç faktörde toplanmış ve açıklanan 

varyansın % 56,22 olduğu gözlemlenmiştir. Üç boyut altında toplanan lider-üye etkileşim ölçeğinin 

Cronbach Alfa değeri hesaplanarak güvenilirlik katsayısının 0,934 olduğu görülerek kabul edilebilir düzey 

olan 0,70 üzerinde olduğu belirlenmiştir. Sonuçlara göre, açıklanan varyans oranları % 50’nin üzerinde ve 

Barlett küresellik testleri anlamlıdır. Aynı zamanda güvenilirlik katsayıları 0,70’nin üzerindedir. Bu sonuçlar 

ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Ölçeklerin geçerlilik testleri yapıldıktan sonra alt boyut ortalamaları alınarak modelde çoklu doğrusal 

bağlantı sorunu olup olmadığına bakılmıştır. Bu amaçla çoklu doğrudaşlığa (multicollinearity) bakılmıştır. 

Tablo 2’de görüleceği üzere elde edilen VIF değerleri bağımsız değişkenler arası çoklu bağlantı olmadığını 

doğrulayan (VIF<5) sonuçlar vermiştir(Craney ve Surles, 2002; Hair vd., 2006).  

Tablo 2: Multicollinearity Tablosu 

Değişkenler Tolerans VIF 

İdealize Edilmiş Etki 0,306 3,273 

İlham Verici Motivasyon 0,401 2,497 

Entelektüel Etki 0,338 2,955 

Bireysel İlgi 0,36 2,778 

Lider-Üye Etkileşimi 0,271 3,696 

İlişkisel Boyut 0,393 2,541 

Bilişsel Boyut 0,499 2,002 

Yapısal Boyut 0,428 2,335 
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3.4.4.  Korelasyon analizi 

Dönüşümsel liderlik, sosyal sermaye ve lider-üye etkileşimi boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amacıyla boyutların ölçek puanları arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 3’ te belirtilen boyutlar 

arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde, dönüşümsel liderlik ve sosyal sermaye arasındaki 

korelasyon katsayısı 0.563; dönüşümsel liderlik ve lider-üye etkileşimi arasındaki korelasyon katsayısı 0,822; 

sosyal sermaye ve lider-üye etkileşimi arasındaki korelasyon katsayısı 0,573 olarak ilişkilerin anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 3: Korelasyon Katsayıları 

    Dön.Lid. Sos.Ser. Lid. ÜyeEtk. 

Dön.Lid. Pearson korelasyonu  —   

Sos. Ser. Pearson korelasyonu                0.563* —  

Lid. Üye Etk. Pearson korelasyonu  0.822* 0.573* — 

*p < 0.01; n=504 

Boyutlar arasındaki bu yüksek ilişki değerleri teorik olarak literatürdeki bilgileri destekler niteliktedir. 

Boyutların arasındaki en güçlü ilişki olan; dönüşümsel liderlik ile lider-üye etkileşiminin arasındaki ilişki ve 

yüksek anlamlılığa sahip diğer ilişkiler, modelin tutarlılığını ortaya koyarak literatür bilgilerini 

desteklemektedir. 

3.4.5.  Regresyon Analizleri ve Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü 

Araştırmada ileri sürülen etki mekanizmalarının varlığı, doğruluğu ve güçleri regresyon analizleri ile 

incelenmiştir. Ayrıca aracılık etkisinin analizi, Baron ve Kenny (1986)’ nin ortaya koyduğu şartlı aşamalar ve 

Hayes tarafından geliştirilen SPSS macro model 4 ile test edilmiştir(Hayes, 2013). Aracılık etkisi, Bootstrap 

örneklemi 5000 olarak belirlenerek, IBM SPSS 24 paket programının yardımıyla test edilmiştir. 

 
Şekil 2:Lider-Üye Etkileşimi Aracılık Modeli 

Dönüşümsel liderliğin, sosyal sermaye üzerindeki etkisinde, lider-üye etkileşiminin aracılık rolünü 

belirlemek amacıyla, şekil 2’ de gösterilen model oluşturulmuştur. D harfi ve kesik çizgiler ile 

simgelendirilen etki, aracı değişken eklenmeden önce dönüşümsel liderliğin, sosyal sermayeye doğrudan 

etkisini temsil etmektedir. A harfi ile simgelendirilen etki, aracı değişken lider-üye etkileşiminin modele 

dâhil edilmesiyle dönüşümsel liderliğin, sosyal sermayeye doğrudan etkisini temsil etmektedir. B harfi ile 

simgelendirilen etki, dönüşümsel liderliğin lider-üye etkileşimine etkisini temsil etmektedir. C harfi ile 

simgelendirilen etki ise lider-üye etkileşiminin sosyal sermaye üzerindeki etkisini temsil etmektedir.  

Tablo 4: Regresyon Analizi Sonuçları 

                        B Etkisi(Dönüşümsel Liderliğin Lider-Üye Etkileşimine Etkisi) 

 Lider-Üye Etkileşimi 

 β SE T P R2 F Sig. 

Sabit 0,351 0,098 3,573 0,004 
0,676 1047,99 0,000 

Dön. Liderlik 0,906 0,028 32,372 0,000 

                     C Etkisi(Lider-Üye Etkileşiminin Sosyal Sermayeye Etkisi) 

 Sosyal sermaye 
 β SE T P R2 F Sig. 

Sabit 1,686 15,031 12,683 0,000 
0,329 245,76 0,000 

Lid. Üye Etk. 0,494 15,677 15,253 0,000 

Dönüşümsel 

Liderlik 

 

Sosyal 

Sermaye 

 

Lider-Üye 

Etkileşimi 

A 

D 
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Dönüşümsel liderliğin ve sosyal sermayenin, tüm boyutları dikkate alınarak uygulanan doğrusal regresyon 

sonuçları, dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeyi etkilediğini göstermektedir (sig.=0.000). Model, etki 

ilişkisini pozitif yönde göstermekte (β = 0,535) ve model açıklayıcılığı anlamlı bir seviyededir(𝑅2=0.316). 

Tablo 4’te belirtilen D etkisinde görüleceği gibi, bu sonuç 𝐻1 ‘i destekleyerek dönüşümsel liderliğin, bilgi 

paylaşımı, güven, paylaşılan değer ve hedefler üzerindeki etkilerini yansıtarak sosyal sermayeyi etkilediğini 

göstermektedir. 

Dönüşümsel liderliğin tüm boyutları dikkate alınarak uygulanan doğrusal regresyon sonuçları, dönüşümsel 

liderliğin, lider-üye etkileşimini etkilediğini göstermektedir (sig.=0.000). Model, etki ilişkisini pozitif yönde 

göstermekte (β = 0,906) ve model açıklayıcılığı anlamlı ve yüksek bir seviyededir(𝑅2=0.676). Tablo 4’te 

belirtilen B etkisinde görüleceği gibi bu sonuç 𝐻2 ‘yi destekleyerek, dönüşümsel liderliğin, lider-üye 

etkileşimine güçlü etkisini ortaya koymuştur. 

Sosyal sermayenin tüm boyutları dikkate alınarak uygulanan doğrusal regresyon sonuçları, lider-üye 

etkileşiminin, sosyal sermayeyi etkilediğini göstermektedir (sig.=0.000). Model, etki ilişkisini pozitif yönde 

göstermekte (β = 0,494) ve model açıklayıcılığı anlamlı bir seviyededir(𝑅2=0.329) Bu sonuç, Tablo 4’te 

belirtilen C etkisinde görüleceği gibi 𝐻3 ‘ü destekleyerek lider-üye etkileşiminin sosyal sermayeyi 

etkilediğini göstermektedir. 

Tablo 5:Aracılık Etkisi 

 Doğrudan Etki1 

β 

Doğrudan Etki2 

β 

Dolaylı Etki 

β 

Dön.Lid. - Lid.Üye Etk. - Sos. Ser. 0,535 0,268 0,267 
1Aracı Değişken Eklenmeden Önce; 2Aracı Değişken Eklendikten Sonra, BootLLCI: 0,249,   BootULCI: 0,516 

Dönüşümsel liderliğin, sosyal sermaye etkisinde, lider-üye etkileşiminin aracı değişken olarak modele dahil 

edilmesiyle, dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeye doğrudan etkisi, A etkisi ile Tablo 4’te belirtildiği gibi 

anlamlıdır(β = 0,268). Ve açıklayıcılığı anlamlı bir seviyededir (𝑅2=0.354). Dolaylı etki, Process Macro 

Versiyon 3 ile 5000 bootstrap tahmin yaklaşımı ile test edilmiştir(Hayes, 2013). Tablo 5’te görülen sonuçlara 

göre dolaylı etki anlamlı(β = 0,267) ve doğrudan etkinin yaklaşık olarak %50 sini açıklamaktadır. Ayrıca CI 

değerleri 0,249 ve 0,516 aralığında sıfır noktasını içermeyerek %95 güven aralığında aracılık etkisinin 

varlığını belirtmektedir.  Bu sonuçlar, 𝐻4 destekleyerek, dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeye etkisinde, 

lider-üye etkileşiminin kısmi aracılık rolü oynadığını göstermektedir. 

4. Sonuç Ve Değerlendirme 

Araştırma sonuçları birkaç önemli bulguyu ortaya koymaktadır. İlk olarak, öngörüldüğü gibi dönüşümsel 

liderlik, sosyal sermaye ile pozitif olarak ilişkilidir. Ayrıca lider-üye etkileşimi, bu ilişkide aracı rolü 

oynamaktadır. Bu bulgular örgütlerin rekabet üstü olmasında, kritik bir kaynak olan sosyal 

sermayenin(Nahapiet ve Ghoshal, 1998), liderlik tarafından nasıl etkilendiğini ortaya koymaktadır. Daha 

spesifik olarak, artan iş çevresi karmaşıklığına bağlı olarak, çalışanların, grup veya örgüt düzeyinde örgütsel 

amaçlar etrafında birleştirmek çok önemlidir. Bu önemle beraber, her zamankinden daha fazla, örgütsel 

başarıya ulaşmak için, çalışanlardan, kişisel çıkarlarını feda ederek, ortak örgütsel hedefleri benimsemeleri 

beklenmektedir. Araştırmacılar, dönüşümsel liderliğin etkisini, bundan önceki çalışmalarda, motivasyon 

teorisine odaklanarak, liderlik ile farklı davranış çıktıları ve tutumları arasındaki ilişkiyi açıklamaya 

                      D Etkisi(Dönüşümsel Liderliğin Sosyal Sermayeye Etkisi) 

 Sosyal sermaye 
 β SE T P R2 F Sig. 

Sabit 1,562 0,123 12,683 0,000 
0,316 232,662 0,000 

Dön. Liderlik 0,535 0,035 15,253 0,000 

                          A Etkisi(Aracı Değişkenin Modele Dâhil Edilmesiyle Oluşan Etki) 

 Sosyal Sermaye 

 β SE T P R2 F Sig. 

Sabit 1,458 0,121 12,020 0,000 

0,354 137,529 0,000 Dön. Liderlik 0,268 0,060 4,471 0,000 

Lid. Üye Etk. 0,294 0,054 5,411 0,000 
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çalışmaktadır (Choi vd., 2016; Hackett vd., 2018; Mason vd., 2014; Muchiri vd., 2012; Wang vd., 2011). Bu 

çalışma ise, sosyal değişimin, dönüşümsel liderliğin, sosyal sermaye gibi önemli bir örgütsel kaynakları 

şekillendirmede ki kritik rolüne odaklanmaktadır. Örgütler, grup ve proje tabanlı sistemlere doğru geçiş 

yapmaya devam ederken, çalışanların arasında ki sosyal değişimin nasıl gerçekleştiği ve sosyal sermaye ile 

ilgili çalışmalar önemli hale gelmektedir. Aynı zamanda, dönüşümsel liderliğin, sosyal sermaye üzerindeki 

direkt etkisine ilave olarak, takipçilerin, lider-üye etkileşimini, lider ve takipçiler arasındaki iki yönlü bir 

sosyal değişim olarak algılamaları, dönüşümsel liderliğin sosyal sermaye üzerindeki etkisini 

güçlendirmektedir. Bu sonuçlar, bu ilişkiyi, etkileyebilecek daha fazla kavramsal faktörün araştırılmaya olan 

ihtiyacını vurgulamaktadır. Diğer taraftan liderlik araştırmalarında, sosyal bakış açısı çok önemlidir(Day, 

2000). Bu çerçevede bu araştırmanın bulguları, örgütsel çıktıları etkileme mekanizmasında, dönüşümsel 

liderliğin işlevinin, sosyal değişim bakış açısıyla yorumlanabilmesi için somut veriler sunarak, bundan 

sonraki çalışmalarda, dönüşümsel liderliğin sosyal sermayenin bir öncülü olarak araştırılması konusunda 

ilham vermektedir. 

Bu çalışma, dönüşümsel liderliğin ilişkisel yönünü vurgulayarak, dönüşümsel liderlerin önemli örgütsel 

çıktılardan sosyal sermaye ve lider-üye etkileşimi gibi önemli kavramları etkileyen alternatif bir güç 

olduğunu savunmaktadır. Dönüşümsel liderler takipçileri tarafından güvenilir ve destekleyici olarak 

algılanır. Bu algı takipçilerin örgüte daha iyi uyum sağlamalarını sağlayan psikolojik rahatlık ve güvenlik 

duygusunu verir. Benzer şekilde, liderin vizyonunu paylaşarak, diğer takipçiler ile birlikte uyumlu bir 

sosyal varlık haline gelerek, lider tarafından belirlenen ortak amaçlara ulaşmak için işbirliği içinde çalışır. Bu 

uyum ve paylaşılan liderlik etrafında işbirliği içinde çalışma, bilgi gibi olumlu sosyal değişimlerle 

sonuçlanarak, örgütte güçlü bir sosyal sermaye yapısına yol açar. 

Dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeyi etkilemesinde, lider-üye etkileşimin aracılık rolü oynaması ile ilgili 

bulgular Graen ve Uhl-Bien (1995)’ in ilişki tabanlı liderlik gözlemini, sosyal değişim çerçevesinde 

genişletmeyi amaçlamaktadır. Dönüşümsel liderler, takipçilerine gösterdikleri bireysel ilgi ile takipçilerine 

destek olur. Bu destek, takipçiler ve liderle arasındaki sosyal değişimin kalitesini yükselterek, takipçinin 

karşılıklılık normu geliştirmesini sağlar. Takipçide oluşan bu olumlu algı ise, liderle daha kaliteli ilişkiler 

geliştirmek için takipçinin daha fazla çaba saf etmesini ve artan lider-üye etkileşimi sağlar.  Diğer 

takipçilerle, iş birliği içinde liderin vizyonu etrafında, örgütsel amaçlara ulaşmada, lider ve üye arasında 

gelişen bu iki yönlü kaliteli ilişkiler, takipçilerin kendilerini, örgütsel çevreye kabul ettirerek, sosyal 

sermayesini güçlendirir. Diğer taraftan, yüksek kaliteli lider-üye etkileşimi, sosyal ilişkiyi temsil ederek 

takipçiler arasında güveni sağlar. Aynı zamanda bu lider ve takipçi arasında iki yönlü sosyal değişime 

dayanan ilişkiler, daha fazla bilgi paylaşımını sağlayarak örgütsel amcalara ulaşmayı kolaylaştırır. 

Gelecekte dönüşümsel liderliğin sosyal sermayeye etkisine yönelik yapılacak araştırmalarda, örgütlerin 

amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran, sosyal değişim ile ilgili daha fazla kavramsal faktöre odaklanmalıdır. 

Bu çalışmaya benzer şekilde, dönüşümsel liderliğin sosyal sermaye etkisi, örgütsel adalet(Konovsky, 2000), 

psikolojik sözleşme(Rousseau, 1998) ve kişi örgüt uyumu(Kristof, 1996) gibi değişkenlerin aracılık etkisinde 

incelenmelidir. Aynı zamanda hizmetkâr liderlik(Greenleaf, 1997) gibi diğer liderlik paradigmalarının, 

sosyal sermaye etkisini incelemek, araştırmacılar için ilginç bir başlangıç noktası olabilecektir.  
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Amaç – Günümüz bilgi çağında örgütlerin, kendilerini sürekli olarak geliştirebilmeleri ve  

yenilikleri takip edebilmeleri için hem işgörenlerin hem de örgütün sürekli öğrenmeyi 

desteklemesi gerekmektedir. İşgörenlerin fikirlerini, düşüncelerini ve önerilerini açıkça dile 

getirebilecekleri bir çalışma ortamının yaratılması ve işletme ile ilgili alınan kararlara katılmaları 

oldukça önemlidir.  Bu açıdan insan kaynaklarının, bir örgütün etkililiği için önemli bir birim 

olduğu anlaşılmaktadır. Emek-yoğun yapısı yüksek olan turizm sektöründe yer alan konaklama 

işletmelerinde, örgütsel sessizliğin örgütsel öğrenme üzerindeki etkisinin belirlenmesi, turistik 

tüketicilerin tatmini ve onlara turistik ürün ve hizmetleri sunan işletmelerdeki işgörenlerin iş 

tatminin ve iş performanslarının ilgili değişkenler açısından incelenmesi son derece önemlidir. 

Yöntem – Belirlenen amaç doğrultusunda çalışmada 2017 yılının Nisan-Haziran ayları arasında 

Antalya iline bağlı Belek, Side-Manavgat, Alanya bölgelerinde faaliyet gösteren turizm 

işletmelerinde çalışan 390 katılımcıdan anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Verilere, 

keşfedici faktör analizi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır.  

Bulgular – Gerçekleştirilen analizler neticesinde; örgütsel sessizlik ve örgütsel öğrenme 

arasında zayıf düzeyde olsa da pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 

uygulanan analizlerle verilerin ve modelin güvenirliği test edilerek onaylanmıştır.  

Tartışma – Böylelikle, konaklama işletmelerinde örgütsel sessizliğin, örgütsel öğrenme 

üzerindeki etkileri olabileceği ortaya konulmuştur. Konaklama işletmelerindeki yönetici ve 

çalışanların uygulaması gereken tutum ve davranışlar ifade edilmiştir.  
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Purpose – In today's information age, both employees and the organization must support 

continuous learning in order for organizations to continuously develop themselves and to 

follow innovations. It is important to create a working environment where employees can 

express their ideas, ideas and suggestions clearly and to participate in the decisions taken 

regarding the business. In this respect, it is understood that human resources is an important 

unit for the effectiveness of an organization. It is very important to determine the effect of 

organizational silence on organizational learning, the satisfaction of touristic consumers and the 

work satisfaction of the employees in the enterprises that provide them with tourist products 

and services in terms of the relevant variables. 

Design/methodology/approach – In line with the stated purpose, data were collected from 390 

participants working in tourism establishments operating in Belek, Side-Manavgat and Alanya 

regions of Antalya province between April and June 2017 with survey technique. Data were 

analyzed using factor analysis, correlation and simple linear regression analysis. 

Findings – As a result of the analysis performed; Although there is a weak relationship between 

organizational silence and organizational learning, it is determined that there is a positive 

relationship. In addition, the reliability of the data and model has been tested and approved by 

the applied analyzes. 

Discussion - Thus, it was revealed that organizational silence may have effects on 

organizational learning in accommodation establishments. Attitudes and behaviors of managers 

and employees in accommodation enterprises are stated. 
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1. GİRİŞ 

İnsan kaynaklarını geliştirmek, işletmelerin küresel rekabet ortamında zorlukları aşması, kaliteyi arttırması 

ve işgücünü etkin ve verimli bir şekilde kullanması için çaba harcaması gereken önemli bileşenler arasında 

yer almaktadır (Poell, Karen & Van Den Berg, 2004: 529).  İçinde bulunduğumuz bilgi çağında hızlı bilgi 

akışı nedeniyle, işletmeler için nitelikli çalışanların önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle örgüt 

çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve gelişime de açık olmaları gerekmektedir. Sözü edilen durumun 

gerçekleştirilebilmesi için de örgütlerin sürekli öğrenmeyi desteklemesi ve işgörenlerin öğrenmesine 

odaklanması önemlidir. 

Örgütün faaliyetlerini gerçekleştirebilmesindeki en önemli unsurlar; çalışanların memnuniyeti, başarılı 

iletişimin sağlanması, örgütsel sorunların saptanması ve çözülmesi, çalışanlar arasında hakkaniyetli iş 

paylaşımı ve farklılıklar yaratarak yeniliğe öncülük etme olarak sıralanabilir. Sayılan hususlarda 

çalışanların, etkin rol üstlenmeleri beklenmesine karşın sözü edilen hususlar aynı zamanda işgörenlerin 

örgüt içerisinde pasif kalmalarına da neden olabilmektedir (Samadi, Rouholahsohrabi & Sarayvand,  2013: 

557). İşgörenlerin çalışma ortamında ifade edilen rolleri üstlenmekten kaçınır bir tutum içerisinde 

bulunmaları, örgütsel sorun ve sıkıntılı durumlarla ilgili görüşlerini, endişe ve tavsiyelerini ifade 

etmemeleriyle hatta biraz daha ileri giderek, durumlarla ilgili düşünce ve fikirlerini kasıtlı olarak 

söylememeleriyle örgütsel sessizlik ortaya çıkmaktadır (Özgan & Külekçi, 2012: 34). 

Örgütsel sessizliğin hem örgütler hem de bireyler için olumsuz etkileri olabilmektedir. Bir işgörenin, örgütü 

ilgilendiren bir konu ya da sorun hakkında, kendi şahsi görüşünü paylaşmamayı tercih etmesiyle ortaya 

çıkan sessizlik olgusu, zaman içinde birçok örgütsel konu hakkında işgörenlerin ilgili fikir ve düşüncelerini 

belirtmede isteksiz bir tutum içerisine girmesi, takım üyeleri içerisinde hızla yayılarak, örgütsel boyutta bir 

problem haline gelebilmektedir (Bowen & Blackmon, 2003: 1395). Yapılan araştırmalarda örgütsel sessizliğin 

çok sayıda olumsuz sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuçlar arasında; çalışanların iletişimsizlik nedeniyle 

ekip içerisinde birbirlerinden uzaklaşmaya başlaması, kendilerini önemsiz veya faydasız bir çalışanmış gibi 

hissetmeleri sonucunda bağlılık, güven ve örgütsel bağlılık duygularında düşüşün yaşanması, çalışanların iş 

tatmini ve memnuniyet düzeylerinin düşmesi, stres düzeylerinde artışın meydana gelmesi, örgütlerin 

gelişme, iyileşme, değişim ve öğrenmesi gereken konulara ayak uydurma durumlarında zorlukların 

belirmeye başlaması, yöneticilerin iletişim ve bilgi kanallarındaki eksikliklere bağlı olarak karar alma ve 

ilgili kararları uygulama aşamasında çeşitli güçlükler yaşaması gibi durumlar gösterilebilir (Morrison & 

Milliken, 2000: 708-716; Milliken, Morrison & Hewlin,  2003: 17; Samadi ve diğerleri, 2013: 557; Yeşilaydın & 

Bayın, 2014: 104).  

Yukarıda sayılan olumsuz etkilerin azaltılabilmesi ve sessizlik ile başa çıkılabilmesi için daimi öğrenmeye 

elverişli bir örgüt yapısının oluşturulmasına, gelişmeyi ve konuşmayı destekleyen bir örgüt kültürünün 

benimsenmesine ve çalışanların güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca örgütlerde iletişim ağının 

katılımcı, şeffaf ve açık bir biçimde gerçekleştirilmesi önemlidir. Emek yoğun yapıya sahip olan turizm 

sektöründe, işgörenlerin memnuniyetinin sundukları hizmetin kalitesine, dolayısıyla tüketici 

memnuniyetlerine etkileri göz önünde bulundurulduğunda, konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin 

örgütsel sessizliğin örgütsel öğrenme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve bu konuda gerekli önerilerin 

sunulması son derece önemlidir.  

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

2.1. Örgütsel Sessizlik 

İçinde bulunduğumuz dönemde rekabetin iyiden iyiye hissedilmesiyle, organizasyonlarda bilgi aktarımı ve 

çalışanların birbirleriyle olan uyumu her geçen gün daha fazla dikkat çekmektedir. Örgütler,  başarıyı 

sağlayabilmeleri için işgörenleriyle uyum içerisinde çalışmaları gerekliliğinin farkında olmalarına rağmen, 

işgörenlerin sessiz kalmalarına bilinçli veya bilinçsiz olarak sebebiyet verebilmektedirler (Bildik, 2009: 34). 

Örgüt içerisinde sessizlik kavramı, önceleri, bir bağlılık işareti olarak kabul edilmiş olsa da, temelde 

işgörenlerin örgütsel konu ve sorunlar hakkında bilgi ve düşünce sahibi olmasına rağmen, ilgili bilgi veya 

düşünceleri bilinçli olarak saklaması, dile getirmemesi olarak betimlenmesiyle ve olumsuz bir durum olarak 

ele alınmasıyla önemi anlaşılmaya başlanmıştır (Çakıcı, 2010: 9).  Literatürde sessizlik kavramı; bilinçli, aktif, 

amaçlı ve kasıtlı bir tutum olarak ele alınmaktadır.  Sessizlik tutumu, kişinin istek ve tavırlarını doğrudan ya 
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da dolaylı olarak etkilemektedir (Park & Keil, 2009: 917). Son dönemlerde ise örgütsel sessizlik, örgütün 

karşılaştığı ciddi sorunlar karşısında gösterdiği önemsiz ve yetersiz reaksiyonları tanımlamak için de 

kullanılabilmektedir (Henriksen & Dayton, 2006: 1540; Gül & Özcan, 2011: 111; Tülübaş & Celep, 2014: 281). 

Örgütsel ses ve sessizlikle ilgili çalışmaların önemi, 1970'li yıllardan itibaren anlaşılmaya başlanmıştır. Bu 

doğrultuda, 1970'li yıllardan itibaren günümüze kadar geçen süreç içerisinde örgütlerde ses ve sessizlikle 

ilişkili çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. İlgili araştırmaların literatür bölümleri incelendiğinde, 

Morrison & Milliken (2000: 706) örgütsel sessizliği, işgörenlerin birlikte hareket ederek, içerisinde yer aldığı 

ve faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlü olduğu örgütle ilgili yararlı bilgilerini bilinçli ve kasıtlı olacak 

bir biçimde ifade etmekten kaçınmaları olarak tanımlarken; Pinder & Harlos (2001: 334), örgütsel değişimi 

gerçekleştirebilme, etkileyebilme veya düzeltebilme kabiliyetine yetkin işgörenlerin duygusal, bireysel veya 

örgütsel şartlardan ötürü öznel düşüncelerini saklaması olarak ifade etmiştir. McGowan (2003: 1) örgütsel 

sessizliği; işgörenlerin şahsi ve işletmeyi ilgilendiren konularla ilişkili bilgi aktarımında sorunlar yaşaması, 

uygun zeminin olmadığını düşünmesi sonucunda örgüt içerisinde sessizlik ikliminin oluşması olarak 

tanımlarken, Henriksen & Dayton (2006: 1539) ise örgütsel sessizliği, bir organizasyonun karşılaştığı ciddi 

problemlere karşı gösterilen küçük ve önemsiz tepkiler olarak ifade etmiştir. 

Yukarıda yapılan tanımları dikkate alarak, örgütsel sessizlik kavramıyla ilgili genel bir tanımlama yapılacak 

olursa; Örgütsel sessizlik; örgütün içerisinde yer alan işgörenlerin gerek özel hayatlarında gerekse de iş 

hayatlarındaki çeşitli faktörlerin etkisinde kalarak, hem kendileriyle ilgili durumlarda hem de örgütlerle 

ilgili durumlarda herhangi bir gelişim veya değişim faaliyetlerinde zihinsel, duygusal veyahut davranışsal 

bakımdan örgüte bilinçli olarak katkı sunmasında isteksiz olması, gerekli bilgi paylaşımını inkâr etmesiyle 

ilgili eğilimlerin tamamı olarak ifade edilebilir (Özgan & Külekçi, 2012: 34; Bayın, Yeşilaydın & Esatoğlu, 

2015: 250; Kahya, 2015: 529). 

İş ortamında işgörenlerin neden sessizleştiği, nasıl sessizleştikleri ve sesini çıkarmada en çok isteksiz 

oldukları konular, örgütle ilgili sorunları ve konuları kiminle paylaştıkları, kimle konuşup kime sessiz 

kalacaklarına nasıl karar verdikleri, sessizliğin nasıl farkına varılabileceği gibi konuların açıklanması bu 

kavramın anlaşılmasında son derece önemlidir (Milliken ve diğerleri, 2003: 1454). Günümüzde işletmelerin 

çağa ayak uydurabilmek için bir yandan yenilik ve gelişmeleri takip etmesi, diğer yandan da sessizleşme 

paradoksunu çözümleyebilmek için konunun nedenlerini tespit ederek sonuçları ile ele alması 

gerekmektedir (Çakıcı, 2007: 147). Bu noktada işletmelerde örgütsel sessizliğin yaşanması örgüt açısından 

önemli bir sorun olarak görülmektedir. Organizasyonlarda örgütsel sessizliğin nedenleri; yönetsel nedenler, 

örgütsel nedenler ve bireysel nedenler şeklinde üç başlık altında incelenmektedir. Yönetsel nedenler; 

yöneticilerin olumsuz geribildirimlerle karşılaşma çekinceleri, yöneticilerin yerleşik inanışları ve yönettikleri 

işgörenlerin görevlerini kötüye kullanabileceklerini düşünmelerinden kaynaklanabilmekteyken (Morrison & 

Milliken, 2000: 707), örgütsel nedenler; örgütsel adaletsizlik kültürü, örgüt kültürü, örgütsel iletişim ve 

örgütsel sessizlik iklimi gibi çeşitli etmenlerden meydana gelmektedir (Morrison ve Milliken, 2000: 708; 

Pinder & Harlos, 2001: 345). Son olarak bireysel nedenler ise işgörenlerin yöneticilerine güvenememesi, 

dışlanma korkusu, konuşmanın ve bilgi paylaşımının riskli bir eylem olduğunu düşünmesi, geçmiş 

tecrübeler, ilişkilerin bozulacağı fikrine kapılmış olması ve kişilik özellikleri gibi faktörlerden oluşmaktadır 

(Kahya, 2015: 529-530). Nedeni her ne olursa olsun, örgütsel sessizliğin örgüt ve çalışanlar açısından birçok 

olumsuz sonucu olduğu bilinmektedir. Bu durum, sessizliğin örgütler açısından başarılı bir şekilde 

yönetilmesi ve sessizliğe sebebiyet veren nedenlerin asgariye indirilmesi gerekliliğini gözler önüne 

sermektedir. Örgüt içerisinde ilgili düzenlemelerin ve faaliyetlerin uygulanmasıyla, işgörenlerin işten 

ayrılma niyetleri düşürülecek, amirleriyle olan ilişkileri daha şeffaf bir yapıya dönüşecek ve işgörenler 

açısından daha elverişli bir çalışma alanı oluşturulabilecektir. Örgütler açısından bakıldığında ise farklı 

düşünce ve fikirlerin gelişebilmesi mümkün ortamlara sahip olunmasıyla, örgütsel öğrenmede artış 

sağlanabilecek ve örgüt rekabet ortamındaki değişme ve gelişimlere daha çabuk uyum sağlayabilecektir 

(Yeşilaydın & Bayın, 2014: 104). Örgütsel sessizliğin, örgüt ve işgörenler üzerindeki olumsuz etkileri 

(Morrison & Milliken, 2000: 718); bilgi girdisinin çeşitliliğindeki eksiklik, eleştirel analiz ve alternatif 

fikirlerde eksiklik, geri bildirim eksikliği, işgörenlerin kontrol eksikliğine inanması, işgörenlerin ruhsal 

rahatsızlıkları, etkili olmayan karar verme mekanizması, hataların tespiti ve düzeltilmesindeki zayıflık, 

örgütsel öğrenme yeteneğindeki düşüklük, motivasyon düşüklüğü, kovulma, istifa ve sabotaj, endişe ve 

kaygıdır. İş ortamında işgörenler, örgütsel sorunları dile getirdiklerinde açıkça veya gizlice 
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cezalandırılacaklarını düşündükleri için örgütün gelişmesi yönünde görüş belirtmekten kaçınarak sessiz 

kalmayı yeğleyebilmektedirler. Örgütsel sessizlik, örgütsel gelişimi yavaşlatmasının yanı sıra, işgörenlerin 

işletmeye olan bağlılık seviyelerini de azaltmaktadır. Bu husus aynı zamanda, örgüt içi çatışmaya sebebiyet 

vermekte, değişim ve yeniliğe engel olmakta, yönetime olumlu veya olumsuz geri bildirim vermeme 

sonucunda karar alma ve uygulama süreçlerinin zayıflamasına yol açabilmektedir. Örgütsel sessizliği 

benimseyen işgörenlerde, moral bozukluğu ve motivasyon düşüklüğü, işe geç kalma, işe devamsızlık ve 

işten ayrılma gibi şahsi ve örgütsel verimliliği olumsuz yönde etkileyecek davranışların arttığı 

görülmektedir. Sözü edilen durumlar, işgörenleri kaygı ve strese iterek, işgörenlerin giderek sessizlik 

kültürünü benimsemelerine sebebiyet vermektedir (Morrison & Milliken, 2000: 718-719). 

Örgütsel sessizliğin, genel bağlamda örgütsel ve şahsi olarak çok sayıda sonucu bulunmaktadır (Morrison 

ve Milliken, 2000:708-716; Çakıcı, 2010: 35-36; Milliken ve diğerleri, 2003: 17; Pinder ve Harlos, 2001: 334 - 

335). Örgütsel sessizlik, işgörenlerde tatminsizlik, iletişim bozukluğuna ve strese sebebiyet verebilmekte 

(Vakola & Bouradas, 2005: 443-444), işgörenlerin gerçekleştirdikleri işin kalitesini olumsuz yönde 

etkiyebilme (Nikmaram, Yamachi, Shojaii, Zahrani & Alvani, 2012: 1272) ve işgörenlerde gerginlik, korku, 

aşağılanma, verimliliğin ve yaratıcılığın azalması gibi çeşitli duyguların oluşmasına neden olabilmektedir 

(Perlow & Williams, 2003: 3-4). Örgütsel sessizlik ayrıca, örgüt içerisinde örgütsel öğrenmede düşüşe, 

işgörenler üzerinde düşük motivasyona ve yüksek düzeyde işten ayrılma niyetine sebebiyet verebilmektedir 

(Morrison & Milliken, 2000: 1565-1566). İşgörenlerin sessizleşmesi; örgütsel hataların ortaya çıkmasına, örgüt 

içerisinde işgörenlerin yaratıcılığının azalmasına neden olmaktadır. Bu durumlar da ortaya çıkan sorunların 

düzeltilebilme olasılığını azaltmakta ve örgütsel performansın düşmesine neden olabilmektedir (Meydan, 

Köksal & Uğurlu Kara, 2015: 145). 

2.2. Örgütsel Öğrenme 

İçinde bulunan dönemde rekabetin iyice varlığını hissettirmesi, işletme içi ve dış çevre elemanlarından yeni 

bilgiler elde edilmesi ve bu bilgilerden belli çıkarımlarda bulunulması gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu 

nedenle, örgütsel öğrenme işletmelerce benimsenmesi ve rekabet avantajının sağlanabilmesi adına üzerinde 

çaba harcanması gereken önemli bir konulardan biridir.  

 İlk defa Cyert ve March (1963) ile tartışılmaya başlanan örgütsel öğrenme,  örgütün örgütsel amaçlarıyla 

ilgili önemli gördüğü uygulamalarını çevresel değişimlere uyumlaştırma süreci olarak tanımlanmıştır. 

Organizasyonlar zaman içerisinde uyarlanma davranışı sergilemekte ve bu da örgütsel öğrenme olarak 

nitelendirmektedir. Örgütsel öğrenme; işletmelerde problem bulma, çözme ve bunun örgütsel deneyim 

halini alması şeklinde işlemektedir. Cyert ve March, bu deneyimlerin çevresel değişimlere bağlı olup 

olmadığına odaklanmışlar ve sorunun çözümündeki kaliteyi değerlendirmişlerdir (Ayazlar, 2012: 53).  

March ve Olsen (1975) örgütsel öğrenmenin belirli kurallar temelinde başarılabileceğini vurgulamışlardır. 

Buna göre, örgütsel kararlar belirli kurallara göre alınmalı ve örgütün kazandığı deneyimler bu kuralların 

içeriğine göre belirlenmelidir. Eğer kurallar bu deneyimlerle uyumlu değilse değiştirilmelidirler (Ayazlar, 

2012: 53). Argyris ve Schön (1978) birinci tip ve ikinci tip öğrenme yaklaşımlarını geliştirmişlerdir. 

Araştırmacılar, birinci tip öğrenmeyi tek döngülü öğrenme; ikinci tip öğrenmeyi ise çift döngülü öğrenme 

şeklinde açıklamışlardır (Türkay, 2007: 16). Senge (1990), öğrenme sürecine yönelik çalışmalarında, sistem 

düşüncesini öğrenmeye uyarlamıştır. İşletmelerdeki çalışanlar değişse bile öğrenilenlerin organizasyonda 

kalacağı görüşü üzerine kurulan ve bu doğrultuda öğrenmenin sistem düzeyinde bir örüntü olarak kabul 

edildiği sistem dinamikleri yaklaşımını geliştirmiştir. Huber (1991) ise organizasyonları çevreden aldıkları 

enformasyonu işleyen enformasyon işleme sistemleri olarak değerlendirmiştir (Özdemir, 2006: 7). 

Fiol & Lyles (1985: 803) öğrenme ve davranış değişikliği bağlantısını kurarak örgütsel öğrenmeyi eylemlerin 

daha iyi bilgi ve anlama ile geliştirilmesi süreci olarak tanımlamıştır. Argyris & Schön (1996: 16) örgütsel 

öğrenmeyi, "hataların tespiti ve düzeltme süreci" olarak ifade etmiştir. Organizasyonlardaki bireylerin 

sorunlu bir durumla karşılaştıklarında, durumu organizasyonun lehine incelemeye aldıklarında, örgütsel 

öğrenmenin önemine dikkat çekmişlerdir.  

Örgütsel öğrenme, daha geniş bir kapsamda, kurumların veya kuruluşların oluşturulması, etkinlik ve 

bilgilerin meydana getirilmesi ve aynı zamanda gerekli eylemler gerçekleştirilirken işgörenlerin ilgili 

konularda etkinliklerinin artırılması adına şahsi becerileri ve iş yapabilme yeteneklerinin güçlendirilmesi 

şeklinde açıklanabilir (Turan, Karadağ & Bektaş, 2011: 629). Bu tanım ışığında örgütsel öğrenme, örgütlerin 



M. Tuna – O. Çelen – H. Sarı Gök 11/1 (2019) 390-407  

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 394 

bilgi ve becerilerinde bir değişme, genişleme yani tutum değişikliği ile sonuçlanabilmektedir. Örgütsel 

öğrenme, eş zamanlı olarak bireysel ve örgütsel davranışlarda değişimlere yol açabilmektedir. Davranış 

değişikliği işgören performansının artması ile sonuçlandığında ise örgütlerin sürekli kendilerini 

geliştirmeleri ve iyileşmelerine yardımcı bir süreç olabilmektedir. 

Örgütsel öğrenme, gelecekteki eğilimleri öngörebilmeyi, uyumdan ziyade eğilimlere yönelik yaratıcılığı 

arttırmayı, yönlendirmeyi ve daha etkili olabilmeyi  sağlamaktadır.  Bilginin elde edilmesi, örgüt içerisinde 

paylaşılması, gerekli değişikliklerin uygulamaya koyulması, insan kaynağını daha verimli ve etkin bir 

yapıya dönüştürmesiyle işletmelere sağlayacağı faydalar, işgörenlerin tek tek bireysel gelişiminden elde 

edilebilecek faydalardan daha fazla ölçekte olabilmektedir. Örgütsel öğrenme, işletmelerin son dönemde 

öneminin ve uygulanması gerekliliğinin farkına vardıkları bir süreç haline gelmiştir (Avcı & Küçükusta, 

2009: 34).  

İşletmelerde örgütsel öğrenme süreci, işgörenlerin kişisel gelişimine, ekip çalışması anlayışının 

güçlenmesine ve dolayısıyla ekibin başarı ve performansının artmasına yol açmaktadır. Başarı grafiğinde 

artış sağlayan, kendisini geliştirme fırsatına sahip olan işgörenin iş doyumunun da artacağı yadsınamaz bir 

gerçektedir. Yapılan çalışmalarda örgütsel öğrenme ile iş doyumu arasında güçlü ve pozitif bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir (Wright, 1997: 42; Çam, 2002: 135; Egan, Baiyin & Barlett, 2004: 294; Xie, 2005: 82). 

Literatürde örgütsel öğrenmenin farklı tutum ve davranış değişkenleriyle de ilişkisi olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalarda, örgütsel bağlılık ile örgütsel öğrenme arasında da 

güçlü ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir (Wright, 1997: 42; Çıpan, 1999: 48; Çam, 2002: 138; 

Xie, 2005: 82). Örgütsel öğrenme ile iş doyumu arasındaki pozitif yönlü ilişki ayrıca, duygusal bağlılığı da 

etkileyebilmekte ve arttırabilmektedir. Örgütsel öğrenme, turizm işletmelerinde yer alan işgörenlerin 

kendilerini geliştirme imkânını sunmasından ötürü, ahlaki bir sorumluluk yaratarak aynı zamanda normatif 

bağlılığı da olumlu yönde etkileyebilmektedir (Avcı, 2008: 21).  

Örgütsel öğrenme bilgiyi işleme sürecidir  (Huber, 1991: 88). Örgütsel öğrenme sürecinde örgütler, 

çevrelerine uyum sağlama yeteneklerini geliştirmek ve hayatta kalabilmek için öğrenmek durumundadır. 

Örgütsel öğrenme sürecine ilişkin Huber (1991) ve Dixon (1992)  öğrenmenin örgütsel boyutuna ve süreç 

tarafına dikkat çeken işlevsel bir model geliştirmişlerdir.  Söz konusu model (Şekil 1); bilginin edinilmesi, 

bilginin paylaşımı, bilginin yorumlanması, yeniden kullanılmak ve değerlendirilmek üzere örgütsel 

hafızada saklanması aşamalarından oluşmaktadır (Kalkan, 2006: 25). Bilgi edinme; işletmenin ihtiyaç 

duyduğu bilgiyi çeşitli yollardan elde edebilmesidir. Bilgi edinimi için hem işletme içi hem de işletme dışı 

kaynaklardan yararlanılabilir. Önceden iç ve dış çevreden temin edilen bilgiler yani sağlanan tecrübeler, 

işletme dışı unsurların tecrübeleri ve stratejik eylemler yeni bilgi ediniminin ve işlemesinin temel 

kaynaklarıdır (Romme & Dillen, 1997: 71).  Bilgi paylaşımı; farklı kaynaklardan elde edilen bilginin değişim 

ve paylaşımının gerçekleştirilmesidir. Bilgi resmi ve gayrı resmi yollarla dağıtılabilmektedir. Bilginin 

dağıtılması öğrenme sürecinin kapsamlılığını etkilemektedir. Bilginin etkin bir biçimde yaygınlaştırılması 

bir organizasyonda daha kapsamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayarak kaynaklardan yararlanma 

imkânını da arttıracaktır (Kalkan, 2006: 25). Bilginin yorumlanması; paylaşılan bilginin farklı yorumlarının 

ortaya çıkması, örgüt potansiyel tutum çerçevesini genişletebileceğinden, örgütsel öğrenmede ilgili bir 

büyümenin gerçekleşebileceği anlamını taşımaktadır (Huber, 1991: 102). Ayrıca,  bilginin yorumlanması 

sürecinde örgüt çalışanlarının meydana getirmiş olduğu ortak kavramlar, ekip halinde davranabilmek ve 

bilginin etkili bir biçimde değerlendirmesine olanak sunabilmektedir. Bilginin saklanması ve yeniden 

değerlendirilmesi; organizasyon edindiği bilgiyi örgütsel hafızada saklamakta ve ihtiyaç duyulduğunda gün 

yüzüne çıkararak değerlendirmektedir. Depolanmış bilgi ilerideki anlayış türü ve karar verme süreçleri 

üzerinde de aktif rol oynayabilmektedir (Dixon, 1992: 45-46). 

 

 

 

Şekil 1: Örgütsel Bilgi Yönetim Süreci 

Kaynak: (Kalkan, 2006: 31). 

Bilgi Edinimi Bilgi Paylaşımı Bilginin Yorumu 

ve İçselleştirilmesi 

Bilginin Saklaması 

ve Yeniden 

Değerlendirilmesi 
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Örgütsel öğrenme, konaklama işletmelerinin değişime uyum sağlamasına, yenilikler yaratmasına, müşteri 

tatminini arttırmasına ve bu sayede rekabet üstünlüğü elde etmesine olanak sunmaktadır (Yang, 2004: 421).  

İşletmelerde örgütsel öğrenme görüşünün benimsenmesiyle birlikte, bilginin kolayca elde edilmesi mümkün 

hale gelir ve bu yolla hem elde edilen bilgiyi işleyebilen işgörenlerin verimliliği hem de örgütün verimliliği 

artar. Ayrıca eğitilmiş işgücü sayesinde meydana getirilen örgüt yapısının pozitif yönleri, işgörenlerin 

kendilerini örgütün bir parçası olarak hissetmelerini sağlayacaktır. Böylelikle, işletmelerin karşılaştığı en 

önemli sorunlardan birisi olan işgören devir hızında düşüş yaşanabilir (Avcı & Küçükusta, 2009: 34).  

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel sessizlik davranışlarının örgütsel 

öğrenme üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.  Literatür incelendiğinde örgütsel sessizliğin nedenleri, 

sonuçları ve etkileri üzerine birçok çalışma gerçekleştirildiği görülmüştür. Ancak örgütsel sessizliğin 

örgütsel öğrenme üzerine olan etkisinin incelendiği çalışma sayısının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

bu konuda turizm sektöründe yapılan bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Çalışma, bu alandaki boşluğu 

doldurmak üzere tasarlanmıştır. Konaklama işletmelerinde önemli bir sorun olarak kabul edilen sessizlik ve 

öğrenme konularında yapılacak araştırma sonuçlarının teorik ve pratik anlamda katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. İfade edilen bilgilerin ışığında, araştırmanın temel hipotezi aşağıdaki gibidir: 

• Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel sessizliğinin örgütsel öğrenmeleri üzerinde etkisi 

vardır. 

Araştırmanın ana hipotezine ek olarak çalışmada aşağıda belirtilen sorulara da cevap aranmaktadır: 

• Konaklama işletmelerindeki işgörenlerin demografik özellikleri, örgütsel sessizlik tutumları ile farklılık 

gösterir mi? 

• Konaklama işletmelerindeki işgörenlerin demografik özellikleri, örgütsel öğrenme tutumları ile farklılık 

gösterir mi?  

3.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini; Nisan-Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde faaliyet gösteren konaklama 

işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır.  Antalya ilinin evren olarak seçilme nedeni; gelen turist sayısı, 

turistik yatak kapasitesi ve çok çeşitli turistik faaliyetlere ev sahipliği yapması, turistik ürün çeşitliliği 

bakımından Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olmasıdır. Antalya ilinde konaklama 

sektöründe çalışan sayısının fazla olması nedeniyle evrenin tamamına ulaşmanın maliyetli olması ve zaman 

açısından kısıtlamalar olması nedeniyle örnekleme yöntemine gidilmiş ve örneklem seçiminde "kolayda 

örnekleme" yöntemi kullanılmıştır. Bu noktada çalışmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılara ulaşılarak 

veriler anket yöntemiyle çalışanlardan toplanmıştır. 2017 yılı itibariyle Antalya ilinde faaliyette bulunan T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme Belgeli 755 adet konaklama işletmesi  mevcuttur (Antalyakültürturizm, 

2017). Çalışma için 650 adet anket dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 440 tanesi dönmüştür ve ilgili anketler 

içerisinde 390 tanesinin analiz edilecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin çalışma ortamında örgütsel sessizliğin örgütsel 

öğrenme üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla hazırlanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde katılımcılarla ilgili demografik bilgiler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, eğitim gördüğü alan, 

bu işletmede çalışma süresi, otelcilik endüstrisinde çalışma süresi, çalıştığı bölüm), ikinci bölümde örgütsel 

öğrenmeyle ilgili ölçek maddeleri ve üçüncü bölümde ise örgütsel sessizlik ile ilgili ölçek maddeleri yer 

almaktadır.  

Örgütsel sessizliği ölçmek amacıyla Van Dyne ve diğerleri (2003) tarafından geliştirilen 5’li likert ölçeğine 

göre hazırlanmış 15 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır (Naktiyok, Kızıl ve Timuroğlu, 2015: 205). Ölçek, 

“kabullenici sessizlik” (5 madde), “korunma amaçlı sessizlik” (5 madde), “prososyal sessizlik” (5 madde) alt 

boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin boyutlarını belirlemek amacıyla 15 adet maddeden oluşan ölçeğe 
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açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır (Naktiyok ve diğerleri, 2015: 206). Ölçeğin toplam Cronbach’s alpha 

güvenirlik katsayısı 0,842 olarak bulunmuştur (Naktiyok ve diğerleri, 2015: 207) ve bu değer verilerin 

oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada örgütsel öğrenme değerlendirmelerini belirlemek üzere (Ayazlar, 2012: 113) 18 maddelik örgütsel 

öğrenme ölçeği kullanılmıştır. Faktörlere yönelik yapılan güvenirlik analizlerinde Cronbach’s alfa değeri 

,960’lık bulunmuştur. Dolayısıyla toplanan verilerin güvenirlik düzeyi yüksektir. Örgütsel öğrenme ölçeği 

üç boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; “öğrenmeye bağlılık”, “paylaşılan vizyon” ve “açık fikirlilik”tir 

(Ayazlar, 2012: 114).  

Her iki ölçeğin puanlamasında da "Kesinlikle Katılıyorum-5", "Katılıyorum-4", "Kararsızım-3", 

"Katılmıyorum-2", "Kesinlikle Katılmıyorum-1" şeklinde Likert Tipi (1-5) puanlama kullanılmıştır. 

4. ANALİZ ve BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında, araştırmaya konu olan işgörenlerin demografik özelliklerine ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir. Bununla birlikte örgütsel öğrenme ve örgütsel sessizlikle ilgili bilgiler ile keşfedici faktör analizi, 

regresyon ve korelasyon analizlerine yönelik bulgulara yer verilmektedir.  

4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Bu başlık altında araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 

eğitim gördüğü alan, bu işletmede çalıma süresi, otelcilik endüstrisinde çalışma süresi, çalıştığı bölüm) 

yönelik bilgilere yer verilmektedir. İlgili bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan 390 katılımcının %51’nin erkeklerden, %49’unun ise kadınlardan 

oluştuğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların %50,8’nin 21-30 yaş aralığında, %21,5’nin 20 ve altı, %18,5’nin 31-40 

yaş aralığında, %6,9’nun 41-50 yaş aralığında, %2,3’nün ise 51 ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir. 

Ankete katılanların; %52,3’ü üniversite, %28,2’si lise, %11,8’i ortaokul, %5,1’i lisansüstü ve %2,6’sı da ilkokul 

mezunudur. Ankete katılanların aldıkları eğitim türüne bakıldığında %71’inin turizm alanında ve %29’unun 

turizm alanı dışında eğitim aldıkları görülmektedir. Mevcut olarak bağlı bulundukları otel işletmesindeki 

çalışma süreleriyle ilgili bulgularla ilgili olarak %34,4 bir yıldan az, %32,8’nin bir ila üç yıl, %23,1’nin dört-

altı yıl, %6,4’ünün yedi ila dokuz yıl ve %3,3’ünün ise 10 yıldan fazla bir süredir ilgili otel işletmesinde 

işgören olarak yer aldıkları anlaşılmaktadır. Katılımcıların %29,4’ünün dört-altı yıl, %28,2’si bir yıldan az, 

%24,9’u bir ila üç yıl, %10,5’inin yedi ila dokuz yıl, %7,2’sinin ise 10 yıldan fazla otelcilik endüstrisinde 

çalıştığı tespit edilmektedir. Ankete katılanların %29,7’lik çoğunluğu mutfak, %21,8’nin restoran/bar, 

%19,2’sinin ön büro, %17,4’ünün diğer (Halkla ilişkiler, pazarlama, eğlence, SPA vb.) ve %11,8’nin de kat 

hizmetleri biriminde istihdam edildiği görülmektedir. 

  Değişkenler n        (%) Değişkenler n        (%) 

 Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

 Yaş 

20 ve altı 

21-30 

31-40 

41-50 

51 ve üzeri 

 Eğitim durumu 

İlkokul                                                                    

Ortaokul                                                                    

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

Eğitim görülen alan 

 Turizm alanında 

 Turizm alanı dışında 

 

 

191    (49,0) 

199    (51,0) 

 

  84    (21,5) 

192    (50,8) 

  72    (18,5) 

  27      (6,9) 

    9      (2,3) 

 

  10      (2,6) 

  46     (11,8) 

110     (28,2) 

204     (52,3) 

  20       (5,1) 

 

277  (71,0) 

113  (29,0) 

 

 Bu oteldeki çalışma süreniz 

1 yıldan az 

1-3 yıl 

4-6 yıl 

7-9 yıl 

10 yıldan fazla 

Otelcilik endüstrisinde çalışma süreniz 

1 yıldan az 

1-3 yıl 

4-6 yıl 

7-9 yıl 

10 yıldan fazla 

Çalıştığınız bölüm 

  Ön büro 

  Restoran/Bar 

  Mutfak 

  Kat Hizmetleri 

  Diğer 

 

 

134   (34,4) 

   128   (32,8) 

     90   (23,1) 

     25     (6,4) 

     13     (3,3) 

 

 

    110  (28,2) 

      97  (24,9) 

    114  (29,2) 

      41  (10,5) 

      28    (7,2) 

 

      75  (19,2) 

      85  (21,8) 

    116  (29,7) 

      46  (11,8) 

      68  (17,4) 
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4.2. Örgütsel Sessizlik Ölçeğine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, Van Dyne ve diğerleri (2003) tarafından geliştirilen örgütsel sessizlik ölçeğine 

yönelik bulgulara yer verilmektedir. Orijinal ölçek üç boyuta sahip iken çalışmaya uyarlanan ölçeğin iki 

boyuta sahip olduğu anlaşılmıştır. Keşfedici faktör analizi sonucunda elde edilen iki boyut yeniden 

isimlendirilmiştir. Keşfedici faktör analizi ve ilgili iki boyuta ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. Ayrıca 

örgütsel sessizlik ölçeğine yönelik gerçekleştirilen güvenirlik analizinde Cronbach’s alpha değeri ,889 

çıkmıştır. Bu sonuca göre ölçeğin güvenilir olduğu ifade edilebilir (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu & 

Yıldırım, 2012: 123). Ayrıca, Araştırmada yararlanılan ölçekte yeni alt boyutların oluşmasına bağlı olarak 

korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2: Örgütsel Sessizlik Ölçeğine İlişkin Keşfedici Faktör Analizi Bulguları 

Örgütsel Sessizlik İfadeleri 1. Boyut 

Kişisel Sessizlik 

2. Boyut 

Kurumla İlgili 

Sessizlik 

 

(OS.4) Lehime bir değişiklik yaratacağına inanmadığım için 

kendimi geliştirmeye yönelik fikirlerimi ifade etmekten 

çekinirim. 

,803   

(OS.3) Problemlere çözüm üretme noktasında görüşlerimi 

kendime saklarım. 

,800   

(OS.8) Bu kurumda çalışmaya devam edebilmek için iş ile 

ilgili olumsuz durumları görmezden gelirim. 

,785   

(OS.7) İdarecimin tepkisinden korktuğum veya çekindiğim için 

iş ile ilgili olumsuz durumları görmezden gelirim. 

,778   

(OS.6) İdarecimin tepkisinden korktuğum veya çekindiğim için 

değişime ilişkin fikirlerimi ileri sürmem ve konuşmam. 

,777   

(OS.5) Beni alakadar etmediğini düşündüğüm için buradaki 

işlerin nasıl daha iyi yapılabileceği konusundaki görüşlerimi 

ifade etmekten kaçınırım. 

,769   

(OS.2) Alınacak kararlara rıza gösteren biri olduğumdan 

düşüncelerimi kendime saklarım. 

,752   

(OS.9) Kurumdaki devamlılığımı korumak amacıyla eksik 

hususları düzeltmeye yönelik var olan görüşlerimi 

açıklamaktan sakınırım. 

,750   

(OS.10) İdarecimin tepkisinden korktuğum veya çekindiğim 

için ortaya çıkan problemlere yönelik çözümlerimi 

geliştirmekten çekinirim. 

,735   

(OS.1) Değişime yönelik yapılan öneriler hakkında 

konuşmakta isteksizimdir. 

,630   

(OS.13)Bu kurum ile ilgili sırları açıklamam konusunda 

başkalarından gelen baskılara direnirim. 

 ,859  

(OS.14) Bu kuruma zarar verebilecek bilgileri açıklamayı 

reddederim 

 ,846  

(OS.15) Bu kurum ile ilgili gizli kalması gereken bilgileri en 

uygun şekilde muhafaza ederim. 

 ,823  

(OS.12) Bu kuruma yararlı olmak amacıyla özel bilgilerimi 

saklarım. 

 ,801  

(OS.11) Bu kurum ile olan işbirliğime dayanarak, gizli kalması 

gereken bilgileri kendime saklarım. 

 ,586  

Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi 60.474  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Ölçümü   ,892 

Barlett Küresellik Testi  

Yaklaşık Ki-kare 

 2896,674 

Df  105 

Sig. (Anlamlılık)  ,000 

Örgütsel sessizlik ölçeğinin keşfedici faktör analizine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, örneklem 

yeterlilik testi olan “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)” testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda KMO değeri ,892 ile 

0,8-0,9 aralığında yer almıştır ve bu değer faktör analizinin uygulanabilirliği açısından çok iyi bir değer 

olarak kabul edilebilir (Üstüner, 2006: 116). Keşfedici faktör analizinin gerçekleştirilmesinde kullanılan 

testlerden olan “Barlett Küresellik Testi”nden ölçek içerisinde yer alan ifadelerin tutarlılığını test etmede 

yararlanılmaktadır. Keşfedici faktör analizinin gerçekleştirilebilmesi için testin anlamlı çıkması 

gerekmektedir. Bu değer, P<0,05 seviyesinde olmalıdır (Naktiyok ve diğerleri, 2015: 207). Tablo 2 

incelendiğinde, Bartlett Küresellik Testi’nin yaklaşık ki kare (x²) değerinin 2896,674; p değerinin ise 000<0,05 
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olduğu görülmektedir. İlgili sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, örgütsel öğrenme ölçeğinin sahip 

olduğu KMO ve Bartlett test değerlerine göre bu ölçeğe keşfedici faktör analizi uygulanabilir. Keşfedici 

faktör analizine göre ölçeğin toplam açıklanan varyans yüzdesi 60.474’tür. Faktör analizi sonucuna göre, 

örgütsel öğrenme ölçeğinin aslından farklı olduğu ve iki boyut içerisinde toplandığı anlaşılmaktadır. Kişisel 

sessizlik boyutunda OS.4, OS.3, OS.8, OS.7, OS.6, OS.5, OS.2, OS.9, OS.10 ve OS.1 ifadelerinin bulunduğu 

görülmektedir. İlgili boyut içerisindeki toplam ifade sayısının 10 olduğu anlaşılmaktadır. Kurumla ilgili 

sessizlik boyutunda ise toplamda beş ifadenin bulunduğu ve ilgili ifadeler, OS.13, OS.14, OS.15, OS.12 ve 

OS.11 ifadeleridir. 

Keşfedici faktör analizi sonucunda örgütsel sessizlik ölçeğinde yeni alt boyutlara ulaşılmıştır. Yeni alt 

boyutların, dağılımını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen korelasyon analizine yönelik bulgular, Tablo 3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3: Örgütsel Sessizlik İfadelerinin Alt Boyutlarına Göre Korelasyon Analizi 

 Örgütsel Sessizlik 
İfadeleri 

Kişisel Sessizlik 
Boyutu 

Kurumla İlgili 
Sessizlik Boyutu 

Örgütsel 
Sessizlik 
İfadeleri 

Pearson Correlation 1 ,901(**) ,660(**) 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 390 390 390 
Kişisel Sessizlik 
Boyutu 

Pearson Correlation ,901(**) 1 ,268(**) 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 390 390 390 

Kurumla İlgili 

Sessizlik 

Boyutu 

Pearson Correlation ,660(**) ,268(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 390 390 390 

(**) Korelasyon 0,01 düzeyinde çift taraflı öneme sahiptir. 

Tablo 3’te, gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel sessizlik ifadeleri ile kişisel sessizlik 

ve kurumla ilgili sessizlik boyutları arasındaki ilişkilere yönelik bulgular yer almaktadır. Bütün maddeler ve 

iki boyut arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Örgütsel sessizlik ifadeleri ile kişisel 

sessizlik boyutu (r= ,901: p=,00<,01) arasında çift taraflı, anlamlı ve çok güçlü pozitif bir ilişkinin olduğu 

saptanmıştır. Örgütsel sessizlik ifadeleri ile kurumla ilgili sessizlik boyutu (r= ,660: p=,00<,01) arasında 

anlamı ve orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Kişisel sessizlik boyutu ve kurumla ilgili 

sessizlik boyutu (r= ,268: p=,00<,01) arasında çift taraflı, anlamlı ve zayıf düzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu 

görülmektedir. 

4.3. Örgütsel Öğrenme Ölçeğine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, Ayazlar’ın (2012) örgütsel öğrenme ölçeğinde yer alan altıncı ve yedinci 

ifadeler binişik ifade oldukları için analizlere dâhil edilmemiştir. Bu doğrultuda, Ayazlar’ın (2012) orijinal 

ölçeğindeki 18 ifade, 16 ifadeye düşürülmüştür. 18 ifadeden oluşan ölçekte üç boyut bulunurken, çalışmada 

kullanılan ve 16 ifadeden oluşan ölçekte yeni üç boyuta ulaşılmıştır. “Keşfedici faktör analizi” sonucunda 

elde edilen üç boyut yeniden isimlendirilmiştir. Örgütsel öğrenme ölçeği için gerçekleştirilen keşfedici faktör 

analizine ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmaktadır. Ölçeğin güncel haliyle gerçekleştirilen güvenirlik ve 

geçerlik analizinde Cronbach’s alpha değeri ,833 çıkmıştır. Bu bilgiden hareketle ölçeğin tam güvenilir ve 

geçerli olduğu söylenebilir (Altunışık ve diğerleri, 2012: 123). Ayrıca, Araştırmada yararlanılan ölçekte yeni 

alt boyutların oluşmasına bağlı olarak korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 4: Örgütsel Öğrenme Ölçeğine İlişkin Keşfedici Faktör Analizi Bulguları 

Örgütsel Öğrenme İfadeleri 1. Boyut 

Yönetimsel 

Öğrenme 

2. Boyut 

Kurumsal 

Öğrenme 

3. Boyut 

Kültürel ve 

Vizyonlu 

Öğrenme 

 

(ÖÖ.15)Otelimiz açık fikirliliğe çok değer verir. ,717    

(ÖÖ.16)Yöneticilerimiz çalışanları alışılmışın dışında 

düşünmeye teşvik ederler. 

,704    

(ÖÖ.11)Üst düzey yöneticiler, otelin vizyonunu alt 

kademe çalışanlarıyla paylaşırlar. 

,691    

(ÖÖ.18)Bu otelde özgün fikirlere çok değer verilir. ,684    

(ÖÖ.10)Çalışanlar kendilerini otelin geleceğinin 

belirlenmesinde pay sahibi olarak görürler. 

,608    

(ÖÖ.17)İşte ve hizmette yeniliğin vurgulanması 

kurumsal kültürümüzün bir parçasıdır. 

,578    

(ÖÖ.9)Bütün çalışanlar otelin hedeflerine bağlılık 

gösterirler. 

,557    

(ÖÖ.8)Otelimizin vizyonu konusunda tüm bölümlerde 

tam bir görüş birliği vardır. 

,540    

(ÖÖ.13)Yaptığımız işle ilgili düşüncelerimizi ifade 

etmekten çekinmeyiz. 

,511    

(ÖÖ.1)Yöneticilere göre otelimizin öğrenme yeteneği, 

rekabet avantajımızın anahtarıdır.  

 ,745   

(ÖÖ.2)Bu otelde örgütsel öğrenme, gelişim için temel 

bir araçtır.  

 ,723   

(ÖÖ.3)Otelimizde çalışanların öğrenmesi, bir harcama 

olarak değil bir yatırım olarak görülür. 

 ,621   

(ÖÖ.4)Öğrenme, otelimizin devamlılığı için gerekli bir 

değer olarak görülür. 

 ,611   

(ÖÖ.5)Örgüt kültürümüze göre, çalışanların 

öğrenmeleri önemli bir öncelik değildir. 

  ,775  

(ÖÖ.12)Otelimizde iyi tanımlanmış bir vizyon yoktur.   ,770  

(ÖÖ.14)Yöneticilerimiz kararlarının sorgulanmasını 

istemezler. 

  ,533  

Toplam Açıklanan Varyans Yüzdesi 51.668  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Ölçümü  ,878 

Barlett Küresellik Testi  

Yaklaşık Ki-

kare 

  1858,576 

 

df 

  120 

Sig. 

(Anlamlılık) 

  ,000 

Tablo 4’te, örgütsel öğrenme ölçeğine ilişkin keşfedici faktör analizi ve bunun gerçekleştirilebilmesi için ön 

koşul olan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ile Bartlett Küresellik testi sonuçları yer almaktadır. KMO değeri ,878 

ile 0,8-0,9 aralığında yer aldığı için faktör analizi açısından çok iyi bir değer olarak kabul edilebilir (Üstüner, 

2006: 116). Keşfedici faktör analizinin gerçekleştirilmesinde kullanılan testlerden olan “Barlett Küresellik 

Testi” ölçek içerisinde yer alan ifadelerin tutarlılığını sınamada kullanılmaktadır. Testin temeli, ölçekte yer 

alan ifadeler arasındaki ilişkinin sıfırdan farklı olup olmadığının belirlenmesine dayanmaktadır. Keşfedici 

faktör analizinin uygulanabilmesi ilgili testin anlamlı çıkması yani P<0,05 seviyesinde olması gerekmektedir 

(Naktiyok ve diğerleri, 2015: 207). Tablo 4’te Bartlett Küresellik Testi’nin yaklaşık ki kare (x²) değerinin 

1858,576; anlamlılık düzeyinin ise p= ,000<0,05 olduğu görülmektedir. İlgili sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda, örgütsel öğrenme ölçeğinin sahip olduğu KMO ve Bartlett test değerleri, ölçeğin 

keşfedici faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Keşfedici faktör analizine göre ölçeğin toplam 

açıklanan varyans yüzdesi 51.668’dir. Örgütsel öğrenme ölçeğinde maddelerin üç boyut altında toplandığı 

görülmektedir. Yönetimsel öğrenme boyutu OO.15, OO.16, OO.11, OO.18, OO.10, OO.17, OO.9, OO.8 ve 

OO.13 ifadelerinden ve toplamda dokuz maddeden oluşmaktadır. Kurumsal öğrenme boyutunda dört ifade 

yer almaktadır (OO.1, OO.2, OO.3 ve OO.4). Üçüncü ve son boyut olan kültürel ve vizyonlu öğrenme 

boyutunda ise OO.5, OO.12 ve OO.14 ifadeleriyle toplamda üç madde bulunmaktadır.  
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Keşfedici faktör analizi sonucunda örgütsel öğrenme ölçeğinde yeni alt boyutlara ulaşılmıştır. Yeni alt 

boyutların, dağılımını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen korelasyon analizine yönelik bulgular, Tablo 5’te 

verilmiştir. 

Tablo 5: Örgütsel Öğrenme İfadelerinin Alt Boyutlarına Göre Korelasyon Analizi 

 Örgütsel Öğrenme 
İfadeleri 

Yönetimsel 
Öğrenme 
Boyutu 

Kurumsal 
Öğrenme 
Boyutu 

Kültürel ve 
Vizyonlu 
Öğrenme 
Boyutu 

Örgütsel 
Öğrenme 
İfadeleri 

Pearson Correlation 1 ,930(**) ,758(**) ,347(**) 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000  

N 390 390 390  
Yönetimsel 
Öğrenme Boyutu 

Pearson Correlation ,930(**) 1 ,592(**) ,115(*) 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,024 

N 390 390 390 390 

Kurumsal 

Öğrenme Boyutu 

Pearson Correlation ,758(**) ,592(**) 1 ,011 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000                    ,827 

N 390 390 390 390 

Kültürel ve 

Vizyonlu 

Öğrenme Boyutu 

Pearson Correlation ,347(**) ,115(*)  1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

N 390 390 390 390 

(*) Korelasyon 0,01 düzeyinde tek taraflı öneme sahiptir,  (**) Korelasyon 0,01 düzeyinde çift taraflı öneme sahiptir. 

Tablo 5’te, gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel öğrenme ifadeleri ile yönetimsel 

öğrenme, kurumsal öğrenme ve kültürel ve vizyonlu boyutları arasındaki ilişkilere yönelik bulgular yer 

almaktadır. Örgütsel öğrenme ifadeleri ile yönetimsel öğrenme boyutu (r= ,930: p=,00<,01) arasında anlamlı 

ve çok güçlü pozitif bir ilişkinin olduğu görülebilmektedir. Örgütsel öğrenme ifadeleri ile kurumsal 

öğrenme boyutu (r= ,758: p=,00<,01) arasında anlamı ve yüksek seviyede pozitif bir ilişkinin olduğu 

anlaşılmaktadır. Örgütsel öğrenme ifadeleri ile kültürel ve vizyonlu öğrenme boyutu (r= ,347: p=,00<,01) 

arasında çift taraflı öneme sahip zayıf seviyede pozitif anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Yönetimsel öğrenme boyutu ve kurumsal öğrenme boyutu arasında (r= ,592: p=,00<,01) çift taraflı öneme 

sahip orda düzeyde pozitif bir anlamlı ilişki var iken yönetimsel öğrenme ve kültürel ve vizyonlu öğrenme 

boyutu arasında (r= ,115: p=,00<,01) arasında tek taraflı öneme sahip bir ilişki bulunmaktadır. Kurumsal 

öğrenme boyutu ile kültürel ve vizyonlu öğrenme boyutu (r= ,011: p=,00<,01), arasında pozitif bir ilişkinin 

bulunduğu görülmektedir. 

4.4. Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi Araştırma Modeli, Basit Doğrusal Regresyon 

ve Korelasyon Analizi Bulguları 

Araştırmadan elde edilen verilerle gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda, örgütsel sessizlik ve örgütsel 

öğrenme ölçeklerinin yeni boyutlarının ortaya çıktığı görülmüştür ve bu boyutlar yeniden isimlendirilmiştir. 

Böylelikle, iki ölçeğin alt boyutları yeniden belirlenmiştir. Araştırma problemi ve araştırmadan elde edilen 

bulgulara göre, geliştirilen örgütsel sessizliğin, örgütsel öğrenme üzerine etkisi araştırma modeli şekil 4.1’de 

verilmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1: Araştırma modeli: Örgütsel sessizliğin örgütsel öğrenme üzerindeki etkisi 
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Araştırma modelinin sınanabilmesi için, regresyon ve korelasyon analizlerine başvurulmuştur. Basit doğrusal regresyon 

analizi, esas olarak bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarlık kısmının bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını 

belirten ilk kuşak veri analiz tekniklerindendir. Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki doğrudan 

ilişkilerin yanı sıra dolaylı ilişkilerin varlığının söz konusu olduğunda, regresyon analiziyle doğrudan etkiler tespit 

edilebilmektedir (Dursun & Kocagöz, 2010: 2). 

Tablo 6: Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerindeki Etkisi ile İlgili Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

 β T Sig. F p R2 

Sabit  34,005 ,000 7,223 ,008 ,018 

Örgütsel 

Sessizlik 

-,135 -2,688 ,008 

Örgüt sessizlik değişkeninin örgütsel öğrenme üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla basit doğrusal 

regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 6’da verilmektedir. Araştırma ana 

hipotezine yönelik olarak geliştirilen “konaklama işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel sessizliğinin 

örgütsel öğrenmeleri üzerinde etkisi vardır” hipotezi bu aşamada test edilmiş ve tablolaştırılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, örgütsel sessizliğin örgütsel öğrenme üzerindeki değişimi açıklama oranının düşük 

düzeyde olduğu görülmüştür (% 1,8). Bununla birlikte hipotez kabul edilmiş ve örgütsel sessizliğin örgütsel 

öğrenme üzerinde negatif yönlü zayıf bir etkisi (β=-,135; t= -2,688; p= .008>,05) olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 7: Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerindeki Etkisi ile İlgili Korelasyon Analizi 

 Örgütsel Sessizlik İfadeleri Örgütsel Öğrenme İfadeleri 

Örgütsel 
Sessizlik 
İfadeleri 

Pearson Correlation 1 -,135(**) 

Sig. (2-tailed)  ,008 

N 390 390 
Örgütsel 
Öğrenme 
İfadeleri 

Pearson Correlation -,135(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,008  

N 390 390 

(**) Korelasyon 0,01 düzeyinde çift taraflı öneme sahiptir. 

Tablo 7’de gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına yönelik bulgular verilmiştir. Örgütsel sessizlik 

ifadeleri ile örgütsel öğrenme ifadeleri arasındaki korelasyon ilişkisine bakıldığında, aralarında çift taraflı 

negatif yönlü (r= -,135: p=,00<,01) bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 8: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin İşgörenlerin Demografik Özelliklerine 

Göre Farklılıkları 

 Örgütsel Sessizlik Ölçeği 

  n  SS t / F p Fark 

Cinsiyet Kadın 191 2,63 ,852 ,009 ,881 yok 

Erkek 199 2,66 ,846 

 

Yaş 

20 ve altı 84 2,62 ,801 1,870 ,115 yok 

21-30 198 2,69 ,888 

31-40 72 2,59 ,747 

41-50 27 2,27 ,938 

51 ve üstü 9 2,28 ,630 

 

Eğitim durumu 

İlkokul 10 2,70 ,845 1,658 ,159 yok 

Ortaokul 46 2,69 ,759 

Lise 110 2,55 ,809 

Üniversite  204 2,68 ,869 

Lisansüstü 20 2,22 ,966 

Eğitim görülen 

alan 

Turizm alanında 277 2,61 ,869 2,733 ,690 yok 
Turizm alanı dışında. 113 2,64 ,778 

 

Bu oteldeki 

çalışma süreniz 

1 yıldan az 134 2,77 ,794 1,865 ,116 yok 

1-3 yıl 128 2,58 ,820 

4-6 yıl 90 2,50 ,918 

7-9 yıl 25 2,47 ,908 
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10 yıldan fazla 13 2,53 ,920 

 

Otelcilik 

endüstrisinde 

çalışma süreniz 

 

1 yıldan az 110 2,70 ,799 1,031 ,391 yok 

1-3 yıl 97 2,55 ,902 

4-6 yıl 114 2,60 ,855 

7-9 yıl 41 2,48 ,852 

10 yıldan fazla 28 2,80 ,802 

Çalıştığınız 

bölüm 

Ön büro 75 2,46 ,684 2,757 ,028 var 

Restoran/Bar 85 2,57 ,798 

Mutfak 116 2,80 ,903 

 Kat hizmetleri 46 2,71 ,923    

 Diğer 68 2,47 ,877    

Tablo 8’de konaklama işletmelerindeki işgörenlerin demografik özellikleriyle örgütsel sessizlik düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığına yönelik bulgular yer almaktadır. İlgili tablo incelendiğinde, 

gerçekleştirilen t ve tek yönlü anova testi (F testi) sonuçlarına göre; işgörenlerin örgütsel sessizlik 

düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı konusunda; cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, eğitim görülen alan, bu oteldeki çalışma süresi ve otelcilik sektöründe çalışma süresi değişkenleri 

bakımından istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Ancak, çalıştığı bölüm (F= 2,757; 

p=,028<0,5) değişkeniyle örgütsel sessizlik arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu bilgiden 

hareketle, işgörenlerin çalıştığı bölümlere göre örgütsel sessizlik düzeylerinde farklılıkların meydana 

gelebildiği anlaşılmaktadır. Örgütsel sessizlik ölçeğine verilen cevapların ortalama cevapları ve standart 

sapmalarıyla işgörenlerin çalıştığı bölümlerine göre bakıldığında en yüksek birimlerin; kat hizmetleri ve 

mutfak departmanları olduğu görülmektedir.  

Tablo 9: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme Düzeylerinin İşgörenlerin Demografik Özelliklerine 

Göre Farklılıkları 

 Örgütsel Öğrenme Ölçeği 

  n  SS t / F p Fark 

 

Cinsiyet 

Kadın 191 3,33 ,636 ,838 ,663 yok 

Erkek 199 3,36 ,668 

 

 

Yaş 

20 ve altı 84 3,28 ,640 2,615 ,035 var 

21-30 198 3,30 ,644 

31-40 72 3,49 ,621 

41-50 27 3,59 ,621 

51 ve üstü 9 3,13 ,978 

 

Eğitim durumu 

 

İlkokul 10 3,15 ,834 1,377 ,241 yok 

Ortaokul 46 3,38 ,671 

Lise 110 3,38 ,601 

Üniversite  204 3,30 ,641 

Lisansüstü 20 3,60 ,838 

 

Eğitim görülen 

alan 

Turizm alanında 277 3,34 ,651 ,311 ,880 yok 

Turizm alanı 

dışında. 

113 3,35 ,664 

 

Bu oteldeki 

çalışma süreniz 

1 yıldan az 134 3,23 ,654 2,748 ,116 yok 

1-3 yıl 128 3,37 ,589 

4-6 yıl 90 3,49 ,666 

7-9 yıl 25 3,45 ,582 

10 yıldan fazla 13 3,17 1,00 

Otelcilik 

endüstrisinde 

çalışma süreniz 

1 yıldan az 110 3,16 ,799 3,670 ,006 var 

1-3 yıl 97 3,41 ,902 

4-6 yıl 114 3,45 ,855 
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 7-9 yıl 41 3,45 ,852 

10 yıldan fazla 28 3,26 ,802 

 

Çalıştığınız 

bölüm 

Ön büro 75 3,32 ,689 1,239 ,294 yok 

Restoran/Bar 85 3,43 ,561 

Mutfak 116 3,25 ,674 

 Kat hizmetleri 46 3,37 ,675    

 Diğer 68 3,42 ,655    

Tablo 9’da konaklama işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel öğrenme düzeylerinin demografik özelliklerine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik bilgilere yer verilmektedir. İlgili probleme cevap aramak amacıyla 

gerçekleştirilen t testi ve tek yönlü anova testi (F testi) bulgularına bakıldığında, işgörenlerin demografik 

özellikleriyle örgütsel öğrenme arasında; cinsiyet, eğitim durumu, eğitim görülen alan, bu oteldeki çalışma 

süreniz ve çalıştığınız bölüm değişkenlerine göre istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. 

Yaş (F= 2,615; p=,035<0,5) ve otelcilik endüstrisinde çalışma süresi (F= 3,670; p= ,006<0,5) değişkenleriyle 

örgütsel öğrenme arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

Yönetim ve organizasyon alanında işgörenlerin çalışma koşulları, örgüt içerisinde kendilerini nerede 

gördükleri, örgüt içerisindeki tutumları gibi birçok konuda çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir. İlgili 

konulardan örgütsel sessizlik ve örgütsel öğrenme, kurumların başarılı olmalarında, çalışanların bağlılığını 

arttıran ve tüketicilere sunulan ürün ve hizmetin niteliği üzerinde etkili olabilmektedir.  

İnsanın insana hizmet ettiği turizm sektöründe, örgütsel sessizliğin örgütsel öğrenme üzerinde bir etkisinin 

olup olmadığının araştırılması, kurumların, işgörenlerin ve tüketicilerin bu durumdan etkilenip 

etkilenmediğinin belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Belirtilen bilgilerden hareketle, turizm sektöründe 

önemli bir konum ve paya sahip olan konaklama işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel sessizliklerinin 

örgütsel öğrenme üzerindeki etkisi olup olmadığı çalışmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Temel 

sorunun yani temel hipotezin sınanması için anket tekniği uygulanarak veriler elde edilmiş ve elde edilen 

verilerle çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon ve korelasyon analizlerine göre, 

konaklama işletmelerinde örgütsel sessizlik ve örgütsel öğrenme arasında düşük seviyede de olsa bir ilişki 

olduğunu göstermektedir.  

Araştırmanın temel değişkenlerinden bir tanesi olan örgütsel sessizlik ile ilgili çeşitli çalışmalar literatürde 

yer almaktadır. Çakıcı (2008) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, örgütlerde sessiz kalınan konular, 

sessizliğin nedenleri ve algılanan sonuçlar, farklı nedenlere dayanmaktadır. İlgili araştırmada çalışanların 

sessiz kalmalarında; etik konular ve sorumluluklar, yönetim sorunu, çalışanların performansı, iyileştirme 

çabaları ve çalışma koşulları açıklanan toplam varyansın %69’unu oluşturmaktadır. Konaklama 

işletmelerindeki örgütsel sessizliğin ve nedenlerinin Çakıcı’nın (2008) çalışmasına benzer şekilde, kişisel 

sessizlik ve kurumla ilgili sessizlik boyutları içerisinde yer alan; etik konular ve sorumluluklar, iyileştirme 

çabaları ve çalışma koşulları ile ilgili ifadelerin toplam açıklanan varyans oranı %60’tır. Kılıçlar ve 

Harbalıoğlu (2014) tarafından gerçekleştirilen araştırmada örgütsel sessizliğin nedenleri; yönetsel ve örgütsel 

olarak ifade edilmiştir. Üçok ve Torun (2015) tarafından örgütsel sessizliğin nedenleri üzerine 

gerçekleştirilen nitel bir araştırmaya göre,  kişiler kendi fikirlerini ifade ettiklerinde bir kazanç elde 

edemeyeceklerini düşündüklerinden ve kendilerine bir zarar gelmemesi için olanları görmezden gelmekte 

yani sessiz kalmaktadır. Bu görüş, araştırmada elde edilen kişisel sessizlik ve kurumla ilgili sessizlik alt 

boyutlarındaki bulguları destekler niteliktedir. Buradan örgütsel sessizliğin yaşanma nedenlerinin benzer 

olduğu ve belirtilen konularda gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir.  

Kahveci ve Demirtaş’ın (2013) araştırmasında, cinsiyete, kıdeme ve branşa gibi demografik özelliklere göre 

örgütsel sessizlik düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmanın, konaklama 

işletmelerindeki işgörenlerin demografik özellikleri, örgütsel sessizlik tutumları ile farklılık göstermesiyle 

ilgili alt problemine bakıldığında ise çalışılan bölüm ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Buradan Kahveci ve Demirtaş’ın (2013) da belirttiği gibi branşa yani çalışılan 

bölüme göre konaklama işletmelerinde örgütsel sessizliğin farklılık gösterdiği ifade edilebilir. Kılıçlar ve 
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Harbalıoğlu (2014) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, turizm eğitimi ile örgütsel sessizlik arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilirken, bu araştırmada turizm eğitimi ile örgütsel sessizlik arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Verilen bilgilerden çalışmanın örgütsel sessizlik 

konusunda, literatürdeki araştırmalar ile genel olarak benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Araştırmanın temel değişkenlerinden bir diğeri olan örgütsel öğrenme ile ilgili çeşitli çalışmalar literatürde 

yer almaktadır. Avcı ve Küçükusta (2009) tarafından konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenme, örgütsel 

bağlılık ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkiyi belirlemek için gerçekleştirilen araştırmada, örgütsel 

öğrenme değişkeni; örgüt düzeyinde öğrenme, takım düzeyinde öğrenme ve bireysel düzeyde öğrenmeden 

oluşmaktadır. İlgili değişkenin açıklanan toplam varyans oranı ise %59’dur. Araştırma sonucunda bu 

çalışmanın örgütsel öğrenme ölçeğinin yönetimsel öğrenme, kurumsal öğrenme ve kültürel ve vizyonlu 

öğrenme boyutlarına sahip olduğu ve açıklanan toplam varyans oranının %51 olduğu görülmektedir. İki 

çalışmadaki değişken ve alt boyutları karşılaştırıldığında, örgüt düzeyinde öğrenme boyutu ile yönetimsel 

öğrenme boyutunun ve takım düzeyinde öğrenme boyutu ile kurumsal öğrenme boyutlarının birbirlerine 

benzer ifadelerden oluştuğu anlaşılmıştır. Taşçı ve Koç (2007) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 

örgütsel öğrenme değerleri soruna yönelik olma, geçerli enformasyon, şeffaflık ve hesap verilebilir olması 

gerekmektedir. İlgili kavramların yönetimsel öğrenme, kurumsal öğrenme ve kültürel ve vizyonlu öğrenme 

boyutlarında yer aldığı anlaşılmaktadır. Elde edilen bilgilerden örgütsel öğrenme konusunda, çalışanların 

teşvik edilmesi, açık fikirliliğe önem verilmesi ve takım ruhunun aşılanması gerektiği ifade edilebilir. 

Avcı, Kılınç ve Okumuş (2010) ve Güçlü Nergiz (2010) araştırmalarına göre, örgütsel öğrenme ve 

işgörenlerin demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu durumun eğitim 

seviyesine, çalışılan seviyeye ve işletmedeki çalışma süresine göre değişiklik gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmanın, konaklama işletmelerindeki işgörenlerin demografik özellikleri, örgütsel öğrenme 

tutumları ile farklılık göstermesiyle ilgili alt problemine bakıldığında ise yaş ve otelcilik endüstrisinde 

çalışılan süre ile örgütsel öğrenme arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Verilen bilgilerden 

çalışmanın örgütsel öğrenme konusunda, literatürdeki araştırmalar ile genel olarak benzerlik gösterdiği 

söylenebilir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bilgilere göre ankete katılan işgörenlerin konaklama endüstrisinde çok 

uzun zamandır çalışmadığı ve uzun süredir çalışan işgören sayısının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Elde edilen bu bulgu Avcı, Kılınç ve Okumuş’un (2010) araştırmasındaki bilgilerle örtüşmektedir. 

İşgörenlerin sektörel tecrübesi ve örgütsel öğrenmenin kurum içerisinde temel amaç olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu duruma bağlı olarak örgütsel sessizliğin uzun yıllar içerisinde oluşabildiği ve örgütsel 

öğrenme üzerinde geniş bir süreç içerisinde etkili olabildiği söylenebilir. Belirtilen görüşle, uzun yıllardır 

çalışan işgören sayısının az olmasıyla ilişkilendirilebilir.  

Araştırmada yararlanılan örgütsel sessizlik ve örgütsel öğrenme ölçeklerine uygulanan keşfedici faktör 

analizi neticesinde, ölçeklerin daha önce gerçekleştirilen araştırmalardan farklı alt boyutlara sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Alt boyutların dağılımlarını belirlemek için uygulanan korelasyon analizlerinde yeni alt 

boyutlardan kişisel sessizlik ve yönetimsel öğrenme boyutlarının bağlı bulundukları ölçekle yüksek düzeyde 

pozitif bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen bu 

araştırmanın, önceki gerçekleştirilen araştırmalara göre farklı alt boyutlara sahip olmasına bağlı olarak, 

araştırmada kullanılan değişkenler olan örgütsel öğrenme ve örgütsel sessizliğe dair gelecek çalışmalarda 

turizm sektörünün yapısına uygun yeni ölçekler geliştirilebilir.  

Örgütsel sessizliğin örgütsel öğrenme üzerindeki etkileriyle ilgili olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın, 

turizm literatürüne katkı sağlaması istenmektedir. Turizm sektörünün temel yapı taşları arasında gösterilen 

konaklama işletmelerinde örgütsel sessizliğin örgütsel öğrenme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi son 

derece önemlidir. Teorik açıdan bakıldığında konaklama işletmelerini bu açıdan inceleyen bir çalışmaya 

rastlanılamamıştır. Bu açıdan çalışmanın teoriye katkı sağlaması istenmektedir ve çalışma bu bağlamda 

dikkat çekicidir. Konaklama işletmelerinin hizmet temelli olmasına bağlı olarak işgörenlerin konuklarla 

birebir ilişki içinde olmaları sunulan turistik ürün ve hizmet kalitesi üzerinde belirtilen faktörlerin etkili olup 

olmadığının ortaya konulması, konaklama işletmeleri bünyesindeki insan kaynakları biriminin işini 

kolaylaştırabilecektir.  
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Araştırma neticesinde, keşfedici faktör analizleriyle elde edilen yeni boyutlarıyla yeni kavramların insan 

kaynakları yönetiminde yararlı olabileceği ifade edilebilir. Ayrıca, ilgili faktörler arasında zayıf yönlü bir 

ilişki olduğu belirlenmiş olsa da insan kaynaklarının örgüt içi iletişim ve örgüt içerisindeki eğitim 

faaliyetlerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu sayede, kuruma bağlılık ve sunulan hizmet kalitesinin 

artabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın bu bakımdan uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın, konaklama işletmelerinde insan kaynakları faaliyetlerinin güçlendirmesine ön ayak olması 

istenmektedir. 

Araştırmanın sınırlılıkları ilgili olarak, ana kütle ve örneklem sayısı örnek verilebilir. Örneklem sayısının 390 

kişide kalması araştırmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır. Bundan sonra gerçekleştirilecek 

çalışmalarda, örneklem sayısı arttırılabilir ve kıyı otel işletmelerine yönelik gerçekleştirilen bu çalışmaya 

alternatif olarak şehir otellerinde örgütsel sessizliğin örgütsel öğrenme üzerine etkileri araştırılabilir. Ayrıca, 

turizm sektörü içerisinde yer alan seyahat, yiyecek-içecek, ulaşım ve eğlence işletmelerinde benzer 

çalışmalar gerçekleştirilerek karşılaştırmalar yapılabilir ve bu araştırmada elde edilen boyutlar 

güncellenebilir.  
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1. Giriş 

Girişimcilik ekonomik gelişmenin en önemli katalizörlerinden biri olarak kabul edilir. Nitekim pek çok 

çalışma yeni ürün ve hizmetlerin ve dolayısıyla yeni istihdam imkanlarının büyük ölçüde yeni girişimlerden 

kaynaklandığını göstermektedir (Reynolds ve diğ., 2002). Ancak, her girişimcilik faaliyeti bu şekilde bir 

ekonomik etki yaratamamaktadır. Girişimcilik faaliyetinin ekonomik gelişmeye önemli bir katkısının olması 

için yeniliğe dayalı olması gerekmektedir (Schumpeter, 1947). Girişimcilik faaliyeti açısından ülkelerarası bir 

karşılaştırma yapıldığında, yenilik içeren girişim (kısaca, yenilikçi girişim) oranının ülkeden ülkeye önemli 

ölçüde değiştiği görülmektedir. Dünyanın hemen her yerinde gerek politika yapıcılar ve gerekse akademik 

araştırmacılar bu farklılığın nedenlerini ortaya koymaya ve anlamaya çalışmaktadırlar. Bu anlama çabaları 

sonucu girişimcilik olgusuna ilişkin genişçe ve multidisipliner bir literatürün geliştiği söylenebilir. Bu 

çalışmanın amacı, yenilikçi girişimciliğin bireysel ve kurumsal dinamiklerini çok-düzeyli bir çerçevede 

analiz etmek suretiyle girişimcilik literatürüne katkı sunmaktır. 

Girişim başlatma faaliyetini bireysel düzeyde bir takım demografik, sosyolojik ve psikolojik etmenlerle 

ilişkilendiren genişçe bir literatür gelişmiştir (McClelland, 1987; Praag ve Cramer, 2003; Zaho ve Seibert, 

2006; Özcan ve Reichstein, 2009). Bu literatürün büyük bir bölümü, bireysel düzeyde girişim faaliyetini veya 

başarılı girişim faaliyetini, girişimci bireyin kişiliği, beşerî ve sosyal sermayesi ile açıklamaya çalışmaktadır. 

Ancak, bireysel davranış bir vakum içinde ortaya çıkmamaktadır. Başka bir deyişle, bireylerin içinde 

bulunduğu bağlam, davranışları üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bu mantıkla, bazı araştırmacılar, 

ekonomik faaliyeti ve dolayısıyla yenilikçi girişimin varlığı ve sıklığını, girişim çevresinin kurumsal 

yapısıyla ilişkilendirmektedir (North, 1991; Acemoglu ve diğ., 2005; Baumol ve Strom, 2008; Baumol, 2010). 

Bu araştırmacılara göre, ülke düzeyinde birtakım kurumsal yapı ve sistemler, girişimcinin elde edebileceği 

potansiyel faydayı etkilemek suretiyle, bireylerin özellikle yenilik içeren bir girişimi başlatma ya da girişimi 

büyütme arzusunu etkilemektedir. 

Girişimcilik ile ilgili literatüre genel olarak bakıldığında, yapılmış araştırmaların çoğunun girişimcilik 

oranını etkileyen çevresel ve bireysel etmenleri aynı anda analiz etmek yerine, sadece bireysel ya da çevresel 

etmenlere odaklanmayı seçtiği görülmektedir. Ancak, farklı düzeylerde etkilerin varlığından dolayı 

girişimciliğin hiyerarşik veri kullanarak çok-düzeyli analiz yöntemleri ile analiz edilmesinin daha uygun 

olacağı açıktır (Davidsson ve Wiklund, 2007). Bunun dışında pek çok araştırmada yenilikçi girişim ile yenilik 

içermeyen sade (zaruri) girişim arasında bir ayrım yapılmamaktadır. Bu da test edilen hipotezlere ilişkin 

birtakım bulguların abartılı olmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, girişimci olma tercihini ve 

girişimci davranışlarını etkilemesi beklenen gerek ülke düzeyinde kurumsal yapı ile ilgili ve gerekse bireysel 

düzeyde birtakım etmenleri tek bir model çerçevesinde analiz etmektir. 

Spesifik olarak, bu çalışma ile bir girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığını birey düzeyinde üç ve ülke 

düzeyinde üç etken ile açıklayan kavramsal bir çerçeve ortaya konmaktadır. Bu çerçeveye göre, birey 

düzeyinde girişimsel öz-yetkinlik, başarısızlık korkusu ve girişimsel tecrübe; ülke düzeyinde ise, mülkiyet 

haklarına sağlanan koruma düzeyi, bürokratik etkinlik ve devlet desteklerinin yeterliliği ile bir girişimcinin 

yenilikçi girişimci olma olasılığı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Ortaya konan bu kavramsal çerçeveyi test 

etmek için “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM) tarafından 1999 yılından beri her yıl yaklaşık 90 

ülkede uygulanan girişimcilik davranış ve tutumları ile ilgili yetişkin nüfus ve yerel uzmanlar anketlerine 

dayalı veriler ile Fraser Enstitüsünce yayımlanan ekonomik özgürlüklerle ilgili verilerin birleşiminden 

oluşan geniş bir veri setinden yararlanılmıştır. Çok-düzeyli (karışık-etkili) regresyon analizine dayalı 

bulgular, ortaya konan kavramsal çerçeve ile büyük ölçüde tutarlı görünmektedir. 

Bu çalışma, girişimcilik literatürüne şu şekilde katkı sunmaktadır: Öncelikle, gelişmiş ve gelişmekte olan çok 

sayıda ülkeden konu ile ilgili mikro ve makro düzeyde verileri bir araya getiren çok geniş bir veri setinden 

yararlanılarak yenilikçi girişimciliğin bireysel ve kurumsal öncülleri aynı anda analiz edilmiştir. Diğer 

yandan, hemen her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da ölçülmeyen ve dolayısıyla analizlere dahil 

edilemeyen, ancak girişimcilik davranış ve tutumları etkilemesi beklenen ülke düzeyinde etkilerden 

bahsetmek mümkündür. Bu çalışmada kullanılan regresyon tahmin tekniği, ülke düzeyinde ölçülmeyen 

heterojenliğin etkisini dikkate almakta ve böylece daha güvenilir bulgular elde edilmesine imkân 

vermektedir. 
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Makalenin geri kalanı şu şekilde organize edilmiştir. Takip eden bölümde konuya ilişkin teori tartışılıp 

hipotezler geliştirilecektir. Daha sonra, çalışmanın veri seti kaynağı, ölçümler ve analiz yöntemi 

açıklanmaktadır. Son olarak, araştırmanın bulguları sunulup tartışılacaktır.  

2. Teori ve Hipotezler 

Girişimcilik doğası gereği çok boyutlu bir aktivitedir. Bu özelliğinden dolayı, literatürde girişimci veya 

girişimcilik kavramlarına ilişkin farklı tanımlamalara rastlamak mümkündür. Girişimcilik literatürüne 

büyük katkı sağlayan ekonomistler arasında sayılan Schumpeter (1947), girişimcinin yenilikçi (yaratıcı) 

yönünü vurgulamaktadır. Ancak bu yaratıcı yönün yıkıcı ve denge-bozucu bir etkisi de bulunmaktadır; 

yeniliğe adapte olamayan eski firmalar piyasadan çekilmek zorunda kalmaktadır. Bu araştırmanın amacı 

doğrultusunda, girişimci, ekonomik değer yaratmak amacıyla, yeni bir ürün, süreç ya da pazar yoluyla risk 

ve belirsizlik altında bir ekonomik faaliyet başlatan ya da mevcut bir faaliyeti genişleten kişi olarak 

tanımlanmaktadır (OECD, 2017).  Girişimcilik ise yeni ürün, hizmet, süreç, örgütlenme ya da üretim metodu 

fırsatlarını ortaya çıkarma, değerlendirme ve bunlardan yararlanmayı içeren bir süreçtir (Shane ve 

Venkataraman, 2000; Eckhardt ve Shane, 2010). 

Yukarıdaki verilen tanımlamalar özellikle yenilikçi girişimciyi genel popülasyondan ayıran girişimcinin 

bireysel özelliklerini ön plana çıkarmaktadır. Nitekim pek çok araştırmacı girişimcilik ile demografik, 

davranışsal, psikolojik ve beşerî sermaye arasındaki ilişkiyi incelemiştir (Shane ve diğ., 2003; Ucbasaran ve 

diğ., 2003; Arenius ve Minniti, 2005; Allen ve diğ., 2007; Unger ve diğ., 2011; Cetindamar ve diğ., 2012). 

Yukarıdaki tartışma aynı zamanda, girişimcilerin çevrelerinde var olan bir fırsatı ortaya çıkarmaya 

çalıştıklarını, bu fırsattan risk ve belirsizlik altında en iyi şekilde yararlanmaya çalıştıklarını da ima 

etmektedir. Dolayısıyla girişimci davranışı, belirli özellikleri olan bir bağlam (context) içerisinde vuku 

bulmaktadır. Bir başka deyişle, (potansiyel) girişimci çevresel şartları değerlendirerek bir davranış 

sergilemektedir. Örneğin, bir buluşun ticarileştirilmesi için finansman, üretim, dağıtım ve pazarlama gibi 

kaynak ve kabiliyetlere gereksinim bulunmaktadır. Çoğu zaman icat sahibi, bu kaynakları yakın ya da uzak 

çevresinden edinmektedir. Ancak bu kaynaklara ulaşım kolaylığı (maliyeti) çevreden çevreye 

değişebilmektedir. Bunun dışında, ekonomik, teknolojik, politik, hukuki vb. çevresel unsurlar girişimcinin 

karşı karşıya olduğu risk ve belirsizliği belirlemektedir. Bu belirsizlik kaynaklarının bir kısmı, üretim 

maliyetlerini, diğerleri işlem maliyetlerini etkileyerek (potansiyel) girişimcinin davranışını belirlemektedir 

(Baumol, 1990; Michael, 2007; Baumol ve Strom, 2008; Sobel, 2008). Dolayısıyla, girişimcilik davranışını 

açıklayabilmek için bireysel faktörlerle beraber çevresel faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.  

2.1. Bireysel Faktörler 

Girişimcilik davranış ve tutumlarını etkilediği varsayılan çok sayıda bireysel özellik sayılabilir. Bazı 

araştırmalar göreceli olarak kolay ölçülebilen ve bazıları durağan olan cinsiyet, etnik köken ve yaş gibi 

demografik özelliklere odaklanırken, bir kısım araştırmacı göreceli olarak biraz daha zor ölçülebilen beşerî 

sermaye ve kişilik özellikleri gibi etmenlere odaklanmaktadır. Bu çalışmada bireysel etmenlerden girişimsel 

öz-yetkinlik, başarısızlık korkusu ve girişimsel tecrübeye odaklanılmaktadır.  

2.1.1. Girişimsel Öz-yetkinlik 

Girişimcilik literatüründe en çok araştırılan bireysel özelliklerden biri özgüven veya girişimsel öz-yetkinlik 

inancıdır. Öz-yetkinlik bir bireyin belirli bir işi başarabilmek için gereken yeteneklere sahip olduğuna dair 

öz inancıdır (Bandura, 2001). Bu kavramın, bir bireyin davranışlarını ve motivasyonunu açıklamada oldukça 

yararlı olduğu savunulmaktadır (Chen ve diğ., 1998). Araştırmalar, öz-yetkinliğin, bireyin gerçek kabiliyeti 

ile yakından ilişkili olduğunu ve genelde tecrübe ve eğitim ile beraber arttığını göstermektedir (Zhao ve diğ., 

2005). Ancak, tanımdan anlaşılacağı üzere, öz-yetkinlik oldukça genel bir kavramdır. Bu yüzden girişimcilik 

araştırmacıları, genel öz-yetkinlik inancı yerine, girişimcilik kabiliyetine güven veya “girişimsel öz-

yetkinlik” kavramına odaklanmaktadır (De Noble ve diğ., 1999; McGee ve diğ., 2009). Girişimsel öz-

yetkinlik bir bireyin bir girişim başlatmayı ve girişimciliğin gerektirdiği bir takım işlev ve rolleri başarılı bir 

şekilde yerine getirebileceğine dair inancı olarak tanımlanabilir (Chen ve diğ., 1998; McGee ve diğ., 2009). 

Girişimsel öz-yetkinlik ile ilgili yapılan ampirik araştırmalar bir iş kurmuş bireylerin diğer bireylere göre 

daha yüksek düzeyde girişimsel öz-yetkinlik inancına sahip olduklarını göstermektedir (Boyd ve Vozikis, 

1994; Chen ve diğ., 1998; Praag ve Cramer, 2003; Barbosa ve diğ., 2007). Başka bir deyişle, araştırmalar, 
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girişimsel öz-yetkinlik inancı ile girişimci olma olasılığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Bu ilişkinin özellikle yeni doğan girişimler bağlamında daha anlamlı olduğu görülmektedir (McGee ve diğ., 

2009). Dolayısıyla, bu araştırmalar ışığında girişimsel öz-yetkinlik inancı ile yenilikçi girişim arasında pozitif 

bir ilişki öngörülmektedir. 

H1: Bir girişimcinin girişimsel öz-yetkinlik inancı arttıkça bu girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığı artar. 

2.1.2. Başarısızlık Korkusu 

Başarısızlık korkusu, başarısızlık olasılığının var olması durumunda, başarısızlığın yaratacağı utançtan 

kaçınmak için hareket etmek veya karar vermek ve dolayısıyla bir hedef doğrultusunda ilerlemekten 

kaçınmak olarak tanımlanabilir (Elliot ve Thrash, 2004). Bu duygu belirli bir ölçüde her bireyde var olsa da 

bazı bireylerde hareketi (bir girişim başlatmayı) engelleyecek kadar yüksek bir düzeyde olabilir. Bazı 

bireyler, başarısız olmaları durumunda, kendilerini değersiz ve beceriksiz görmektedirler. Bu da sosyal 

açıdan utanca ve uzaklaşmaya neden olmaktadır (Mascola ve Fisher, 1995). Bu bireylerde başarısızlık 

korkusu yüksek olmaktadır. Yüksek başarısızlık korkusu bireylerin görev veya iş seçimini ile beraber çaba 

ve motivasyonlarını da etkileyebilmektedir (Elliot ve Thrash, 2004). 

Bir girişimci yaptığı yatırımdan gelecekte elde edeceği sonuçların niteliği ve niceliği açısından yeterli bilgiye 

sahip olamamaktadır. Dolayısıyla, bir girişimin ne derece başarılı ya da başarısız olacağı önceden tam olarak 

bilinememektedir. Bu durumda, girişimcilik doğası gereği risk ve belirsizlik içermektedir. Diğer yandan, 

yüksek risk ve belirsizliğin bireylerde yaratabileceği başarısızlık korkusundan dolayı, risk ve belirsizlik 

altında bireylerin davranış ve tutumlarının farklılaşabildiği bilinmektedir. Nitekim bu korkuyu girişimcilik 

bağlamında inceleyen araştırmacılar, başarısızlık korkusunun yüksek olduğu bireylerde girişimcilik 

tercihinin azaldığını savunmaktadır (Arenius ve Minniti, 2005; Wyrwich ve diğ., 2015; Cacciotti ve diğ., 

2016). Bu bulgular dikkate alındığında, başarısızlık korkusunun, özellikle sıradan girişimlere göre daha 

yüksek risk ve belirsizlik içeren yenilikçi girişimciliği negatif etkileyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, 

aşağıdaki hipotez ileri sürülmektedir.  

H2: Bir girişimcinin başarısızlık korkusu azaldıkça bu girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığı artar. 

2.1.3. Girişimsel Tecrübe 

Girişimsel tecrübe, bir bireyin bir iş fırsatını belirleme, bu fırsattan yararlanmak için bir iş kurma, işi başarılı 

bir şekilde devam ettirme ve büyütmesinde rol oynayan önemli bireysel dinamiklerden biridir (Davidson ve 

Honig, 2003; Politis, 2005; Farmer ve diğ., 2009).  Bu kavram, genelde, önceki girişim faaliyetleri sonucu 

kazanılan girişimsel bilgi ve beceri olarak tanımlanmaktadır (Baron ve Ensley, 2006; Corbett, 2007). Ancak, 

bu kazanımları ölçmenin zorluklarından dolayı pek çok araştırmacı girişimsel tecrübeyi kısaca bireyin 

önceki iş kurma faaliyeti ya da bir girişim faaliyetinde önemli rol oynaması olarak tanımlanmaktadır (Örn., 

Politis, 2005; Westhead ve diğ., 2005; Ucbasaran ve diğ., 2009). Stuart ve Abetti’ye (1990) göre bir 

girişimcinin önceki iş kurma veya bir girişim faaliyetinde oynadığı yönetsel rol sayısı, mevcut girişimin 

performansını açıklayan girişimsel tecrübe göstergelerinin başında gelmektedir. Bunun bir nedeni, bir iş 

kurma faaliyetinin bireyin, kuruluş sürecinin içeriği, gereklilikleri ve zorlukları hakkında bir bilinç 

kazanmasını sağlamasıdır. Bunun dışında, kurulan işin yönetilmesinin sağladığı yönetsel ve pazar koşulları 

ile ilgili örtük ve açık bilgi başka girişim faaliyetlerinde yararlı olabilmektedir. Son olarak, bir iş kurma veya 

yönetme süreci bir bireye genelde başka iş insanlarından oluşan bir sosyal ağ içine girme imkânı 

vermektedir. Bu sosyal ağ, içindeki bireylerin yeni ve yararlı iş fırsatları belirleme ve bu fırsatlardan 

yararlanma fırsatlarını artırmaktadır (Carolis ve Saparito, 2006). Sadece başarılı iş tecrübesi değil, aynı 

zamanda başarısız iş girişimleri veya kurulan işin başkalarına devredilmesi gibi olaylar da girişimsel 

tecrübeyi zenginleştirmektedir (Westhead ve diğ., 2005; Ucbasaran ve diğ., 2010). Bu bulgular, sonucu ne 

olursa olsun, her bir iş kurma faaliyetinin kurucu bireyin girişimsel tecrübesini çeşitlendirip derinleştirdiğini 

göstermektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada, girişimsel tecrübesi yüksek bir bireyin değer yaratma potansiyeli 

daha yüksek yenilikçi iş fırsatlarını belirleme ve bu fırsatlardan yararlanma şansının daha yüksek olacağı 

savunulmaktadır. Bu mantık ışığında aşağıdaki hipotez ileri sürülmektedir. 

H3: Bir girişimcinin girişimcilik tecrübesi arttıkça, bu girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığı artar. 
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2.2. Kurumsal Faktörler 

Amerika Birleşik Devletleri’nin “Silikon Vadisi” olarak bilinen bir coğrafik bölgesinde kümelenmiş çok 

sayıda firmanın teknolojik yenilik performans ve dinamiklerini inceleyen araştırmacılar, son yıllarda 

yenilikçi girişimcilik faaliyetini bir ekosistem içinde açıklamaya başlamışlardır (Nelson ve Rosenberg, 1993; 

Etzkowitz ve Leydesdorff, 2000). Girişimcilik literatürü bu ekosistemin belli başlı yapı taşlarını belirlemede 

önemli bir yol almıştır. Bu ekosistem içinde kültürel değerler ve normlar, devlet düzenlemeleri ve 

politikaları, hukuki çevre, AR-GE ve teknoloji çevresi, fiziki altyapı ve rekabet koşulları gibi unsurlar yer 

almaktadır. Bu unsurlar doğrudan veya dolaylı olarak bir ülkenin politik ve ekonomik kurumlarıyla 

ilgilidir. North (2008) kurumları kısaca formel ve enformel “oyun kuralları” olarak tanımlamaktadır. Bu 

kurallar, davranışlar üzerinde bir maliyet ve fayda empoze ederek, bireysel kararı belirlemektedir. Bu 

mantığa göre bir ülkenin birtakım kurumsal yapı ve sistemleri girişimcilik ile ilgili davranış ve tutumları 

belirlemektedir (Acs ve diğ., 2008; Aidis ve diğ., 2008; Sobel, 2008; Estrin ve diğ., 2013; Stenholm ve diğ., 

2013; Karadağ, 2018). Bu çalışmada, yenilikçi girişim ile bürokratik etkinlik, devlet destekleri ve mülkiyet 

haklarına sağlanan koruma arasındaki ilişki ele alınmaktadır. 

2.2.1. Bürokratik Etkinlik 

Bürokratik etkinliği tanımlayabilmek için bürokrasi kavramını açıklamak gerekiyor. Bürokrasi, bir devlet 

veya organizasyonu yönetmek ve kontrol etmek için dizayn edilmiş yazılı kural, düzenleme ve 

prosedürlerle, bu kural ve prosedürleri uygulayan, görev ve yetkileri belirlenmiş resmi görevlileri içeren bir 

sistemdir (Scott ve Davis, 2015). Dolayısıyla, bürokrasi, bir organizasyonu veya devleti hedefleri 

doğrultusunda yönetmeyi kolaylaştıran bir araçtır. O halde bürokratik etkinlik, bir bürokrasinin hedefler 

doğrultusunda ilerlemeyi ne derece kolaylaştırdığı veya hızlandırdığını ölçer.  Daha açık bir ifadeyle, 

bürokratik etkinlik, sistemin işleyiş ve paydaşlarla ilişkilerine dair kural ve düzenlemelerin ne derece 

rasyonel ve kolaylaştırıcı bir yapıda olduğu ile beraber, uygulayıcı bürokratların süreçleri ne derece hızlı, 

tutarlı ve doğru uyguladığı ile ilgilidir. Bu çalışmada, yeni bir iş kurma, yönetme ve büyütme süreciyle ilgili 

devlet düzenlemelerinin uygunluğuna ve bu düzenlemeleri uygulamada devletin etkinliğine 

odaklanılmaktadır. 

Bazı ülkelerde iş ve ticaret hayatı ile ilgili devlet düzenleme ve prosedürleri son derece katı, maliyetli, 

detaylı ve zaman alıcı olabilmektedir. Örneğin, bir firma kurmak bazı ülkelerde bir saatlik bir zaman alırken, 

bürokrasinin etkin olmadığı ülkelerde aylar sürebilmektedir. Yine bazı ülkelerde yeni girişimler belirli bir 

süre vergiden muaf tutulurken, başka ülkelerde yüksek vergi oranları yeni girişimler önündeki engellerin 

başında gelmektedir (Djankov ve diğ., 2010). Bu durumda, yeni bir iş kurmak ve yönetmek usandırıcı ve 

yorucu bir faaliyete dönüşmektedir. Bu zorluklar iş kurma ve yönetme maliyetlerini artırdığından, pek çok 

potansiyel girişimci iş fikrini hayata geçirememektedir (Djankov ve diğ., 2002; Klapper ve diğ., 2006; 

Ardagna ve Lusardi, 2009). Bu zorluklara rağmen bir iş kuranlar ise, zamanlarının büyük bir bölümünü 

kırtasiyecilik ve diğer bürokratik engelleri aşmak ile geçirdiklerinden, işlerini büyütme, yenilik yapma, vb. 

yönetim işlevlerine yeterince zaman ayıramamaktadırlar. Diğer yandan, bürokrasinin etkin işlediği 

ülkelerde gerek yeni girişim sayısında ve gerekse yenilikçi girişim fikirlerinde bir artış olması 

beklenmektedir. Ancak, 39 ülkede yeni iş kurma ile ilgili bürokratik düzenlemelerin yeni girişim faaliyeti 

üzerindeki etkisini inceleyen Van Stel ve diğ., (2007), yeni girişim faaliyeti ile yeni bir iş kurmak için gereken 

süre, prosedür sayısı ve maliyet arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. Dolayısıyla, bürokratik etkinlik 

ile girişimcilik arasındaki ilişkiye dair bulgular yeterince belirgin görünmemekte ve dolayısıyla yeni ölçüm 

ve tekniklere bu ilişkinin daha detaylı analiz edilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada bürokratik etkinliğin yenilikçi girişim olasılığını artıracağı iddia edilmektedir. Bir ekonomide 

yeni kurulan firmalar arasında yenilikçi girişim oranı sabit kabul edildiğinde, yeni girişim sayısının artması 

otomatik olarak yenilikçi firma sayısını artıracaktır. Rekabet koşullarının uzun vadede yenilikçi firmalar 

lehine işleyeceği varsayılırsa, bir ekonomide yenilikçi firma oranı gittikçe artacaktır. Diğer yandan, yeni 

girişimlerle beraber artan rekabetle daha etkin baş edebilmek için yeni kurulan firmaların daha yenilikçi 

olmaları gerekmektedir. Kısaca, girişim ortamını kolaylaştıran bir bürokrasi yenilikçi girişim oranını da 

arttıracaktır. Bu mantık ve literatür ışığında aşağıdaki hipotez ileri sürülmektedir. 

H4: Bir ülkede girişimciliğe ilişkin bürokratik etkinlik arttıkça, bu ülkedeki bir girişimcinin yenilikçi girişimci olma 

olasılığı artar.  
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2.2.2. Devlet Destekleri 

Devlet destekleri, bir ülkede, devlet ve hükümet politikalarının yeni ve büyümekte olan girişimlere sağladığı 

maddi ve manevi yardımları kapsar. Örneğin, yüksek teknolojiye dayalı ürün geliştirmeye yönelik özel 

kişilerce yapılan harcamaları devletin sübvanse etmesi maddi destekler için bir örnektir. Yeni girişimlerin 

özellikle finansal desteğe ihtiyaç duyduğu varsayımıyla pek çok ülkede yeni girişimleri desteklemeye 

yönelik finansman kurumları kurulmaktadır (Cumming, 2007; Doh ve Kim, 2014). Türkiye’de KOSGEB bu 

tür destek kurumlarına örnek olarak verilebilir. Woolley ve Rottner’in (2017) Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yaptıkları bir araştırmada yeni girişimlere yönelik eyalet düzeyinde iki tür destek imkânı (bilimsel-

teknolojik ve ekonomik) ile kurulan yeni nanoteknoloji firma sayısı arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. 

Doh ve Kim’in (2014) Güney Kore’de yaptıkları bir araştırmada, devlet tarafından sağlanan teknoloji 

geliştirme fonlarının küçük ve orta ölçekli işletmelerin yenilik performansını önemli ölçüde arttırdığı 

sonucuna varılmıştır. Finansal destek dışında, devlet, yeni girişimlere üniversiteler vb. kuruluşlar 

aracılığıyla teknik ve yönetsel bilgi transferini kolaylaştırarak yeni girişimlerin sayısını ve büyüme şanslarını 

artırabilir (Desrochers ve Sautet, 2008; Etzkowitz, 2008). Ancak girişimciliği desteklemeye dönük devlet 

politikaları aynı ülkede zaman içinde ve ülkeler arasında radikal bir şekilde değişebilmektedir. Shelton ve 

Minniti’nin (2018) ifade ettiği gibi devlet desteklerinin olumlu etkisine dair bazı ampirik bulgulara rağmen, 

devlet politikalarındaki bu heterojenliğin girişim aktivitesi ile ilişkisi konusundaki bilgi düzeyimizin yeterli 

olmadığı söylenebilir. Örneğin devlet destekleri, kısa vadede istihdamı arttırıcı ancak uzun vadede 

ekonomik gelişmeye katkısı olmayan bir nitelikte olabilmektedir1. Bir başka deyişle devlet desteklerinin 

miktarından ziyade, niteliği ile yenilikçi girişim aktivitesi arasında bir ilişki olması olasıdır. Bu çerçevede 

aşağıdaki hipotez ileri sürülmektedir. 

H5: Bir ülkede girişimciliğe yönelik uygun ve etkin devlet destekleri arttıkça, bu ülkedeki bir girişimcinin yenilikçi 

girişimci olma olasılığı artar. 

2.2.3. Mülkiyet Hakları 

Mülkiyet hakları, bir bireyin bir taşınır ya da taşınmaz varlığa sahip olma, bu varlığı hukuk çerçevesinde 

uygun gördüğü şekilde kullanma, satma, bu varlıktan yararlanma ve başkalarının bu varlığı kullanımını 

engelleme hakları olarak tanımlanabilir (Mahoney, 2005). Bu hakların yapısı ve bu haklara devletin yetkili 

kurumlarınca sağlanan korumanın etkinliği, bireylerin girişimcilik davranış ve tutumları üzerinde son 

derece güçlü bir etkiye sahiptir (Autio ve Acs, 2010). Bu etkilerden dolayı, mülkiyet haklarının etkin bir 

şekilde korunması modern toplumların en önemli özelliklerinden ve dolayısıyla modern devletin en başta 

gelen görevlerinden biri olmaktadır. Mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunabilmesi için etkin bir 

sözleşme hukukuna ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak risk ve belirsizliğin olduğu bir dünyada sözleşmeler 

mükemmel olamamakta ve dolayısıyla sözleşmeye taraf olan aktörler fırsatçı davranabilmektedirler. North’a 

(1991) göre, bu tür belirsizlikleri yönetebilmek için kurumlar ortaya çıkacaktır. Örneğin, bu tür durumlarda 

sözleşmelerin etkin bir şekilde uygulanmasında mahkemelerin ve devletin yetkili kurumlarının önemli rolü 

bulunmaktadır. Ancak ne tür kurumların ortaya çıkacağı, bu kurumların yeterliliği, yapısı ve etkinliği bir 

ülkenin tarihine, sosyal yapısına ve politik kurumlarına bağlıdır. Dolayısıyla, mülkiyet haklarına sağlanan 

korumanın etkinliği açısından ülkeler arasında farklar olacaktır. Mülkiyet haklarının etkin bir şekilde 

korunmadığı ülkelerde özellikle değer yaratma potansiyeli yüksek (yenilik içeren) iş fikirlerinin ticari bir 

ürüne dönüşme olasılığı düşmektedir (Gans ve diğ., 2008; McMullen ve diğ., 2008; Bjørnskov ve Foss, 2016). 

Diğer yandan, Acemoglu ve Verdier’e (1998; 2001) göre, mülkiyet haklarının etkin korunmasından bir 

miktar ödün vermek bazı durumlarda yatırımları (girişim aktivitesini) artırabilir. Bir başka çalışmada, 60 

ülkede fikri mülkiyet haklarına ilişkin 150 yılla yayılan politika değişimlerinin yenilik üzerindeki etkilerini 

inceleyen Lerner (2009), iki değişken arasında negatif bir ilişki bulmuştur. Sonuç olarak, literatürdeki 

bulgular dikkate alındığında mülkiyet haklarına sağlanan korumanın girişim aktivitesine etkisine ilişkin net 

bir değerlendirme yapılması zordur. Ancak, mülkiyet haklarına sağlanan koruma ve özellikle yenilik içeren 

girişim faaliyeti arasındaki teorik ilişki dikkate alındığında, aşağıdaki hipotezi ileri sürmek mümkündür. 

                                                 
1 Bir girişimcinin bu makalenin yazarlarından biri ile bire bir sohbetinde, bir zamanlar Türkiye’de devletin un üretimine sağladığı 

teşvikten dolayı Türkiye’de toplam un üretim kapasitesi toplam talebin neredeyse üç katına ulaştığını ifade etmiştir. Bu örnek verimli 

olmayan devlet veya hükümet politikalarının üretim kaynaklarının israfına nasıl yol açtığını göstermektedir. 



M. N. Tağ – T. Köroğlu 11/1 (2019) 408-426 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 414 

H6: Bir ülkede mülkiyet haklarına sağlanan koruma arttıkça, bu ülkedeki bir girişimcinin yenilikçi girişimci olma 

olasılığı artar. 

3. Araştırma Yöntemi 

3.1. Veri Kaynakları ve Veri Seti 

Bu çalışmanın amacı, yenilikçi bir girişim başlatma olasılığını etkilemesi beklenen gerek ülke düzeyinde 

kurumsal yapı ile ilgili ve gerekse bireysel düzeyde birtakım etmenleri analiz etmektir. Bu amaçla, yenilikçi 

girişimciliği, bireysel düzeyde girişimsel öz-yetkinlik, girişimsel tecrübe ve başarısızlık korkusu ile; ülke 

düzeyinde devlet destekleri, bürokratik etkinlik ve mülkiyet haklarına sağlanan koruma ile ilişkilendiren bir 

kavramsal çerçeve geliştirilmiştir. 

Bu çerçeveyi test etmek için birey ve ülke düzeyinde veri içeren hiyerarşik bir veri seti kullanılmıştır. Bu veri 

seti üç ayrı veri kaynağından derlenmiştir: Global Girişimcilik Monitorü’nün (Global Entrepreneurship 

Monitor, veya kısaca GEM) girişimcilik veri tabanı, Fraser Enstitüsünün (Fraser Institute) Ekonomik 

Özgürlükler Raporu verileri ve Dünya Bankası’nın veri tabanı. GEM tarafından 1999 yılından beri her yıl 

yaklaşık 90 ülkede uygulanan yetişkin popülasyon ve yerel uzmanlar anketleri ile toplanan veriler bu 

çalışmada kullanılan veri setinin temel kaynağını oluşturmaktadır. Yetişkin popülasyon anketi, her yıl 

yaklaşık 90-100 ülkeden rastgele seçilen en az 2000 kişiye uygulanarak bu kişilerin girişimcilik davranış ve 

tutumlarını ölçmektedir. Yerel uzmanlar anketi ise, yetişkin popülasyon anketinin uygulandığı her ülkenin 

girişimcilik ekosistemine (ülke kurumsal yapısına) dair her ülkeden en az 36 uzmanın ortalama görüşünü 

yansıtmaktadır. Bu anketler ile toplanan ve güvenilirliği GEM tarafından pek çok şekilde test edilen bu 

veriler, dünyada girişimcilik ile ilgili en kapsamlı ve güvenilir anket ve veri seti olarak kabul görmekte ve 

pek çok çalışmada kullanılmaktadır (Ardagna ve Lusardi, 2009; Aidis ve diğ., 2012; Estrin ve diğ., 2013; 

Stenholm ve diğ., 2013).  GEM’in yaptığı bu anketlerin dizaynı ve veri toplama yöntemleri ve ölçümleri ile 

ilgili daha detaylı bilgi Reynolds ve diğ. (2005) tarafından verilmektedir. 

GEM, ankete katılanlardan 18-64 yaş arasında olanları, anketin sorularına verdikleri cevaplara bağlı olarak 

girişimci ve girişimci olmayan katılımcı olarak sınıflandırmaktadır. Girişimci olarak sınıflandırılanlar da 

kendi içinde üç gruba ayrılmaktadır: yeni doğan girişim(ci), toy girişim(ci) ve olgun girişim(ci). 

Çalışanlarına ücret ödeme veya sahibine gelir getirme süresi üç ayı geçmemiş girişimler yeni doğan girişim 

(nascent business); çalışanlara ücret ödeme veya sahibine gelir getirme süresi 3-42 ay arasında olan 

girişimler toy girişim (baby business); çalışanlara ücret ödeme veya sahibine gelir getirme süresi 42 aydan 

fazla olan girişimlerdir ise olgun girişim (established business) olarak tanımlanmaktadır. 

Bu girişimcilik türlerinin her biri ayrı bir değişken olarak veri setine girmektedir. Katılımcılara bu tür bir 

girişime sahip ya da ortak olup olmadığı sorulmaktadır. Olumlu cevap durumunda değişken (örneğin, yeni 

doğan girişim) 1 değerini almakta, olumsuz cevap durumunda değişken 0 değerini almaktadır. Bu şekilde, 

18-64 yaş arası katılımcılar arasında yeni doğan, toy ve olgun girişimci olanlar belirlenmektedir. 

Olgun girişimcilerin davranış ve eğilimlerinin ve bu girişimleri etkileyen çevresel faktörlerin 

farklılaşabileceği varsayımıyla, GEM, yeni doğan ve toy girişimci oranlarını birleştirerek Toplam Erken 

Aşama Girişim Aktivitesi (TEA) diye adlandırdığı bir girişimcilik ölçütü oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 

herhangi bir katılımcı yeni doğan ya da toy bir girişim ile ilişkiliyse, bu değişken bu katılımcı için 1 değerini 

almakta, aksi takdirde 0 değerini almaktadır. Örneğin, 2012 yılında Türkiye’den 2401 kişi ile anket yapılmış 

ve verdikleri cevaplara göre katılımcıların %12’si erken aşama girişimci olarak belirlenmiştir. 

TEA sınıfına giren girişimcilerin yeni girişimci olması ve dolayısıyla bu girişimcilere dayalı verilerin 

girişimcilik ile ilgili teori ve hipotezleri test etmek için elverişli olması nedeniyle (Ardagna ve Lusardi, 2009; 

Autio ve Acs, 2010), TEA sınıfına giren girişimciler bu çalışmanın kapsamına girmektedir. GEM, 1999 

yılından 2013 yılına kadar uyguladığı anketler ile yaklaşık 90 ülkeden toplam 1 milyon 969 binden fazla 

kişiye ulaşmıştır. Bunların yaklaşık 170,000’i TEA sınıfında giren girişimci olarak sınıflandırılmaktadır. 

Ancak bu çalışmada kullanılan bazı değişkenler ile ilgili veriler 2005 yılından önce toplanmadığından, 2005 

ile 2013 yılları arasında 77 ülkeden birey düzeyinde toplam 87,502 gözlem, çalışmanın veri seti hacmini 

oluşturmaktadır.  Veri setine giren 77 ülke için Fraser Enstitüsünce her yıl yayımlanan Dünya Ekonomik 

Özgürlükler Raporundan bürokratik etkinlik ve mülkiyet haklarına sağlanan koruma verileri; Dünya 
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Bankası veri tabanından da GSYH ve GSYI büyüme hızı verileri derlenerek bu araştırmanın nihai veri seti 

elde edilmiştir.  

3.2. Bağımlı Değişken 

Bu çalışmanın bağımlı değişkeni yenilikçi girişimciliktir. Bir girişimci belirli bir ürün veya süreci üretip 

pazarlamaktadır. Bu ürün veya süreçlerin bir kısmı yenilik içerebilir. Yenilik içeren ürün veya süreçleri 

(kısaca yenilikçi girişimcileri) diğer girişimcilerden ayırabilmek için yenilik kavramının açıklanması 

gerekmektedir. Belirli bir ürün veya süreçte yenilik, radikal veya tedrici olabilmektedir. Tedrici yenilik, 

mevcut bilgi birikimine dayalı olarak ürün veya sürecin özelliklerinde kademeli ve marjinal değişimleri 

içerir. Radikal yenilik ise yeni bir pazar yaratma hedefiyle, ya tamamen yeni ve farklı bilgiye ya da mevcut 

bilginin yeni bilgi ile sentezlenmesine dayalı olarak ürün ve süreçlerin özelliklerinde özgün ve önemli 

değişimleri içerir (Rothaermel, 2017). Bu çerçevede, yenilikçi girişimcilik yeni bir teknoloji ile yeni bir 

piyasada girişim faaliyetine karşılık gelmektedir. Bu çalışmada, yenilikçi girişimcilik, GEM’in, ankete 

katılanlardan girişimci olanlara, girişimlerinin yenilik içerip içermediğini ölçmek için sorduğu iki soruya (i) 

girişimin ürettiği ürün ya da hizmetin yeni bir teknolojiye dayanıp dayanmadığı ve ii) müşterilerin 

(endüstrinin) yeni olup olmadığı) bağlı olarak oluşturduğu bir değişken (teayynpm) ile ölçülmektedir. Bu 

değişken, toplam erken aşama girişim aktivitesinin yeni bir piyasaya yeni bir teknoloji ile hitap etmesi 

durumunda 1 değerini, aksi takdirde 0 değerini almaktadır. 

3.3. Bireysel Düzeyde Ölçülen Bağımsız Değişkenler 

Bu çalışmanın birey düzeyinde üç temel bağımsız değişkeni bulunmaktadır. Birey düzeyindeki değişkenler, 

GEM’in yetişkin popülasyon anketi ile toplanan veriler ile ölçülmektedir. Bu değişkenlerin ölçüm yöntemi 

aşağıda verilmektedir.  

3.3.1. Girişimsel Tecrübe 

Girişimcilik ile ilgili pek çok çalışma (Davidson ve Honig, 2003; Estrin ve diğ., 2013) ile tutarlı olarak, bu 

çalışmada girişimsel tecrübe, GEM’in anketine katılanlara yöneltilen ve cevapları “Hayır (=0)” ya da “Evet 

(=1)” şeklinde değişen iki soru ile ölçülmektedir: 1) Son 12 ay içinde bir işletmeyi sattınız, kapattınız, ya da 

bir işletmeden ayrıldınız mı? 2) Son üç yıl içinde yeni bir işletmeye kişisel olarak finansman sağladınız mı? 

Girişimsel tecrübe, bu sorulara verilen cevapların toplamı, ortalaması veya temel bileşenler analizine 

(principal component analysis) dayalı elde edilebilecek faktör skorlarıyla ölçülebilir. Bu çalışmada, 

sonuçların yorumlanmasında kolaylık sağladığı için toplama dayalı ölçüm kullanılmıştır. Ancak, ortalama 

veya temel bileşenler analizine dayalı ölçütlerle yapılan (ancak bu çalışmada rapor edilmeyen) analizlerde 

de tamamen aynı sonuçlar elde edilmiştir.  

3.3.2. Girişimsel Öz-yetkinlik İnancı 

Öz-yetkinlik bir bireyin belirli bir görevi başarmak için gereken bilgi ve beceriye sahip olduğuna dair öz 

inancı olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, bu değişken GEM’in anketine katılanlara yöneltilen “Bir girişim 

başlatmak için ihtiyaç duyulan bilgi, yetenek ve tecrübeye sahip misiniz?” sorusuna verilen “Hayır (=0)” 

veya “Evet (=1)” cevapları ile ölçülmektedir (Ardagna ve Lusardi, 2009; Stenholm ve diğ., 2013). Bu 

değişken, kişinin girişimcilik için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tecrübeye gerçek manada sahip olup 

olmadığından ziyade, kişinin kendi bilgi, beceri ve tecrübesine olan inancını ve güvenini ölçmektedir. 

3.3.3. Başarısızlık Korkusu 

Başarısızlık korkusu bir bireyi hedeflerine yaklaştıracak kararları vermesini veya adımları atmasını 

engelleyen bir duygu olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, bu değişken, GEM’in ankete katılanlara yönelttiği 

“Başarısızlık korkusu bir işletme başlatmanızı engelliyor mu?” sorusuna verilen “Hayır (=0)” veya “Evet 

(=1)” cevapları ile ölçülmektedir (Ardagna ve Lusardi, 2009; Autio ve Acs, 2010). 

3.4. Ülke Düzeyinde Ölçülen (Kurumsal) Bağımsız Değişkenler 

Kurumsal değişkenlerin ölçümü için Fraser Enstitüsünün Ekonomik Özgürlükler Raporu verileri ile GEM’in 

yerel uzmanlar anketinin verileri kullanılmıştır. Fraser Enstitüsü 1970 yılından beri ülkelerin kurumsal 

yapılarına ilişkin veriler derlemekte ve 2000 yılına kadar her beş yılda bir, sonrasında ise her yıl Dünya 

Ekonomik Özgürlükler Raporunu yayımlamaktadır. Enstitü, bu raporun bir parçası olarak, dünyanın hemen 
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her ülkesini 42 ayrı faktör açısından 0 (= çok kötü veya yetersiz düzeyde) ile 10 (= çok iyi veya yeterli/uygun 

düzeyde) arasında değişen bir skala üzerinden değerlendirerek Ekonomik Özgürlükler Endeksini 

hesaplayıp yayımlamaktadır. Bu endekse göre, ekonomik özgürlüğün beş sacayağı bulunmaktadır: devlet 

büyüklüğü, hukuk sistemi ve mülkiyet hakları, sağlam para, uluslararası ticaret özgürlüğü ve düzenlemeler 

(Gwartney ve diğ., 2016). Fraser Enstitüsü, değerlendirme için kullandığı verileri, Dünya Bankası, Dünya 

Ekonomik Forumu, IMF gibi çeşitli kurumlardan derlemektedir. Bu çalışmada, endeks verilerinden hukuk 

sistemi ve mülkiyet hakları ile regülasyonlara ilişkin olanlardan yararlanılmıştır. Pek çok araştırmacı, 

girişimcilik, doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme vb. konuların kurumsal öncüllerinin 

araştırılmasında bu verilerden yararlanmaktadır (Örn., Bailey ve Thomas, 2017; Li ve diğ., 2018; Packard ve 

Bylund, 2018; Zhou, 2018).  

Girişimcilere sağlanan devlet desteklerini ölçmek için GEM’in yerel uzmanlar anketiyle toplanan verilerden 

yararlanılmıştır. Bu anket, girişimcilik çevresi (girişimcilik ekosistemi) ile ilgili unsurların her birine dair 3 

ile 6 arasında değişen sayıda sorular çerçevesinde ulusal uzmanlar tarafından, 1 (=Tamamen yanlış), ile 5 

(=Tamamen doğru) arasında değişen bir tür Likert skalası ile değerlendirme yapılmaktadır.2 Anket ile 

toplanan verilerin faktör analizi GEM tarafından yapılarak her bir sorunun girişimcilik ekosisteminin ilgili 

unsuru ile bağdaşıp bağdaşmadığı test edilmiş, ayrışan soruların olması durumunda bu sorular ayrı bir 

değişken ile sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan üç kurumsal değişkenin tanımları aşağıda 

verilmektedir.  

3.4.1. Devlet Destekleri 

Bir ülkedeki girişimcilik faaliyetlerine devletin desteğinin yeterliliğini ve etkinliğini ölçen bu değişken, 

GEM’in veri tabanında bulunan girişimciliğe sağlanan “devlet destekleri” (veri tabanındaki tam adıyla, 

Support Government Policies) değerleri kullanılarak ölçülmüştür. Yıllık bazda ve ülke düzeyinde rapor edilen 

bu veri, dört soruya yerel uzmanlar tarafından verilen cevapların ortalamasından oluşmaktadır. Bu sorular: 

1) Ülkemde, devlet/hükümet politikaları (örneğin, kamu hizmet ve mal alımları) her zaman yeni firmaları 

himaye etmektedir. 2) Ülkemde, yeni ve büyüyen firmaları desteklemek ulusal düzeydeki devlet/hükümet 

kurumlarının politikalarını belirleyen öncelikli bir konudur. 3) Ülkemde, yeni ve büyüyen firmaları 

desteklemek yerel düzeydeki devlet/hükümet kurumlarının politikalarını belirleyen öncelikli bir konudur. 

4) Ülkemde, yeni firmalar gerekli lisans ve izinlerin çoğunu yaklaşık bir hafta içinde alabilirler.  

3.4.2. Bürokratik Etkinlik 

Bu değişken, bir ülkede bir iş kurma, personel çalıştırma, üretim ve ticaret işlemlerini yürütme ve vergi 

ödeme gibi alanlarda devlet politika, düzenleme ve bürokrasisinin etkinliğini ve yeni girişimleri ne derece 

desteklediğini ölçmektedir. Bu değişkeni ölçmek için Fraser Enstitüsünün Ekonomik Özgürlükler Endeksine 

giren “regülasyonlar” (düzenlemeler) kategorisinin değerleri kullanılmıştır. Bu kategoriye giren kurumsal 

yapı faktörleri üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: finansal piyasa düzenlemeleri, işgücü piyasaları 

düzenlemeleri, iş kurma ve işletmeye ilişkin düzenlemeler. Fraser Enstitüsü, bu başlıklara ilişkin birtakım 

kurumsal yapı ve düzenlemeleri 0 ile 10 arasında bir skala üzerinden değerlendirerek, bir ülkenin her bir 

kategori açısından aldığı puanı, sonrasında da ana kategori olan “regülasyonlar” açısından ortalama puanını 

hesaplamaktadır.  

3.4.3. Mülkiyet Haklarına Sağlanan Koruma 

Bir ülkede mülkiyet haklarına sağlanan formel ve enformel korumanın boyutunu ve etkinliğini gösteren bu 

değişkeni ölçmek için Fraser Enstitüsünün Ekonomik Özgürlükler Endeksine giren “hukuk sistemi ve 

mülkiyet hakları” kategorisinin değerleri kullanılmıştır. Bu kategori ile değerlendirilen kurumsal yapı 

faktörleri dokuz başlık altında toplanmıştır. Bunlar: mahkemelerin bağımsızlığı, mahkemelerin tarafsızlığı, 

mülkiyet haklarına sağlanan güvenceler, ordunun siyasete ve hukuka müdahalesi, hukuki sistemin 

dürüstlüğü, sözleşmelerin uygulanabilirliği, mülkiyeti transfer maliyeti ve zorluğu, polise güven, mafya ve 

suç örgütlerinin iş hayatına maliyeti. Diğer kategorilerin puanlanmasında olduğu gibi, Fraser Enstitüsü, bu 

başlıklara ilişkin kurumsal yapının etkinliğini 0 ile 10 arasında değişen bir skala üzerinden değerlendirerek, 

                                                 
2 Bu skalanın orta değeri (3), ilgili ifadenin “ne doğru, ne de yanlış” olduğu anlamına gelmektedir.  
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bir ülkenin her bir kategori açısından aldığı puanı, sonrasında da ana kategori olan “hukuk sistemi ve 

mülkiyet hakları” açısından ortalama puanı hesaplamaktadır.  

3.5. Kontrol Değişkenleri 

Yukarıda tanımlanan temel bağımsız değişkenler dışında, yenilikçi girişimciliği etkileyebilecek gerek birey 

düzeyinde ve gerekse ülke düzeyinde başka faktörler de bulunmaktadır. Bu çalışmada, bu faktörlerin belli 

başlı olanları için kontrol uygulanmaktadır. Bir girişimin yenilikçi bir tipte olma olasılığını etkileyebilecek 

önemli faktörlerden biri girişimcinin eğitim düzeyidir (Davidson ve Honig, 2003). Bu değişken, GEM’den 

elde edilen verilere dayalı olarak katılımcıların, eğitim amacıyla okulda geçirdikleri süre dikkate alınarak 5’li 

bir kategorik değişken ile ölçülmektedir. Dolayısıyla, eğitim düzeyi değişkeni, katılımcının hiç resmi 

eğitiminin olmaması durumunda 0 değerini, 12 yıldan daha az eğitimi olması (veya lise mezunu olmaması) 

durumunda 1 değerini, 12 yıllık eğitimi olması (veya lise mezunu olması) durumunda 2 değerini, 13—16 yıl 

arası eğitimi olması durumunda 3 değerini ve 17—20 yıl arası eğitimi olması durumunda 4 değerini 

almaktadır. Bireylerin sahip olduğu sosyal sermaye de yenilikçi bir girişim başlatma olasılığını artırabilir. 

Analizlerde kontrol edilen bir başka etken, bireysel sosyal sermayedir. Sosyal sermaye, bir kişinin kar 

fırsatlarını belirlemesini, üretim için ihtiyaç duyulan faktörlere ulaşmasını ve sahip olduğu bir kaynak ya da 

değerin başkaları tarafından görülmesini sağlar. Bu etkilerinden dolayı, değişik araştırmacılar araştırma 

konusuna bağlı olarak sosyal sermayeyi farklı şekillerde ölçmektedirler.  Bu çalışmada sosyal sermaye Aidis 

ve diğ. (2012), Estrin ve diğ. (2013) ve Stenholm ve diğ.’nin (2013) ölçümleri temel alınarak, GEM’in anketine 

katılanlara yöneltilen “Son iki yıl içinde bir işletme kuran biri ile kişisel bir tanışıklığınız var mı?” sorusuna 

verilen “Hayır (=0)” veya “Evet (=1)” cevapları ile ölçülmektedir. Bir girişimin yenilikçi olma olasılığını 

etkileyebilecek bir başka faktör, girişimcinin yaşıdır. Yaş değişkeni, anketin yapıldığı yıl ile girişimcinin 

doğum yılı arasındaki fark alınarak yıl sayısı ile ölçülmektedir. Yenilikçi girişimcilik oranını etkileyebilecek 

bir başka faktör girişimcinin cinsiyetidir. Cinsiyet değişkeni, girişimcinin erkek olması durumunda 0 

değerini, kadın olması durumunda 1 değerini almaktadır. Genel olarak girişimcilik olasılığını etkileyen 

önemli faktörlerden biri girişim için ihtiyaç duyulan sermayedir. Dolayısıyla bu çalışmada, girişimcinin ait 

olduğu hane halkı gelir düzeyi için bir kontrol uygulanmaktadır. Bu çalışmada, GEM’in hane halkı gelir 

düzeyi verisi kullanılarak girişimcinin hane halkı gelir düzeyi ölçülmüştür. Bu değişken bir girişimcinin 

kendi ülkesindeki gelir dağılımının üç eşit dilime bölünmesi ve girişimcinin hane halkı gelir düzeyinin bu 

dilimlerden hangisine düştüğü ile ölçülmektedir. Dolayısıyla, hane halkı gelir düzeyi, girişimcinin geliri ilk 

%33’lük dilim içindeyse 1 değerini, %34—%66’lık orta dilime düşüyorsa 2 değerini, %66’lık dilimin 

üzerindeyse 3 değerini almaktadır. Son olarak, GSYH ve GSYH büyüme hızı ile girişimcinin içinde yaşadığı 

ülkenin ulusal pazar büyüklüğü ve ekonomik gelişme hızı için kontrol uygulanmaktadır. GSYH verileri 

Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir. 

Bu çalışmada dikkate alınmayan ülke düzeyinde diğer faktörlerin, örneğin ulusal kültürün, girişimcilik 

üzerinde etkili olması mümkündür. Karışık etkiler olarak bilinen tahminleme yöntemi ile ülkeye özgü 

ölçülemeyen ama sabit kabul edilen etkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi için bir kontrol 

uygulanmıştır. Ayrıca, zamana (yıla) ve girişimin içinde bulunduğu endüstriye özgü etkiler için de 

kontroller uygulanmıştır. Son olarak, potansiyel küme (ülke) etkisini dikkate alarak, hipotez testleri, 

katsayıların dirençli standart sapmaları kullanılarak yapılmıştır.   

3.6. Analiz Yöntemi 

Bu çalışmada yenilikçi girişimcilik ile altı temel bağımsız değişken arasındaki ilişkiye yönelik bir kavramsal 

çerçeve geliştirilmiştir. Bu kavramsal çerçeve aşağıda verilen eşitlik ile modellenebilir.  

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + ε𝑖𝑗 
(

(1) 

Bu modelde y, j ülkesinde i girişimcisi ile ilgili bağımlı değişkenin (yenilikçi girişimci) aldığı değeri temsil 

etmektedir. Bir başka deyişle, y veri setine giren bir katılımcının yenilikçi girişimci olup olmadığını ikili 

(binary) bir şekilde göstermektedir. Bu model, bağımlı değişken üzerindeki etkileri iki gruba ayırmaktadır: 

sabit etkiler (μ) ve rassal etkiler (ε). 
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Model bu haliyle, ülke ve bireyden kaynaklı bütün sabit etkileri genel bir ortalama ile ifade etmektedir. Bu 

etkileri daha detaylı analiz etmek ve anlamak için μ yerine yenilikçi girişimciliği etkilediği düşünülen 

faktörleri temsil eden değişkenler konulabilir. Bu durumda model (1)’i aşağıdaki şekilde ifade etmek 

mümkündür. 

𝑦𝑖𝑗 =∑𝒙𝑖𝑗𝜷𝑘

𝐾

𝑘=1

+ ε𝑖𝑗 
(

(2) 

Model (2)’de 𝒙, yenilikçi girişimciliği etkileyen ve bu çalışmanın kavramsal çerçevesine giren birey ve ülke 

düzeyinde bütün bağımsız değişkenleri kapsamaktadır. K model ile analiz edilen bağımsız değişken 

sayısını, 𝜷 ise bu değişkenlerin yenilikçi girişimcilik üzerindeki etkisinin boyutunu vermektedir. Modelde 

bulunan diğer terim ε, hata terimini vermektedir. Hata teriminin modele giren bağımsız değişkenlerden 

bağımsız olması durumunda, model (2)’yi klasik lojistik regresyon yöntemi ile tahminlemek mümkündür. 

Ancak bu çalışmada ülkelere özgü ama ölçülüp analizlere dahil edilmeyen bazı faktörler aynı ülkeden olan 

katılımcıların cevaplarını aynı yönde ve şekilde etkileyebilecektir. Bu durumda, aynı ülkedeki katılımcıların 

verdikleri cevaplar arasında bağımlılık olacağından regresyonun hata terimi ile ilgili önemli bir varsayım 

olan normal dağılım varsayımı ihlal edilmiş olacaktır. Dolayısıyla, bu çalışmada ölçülmeyen ancak model 

içindeki değişkenleri etkileyen “ülkeye özgü” faktörlerin önemli olması ancak dikkate alınmaması 

durumunda regresyonun tahmin sonuçları güvenilir olmayacaktır. Bu durumda bir çözüm yolu, model 

(2)’nin hata teriminde bulunan ülkeye özgü etkileri aşağıdaki gibi ayrıştırmaktır.  

𝑦𝑖𝑗 =∑𝒙𝑖𝑗𝜷𝑘

𝐾

𝑘=1

+∑𝒛𝑖𝑗𝒖𝑗

𝐽

𝑗=1

+ 𝜏𝑖𝑗 
(

(3) 

Model (3), model (2)’deki hata terimini ülke etkileri (𝒛𝑖𝑗𝒖𝑗) ve saf hata (𝜏𝑖𝑗) olmak üzere iki kısma 

ayırmaktadır.  Bu modelde 𝒛, ülkeye özgü rassal etki (eğim ve kesişim) değişkenlerini, 𝒖 ise ülkeye özgü 

etkileri vermektedir. Bu şekilde gözlemlenemeyen ülke etkileri hata teriminden ayrıştırılarak, daha güvenilir 

regresyon tahmin sonuçları elde edilebilir (Rabe-Hesketh ve Skrondal, 2008; StataCorp., 2014). Bu yöntem, 

araştırma yöntemleri literatüründe çok-düzeyli (karışık-etkili) analiz olarak bilinmektedir. Bağımlı 

değişkene bağlı olarak, kullanılacak regresyon tahmin yöntemi değişmektedir. Bu çalışmada bağımlı 

değişken 0 ve 1 olmak üzere iki değer aldığından, lojistik modele dayalı (logit) regresyon tahmin 

yönteminden yararlanılmaktadır. Dolayısıyla, veri setinin hiyerarşik yapısından ve bağımlı değişkenin 

aldığı değerlerin ikili (binary) yapısından dolayı, hipotez testleri için karışık-etkili logit regresyon yöntemi 

kullanılmıştır. Bütün regresyon tahminlerinde olası yıl ve endüstri etkileri için kukla değişkenler 

kullanılmıştır. Ayrıca, tahminlenen katsayıların standart sapmaları yanlış modellemeye karşı dirençli olacak 

şekilde hesaplanmıştır.  

4. Bulgular 

Tablo 1 bu çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin özet istatistikleri vermektedir. Bu tabloya göre, yenilikçi 

girişim ortalaması, bir başka deyişle, veri setine giren girişimciler arasında yenilikçi girişimci oranı, %26’dır. 

Bunun dışında, veri setine giren girişimcilerin %85’i, girişimsel öz-yetkinliğe sahip olduğuna inanmaktadır. 

Diğer yandan bu girişimcilerin %26’sı başarısızlıktan korktuğunu ifade etmektedir. Sıfır ile 2 arasında tam 

değer alan girişimsel tecrübenin ortalaması 0,22 olarak hesaplanmıştır. Bu da girişimcilerin az bir 

bölümünün daha önceden bir girişim tecrübesi yaşadığını göstermektedir. Bunun dışında, veri setine giren 

girişimcilerin ortalama 37 yaşında oldukları ve %58’nin erkek olduğu görülmektedir. Bu girişimcilerin 

büyük bir bölümünün (%60’ı) 12 ile 16 yıl arasında okul eğitimi aldığı görülmektedir. Veri setine giren 

girişimcilerin hane halkı gelir düzeylerine bakıldığında, üst gelir diliminde olanların çoğunlukta (%43) 

olduğu görülmektedir. Ancak alt gelir diliminde olanların da azımsanmayacak bir oranda (%24) oldukları 

söylenebilir. Son olarak, veri setine giren girişimcilerin %64’ünün en az bir girişimciyi tanıdığı 

görülmektedir.  
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Tablo 1. Özet İstatistikler 

  N 

Ortalama / 

Yüzde Std. Sapma Min. Maks. 

Yenilikçi girişim 87.502 0,26 0,44 0,00 1,00 

Girişimsel öz-yetkinlik 87.502 0,85 0,36 0,00 1,00 

Başarısızlık korkusu 87.502 0,26 0,44 0,00 1,00 

Girişimsel tecrübe 87.502 0,22 0,46 0,00 2,00 

Bürokratik etkinlik 87.502 6,89 0,79 4,66 8,76 

Devlet destekleri 87.502 2,58 0,42 1,59 4,55 

Mülkiyet hak. sağlanan koruma 87.502 5,94 1,67 1,45 9,50 

Sosyal sermaye 87.502 0,64 0,48 0,00 1,00 

Yaş 87.502 37,18 11,29 18,00 64,00 

Cinsiyet (Kadın = 1, Erkek = 0)       
Erkek 50.888 %58    
Kadın 36.614 %42    

Eğitim düzeyi       
       Eğitim yok 9.190 %11    
       1-11 yıl arası 17.590 %20    
       12 yıl 27.901 %32    
       13-16 yıl arası 24.180 %28    
       17-20 yıl arası 8.641 %10    
Hanehalkı gelir düzeyi       
       Alt %33'lük dilim 20.611 %24    
       Orta %33'lük dilim 28.939 %33    
       Üst %33'lük dilim 37.952 %43    
GSYH (ln) 87.502 26,45 1,74 22,18 30,44 

GSYH büyüme hızı 87.502 3,62 3,23 -9,13 14,19 

Kurumsal değişkenlere ilişkin özet istatistiklere bakıldığında, 0 ile 10 arasında bir skala ile ölçülen 

bürokratik etkinlik ve mülkiyet haklarına sağlanan korumanın, sırasıyla 6,9 ve 5,9 ortalama değerler 

aldıkları görülmektedir. Her iki değer de skalanın orta değeri olan 5’in çok az üstünde olduğu ve 

dolayısıyla, bu iki kurumsal değişken açısından veri setine giren ülkelerin ortalama olarak yeterli düzeyde 

olmadıkları görülmektedir. Aynı şekilde, 1 ile 5 arasında bir skala üzerinden ölçülen devlet desteği 

ortalamasının yaklaşık 2,6 olduğu görülmektedir. Bu değer de girişimciliğe sağlanan devlet desteklerinin 

ankete katılan yerel uzmanlar tarafından yeterli görülmediğini göstermektedir. 

Tablo 2 yenilikçi girişimciliğin bireysel ve kurumsal belirleyicilerine ilişkin karışık-etkili lojistik regresyon 

tahmin sonuçlarını vermektedir. Bu tahmin, ölçülmeyen ve dolayısıyla analizlere dahil edilmeyen kültürel 

değerler gibi ülkeye özgü etkileri, ülke bazında kesişim değeri hesaplayarak dikkate almaktadır. Bir başka 

deyişle, model tahmininde, bütün ülkeler için tek bir kesişim değeri hesaplamak yerine her bir ülke için ayrı 

bir kesişim değeri hesaplanmaktadır. Ancak bu kesişim değerlerinin ortalaması sıfır olduğu için, ortalama 

değer yerine bu değerlerin varyansı rapor edilmektedir. Tablo 2, bu varyansı ve bu varyansın standart 

sapmasını vermektedir (Ülke etkilerinin varyansı = 0,244; standart sapma = 0,061). Bu değerler dikkate 

alındığında, ülke etkilerinin birbirinden anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Bir başka deyişle, bu 

çalışmada ölçülmeyen ülkeler arasındaki heterojenliğin bağımlı değişkendeki varyansın önemli bir 

bölümünü açıkladığı görülmektedir. Bu durumda, analizlerin ve hipotez testlerinin karışık-etkili regresyon 

sonuçlarına dayandırılması gerekmektedir. Bunun dışında, Tablo 2’de verilen Wald χ2 test sonucu, modelin 

bir bütün olarak oldukça anlamlı olduğunu göstermektedir (Wald χ2 = 1626,8; p <0,0001). Bu genel 

değerlendirmeden sonra aşağıda hipotez test sonuçları verilmektedir. 
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Tablo 2. Yenilikçi Girişimin Bireysel ve Kurumsal Belirleyicileri 

  Hipotez Katsayı 

Olasılık 

Oranı Std. Sap. z değ. p değ. Sonuç 

Girişimsel öz-yetkinlik H1: (+) 0,163 1,177 0,031 5,20 0,000 Destek var 

Başarısızlık korkusu H2: (⎼) -0,119 0,887 0,035 -3,40 0,001 Destek var 

Girişimsel tecrübe H3: (+) 0,078 1,081 0,019 4,03 0,000 Destek var 

Bürokratik etkinlik H4: (+) 0,157 1,170 0,071 2,22 0,026 Destek var 

Devlet destekleri H5: (+) 0,245 1,278 0,069 3,58 0,000 Destek var 

Mülkiyet hak. sağlanan koruma H6: (+) 0,003 1,003 0,048 0,07 0,947 Destek yok 

Cinsiyet (Kadın = 1, Erkek = 0)   -0,038 0,963 0,021 -1,76 0,078   

Yaş   -0,003 0,997 0,001 -2,72 0,007   

Sosyal sermaye   0,126 1,134 0,021 5,93 0,000   

GSYH (ln)   -0,069 0,933 0,060 -1,17 0,243   

GSYH büyüme hızı   0,015 1,015 0,015 0,96 0,335   

Eğitim düzeyi               

       1-11 yıl arası   0,064 1,066 0,053 1,21 0,227   

       12 yıl   0,154 1,167 0,054 2,87 0,004   

       13-16 yıl arası   0,327 1,386 0,056 5,80 0,000   

       17-20 yıl arası   0,543 1,721 0,060 9,07 0,000   

Hanehalkı gelir düzeyi               

       Orta % 33'lük dilim   0,019 1,019 0,026 0,72 0,470   

       Üst %33'lük dilim   -0,010 0,990 0,028 -0,36 0,719   

Sabit değer   -1,862 0,155 1,640 -1,14 0,256   

Yıl sabit etkisi   EVET           

Endüstri sabit etkisi   EVET           

Ülke etkilerinin varyansı   0,244   0,061       

N   87502           

Ülke sayısı   77           

Wald χ2   1626,8           

p-değeri   0,000           
*Katsayı istatistiklerinin anlamlılık düzeyleri p değ. sütununda verilmektedir. Standart sapmalar katsayılara aittir. 

Hipotez 1’e göre bir girişimcinin girişimsel öz-yetkinlik inancı arttıkça bu girişimcinin yenilikçi girişimci 

olma olasılığı artmaktadır. Tablo 2 ile verilen bulgular bu hipotezi desteklemektedir. Bu bulgulara göre 

girişimsel öz-yetkinlik ile yenilikçi girişimcilik arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır (β = 0,163; p <0,0001). Spesifik olarak, bir girişimcinin girişimsel öz-yetkinlik inancı varsa, bu 

girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığı yaklaşık %18 (e0,163 = 1,177) artmaktadır. Hipotez 2’ye göre bir 

girişimcinin başarısızlık korkusu arttıkça, bu girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığı düşmektedir. 

Bulgular bu hipotezi de desteklemektedir. Tablo 2’ye göre başarısızlık korkusu ile yenilikçi girişim arasında 

negatif bir ilişki bulunmaktadır (β = ˗0,119; p <0,001). Bu bulgu, başarısızlık korkusunun yenilikçi girişimci 

olma olasılığını yaklaşık %11 (e-0,119 = 0,889) düşürdüğünü göstermektedir. Hipotez 3’e göre bir girişimcinin 

girişimsel tecrübesi arttıkça bu girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığı artmaktadır. Bulgular bu 

hipotez ile de tutarlı görünmektedir (β = 0,078; p <0,0001). Girişimsel tecrübede bir birimlik artışın (örneğin, 

daha önce bir iş kurma tecrübesi ya da melek yatırım tecrübesinden birine sahip olma) yenilikçi girişimci 

olma olasılığını %8 (e0,078 = 1,081) arttırdığı görülmektedir. Bu durumda, her iki tecrübeye sahip bir 

girişimcinin, yenilikçi girişimci olma olasılığı yaklaşık %17 (e2·0,078 = 1,168) artmaktadır. 

Kurumsal etkenlere ilişkin hipotez test sonuçları da Tablo 2 ile verilmektedir. Hipotez 4’e göre, bir ülkede 

bürokratik etkinlik arttıkça bu ülkedeki girişimcilerin yenilikçi olma olasılığı artmaktadır. Tablo 2 ile verilen 

bulgular bu hipotezi desteklemektedir. Spesifik olarak, bürokratik etkinlik ile yenilikçi girişimcilik arasında 

pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (β = 0,157; p <0,026). Bu bulguya göre, 

bürokratik etkinlikte bir birimlik artış, bir girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığını %17 (e0,157 = 1,17) 
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artırmaktadır. Hipotez 5’ göre bir ülkede girişimciliğe yönelik devlet destekleri arttıkça, bu ülkede 

girişimcilerin yenilikçi girişimci olma olasılığı da artmaktadır. Tablo 2 ile verilen bulgular bu hipotezi güçlü 

bir şekilde desteklemektedir. Bu bulgulara göre devlet destekleri ile yenilikçi girişim arasında pozitif bir 

ilişki bulunmaktadır (β = 0,245; p <0,0001). Bir ülkede, girişimciliğe yönelik devlet desteklerinin yeterliliği ve 

etkinliğinde bir birimlik artış, bu ülkedeki girişimcilerin yenilikçi girişimci olma olasılığını yaklaşık %28 

(e0,245 = 1,278) arttırmaktadır. Yenilikçi girişim oranının %26 olduğu dikkate alındığında, bu artışın miktar 

olarak oldukça önemli olduğu görünmektedir. Son olarak, hipotez 6’ya göre bir ülkede mülkiyet haklarına 

sağlanan koruma arttıkça, bu ülkede girişimcilerin yenilikçi olma olasılığı artmaktadır. Ancak, Tablo 2’ye 

göre mülkiyet haklarına sağlanan koruma ile yenilikçi girişim arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (β = 0,003; p <0,947). Dolayısıyla, bulgular hipotez 6’yı desteklememektedir. 

Kontrol değişkenlerine ilişkin bulgular ele alındığında, yenilikçi girişimci olma olasılığı ile eğitim düzeyi ve 

sosyal sermaye arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak, yaş ilerledikçe 

girişimcilerin yenilikçi girişimci olma olasılığının az da olsa azaldığı görülmektedir. Bunlar dışında, 

kadınların yenilikçi girişimci olma olasılıklarının erkeklere görece daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak 

bu bulgu marjinal düzeyde anlamlı görünmektedir (p <0,08). Son olarak, GSYH ve bunun büyüme hızı ile 

hane halkı gelir düzeyinin yenilikçi girişimci olma olasılığı ile anlamlı ilişkileri olmadığı görülmektedir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Girişimciliği çeşitli teorik perspektiflerden ele alan genişçe bir literatürden bahsedilebilir. Bu çalışmada, ilgili 

literatür çerçevesinde ülke düzeyinde kurumsal politika ve düzenlemeler ile birey düzeyinde sosyal 

psikolojik birtakım etmenlerin bir girişimcinin yenilikçi girişimci olma olasılığı ile ilişkisi incelenmektedir. 

Kurumsal yapı ve sistemler ile ilgili makro ve girişimcilik tutum ve davranışları ile ilgili mikro verileri bir 

araya getiren geniş bir veri seti ve çok-düzeyli analiz teknikleri kullanılarak yapılan analizler sonucu elde 

edilen bulgular ortaya konan kavramsal çerçeve ile büyük ölçüde tutarlı görünmektedir. 

Bu bulguların literatüre önemli katkıları olduğu değerlendirilmektedir. Girişimcilik literatüründe, sade 

(zaruri girişimcilik) ve yenilikçi girişimciliğin gerek girişimci birey üzerinde ve gerekse genel ekonomi 

üzerinde farklı ekonomik ektileri olduğu savunulmaktadır (Acs, 2010). Bunun dışında, literatürde yenilikçi 

girişimciliğin kendine özgü öncüllerinin ve başarı şartlarının olduğu vurgulanmaktadır (Henrekson ve diğ., 

2010). Dolayısıyla, girişimciliğin öncülleri veya sonuçları araştırılırken, girişimcilik türleri arasında ayırım 

yapılmasının daha güvenilir sonuçların elde edilmesine katkısı olacağı açıktır. Bu çalışmada tüm girişimler 

ve girişimciler yerine, sadece yenilikçi girişimcilik üzerine odaklanılmıştır. Çalışmanın bulguları, yenilikçi 

girişimci olma olasılığının birey düzeyinde girişimsel tecrübe ve girişimsel öz-yetkinlik inancı ile beraber 

arttığını, ancak başarısızlık korkusu ile beraber azaldığını göstermektedir. Bu bulgular literatürdeki genel 

kanı ve bulgularla tutarlı görünmektedir (Örn., Ucbasaran ve diğ., 2009; Wyrwich ve diğ., 2015; Cacciotti ve 

diğ., 2016). 

Bu çalışmanın bir başka katkısı, girişimcilik davranış ve tutumunun kurumsal bağlamdan bağımsız 

olamayacağı varsayımıyla, ülke düzeyinde üç kurumsal etkeni de incelemesidir. Bulgular, özellikle 

girişimciliğe dönük devlet desteklerinin yenilikçi girişimcilik üzerinde önemli ektileri olabileceğini 

göstermektedir. Ancak devlet desteklerinin çok fazla olmasından ziyade, yeni firmaları uygun bir şekilde 

desteklemeye   yönelik ve firma kurulumunu kolaylaştıran nitelikte olmalarının yenilikçi girişimcilik 

üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Bunun dışında, araştırma bulguları, iş hayatı ve işletmelere 

yönelik devlet düzenlemelerinin uygunluğunun, kısacası bürokratik etkinliğin, yenilikçi girişimciliği 

arttırabileceğini göstermektedir. Bu bulgular gerek teori ve gerekse literatürdeki bulguları desteklemektedir 

(Djankov ve diğ., 2002; 2010; Klapper vd., 2006; Ardagna ve Lusardi, 2009). Bu çalışmada incelenen bir başka 

kurumsal yapı etkeni bir ülkede mülkiyet haklarına sağlanan korumadır. Bulgular, bu etken ile yenilikçi 

girişimcilik olasılığı arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir. Bu bulgu, teori ve bazı çalışmaların 

bulgularıyla çelişmektedir (North, 1991; Gans ve diğ., 2008; McMullen ve diğ., 2008; Bjørnskov ve Foss, 

2016). Ancak, literatürde benzer bulguları rapor eden çalışmalara da rastlanabilmektedir (Acemoglu ve 

Verdier, 1998; Lerner, 2009). Mülkiyet haklarına sağlanan koruma ile ilgili teori ve birbiri ile çelişen 

bulguların olması, araştırmalarda kullanılan ölçümlerin yeterince güvenilir olmadığı şüphesini 

uyandırmaktadır. 
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Daha önce bahsedildiği gibi bu çalışmada ölçülmediği için analizlere dahil edilemeyen, ancak girişimcilik 

davranış ve tutumları etkilemesi beklenen, gelecek odaklılık, bilimsel gelişmişlik ve genel eğitim kalitesi gibi 

kısa vadede durağan olan ülke düzeyinde etkilerden bahsetmek mümkündür. Bu çalışmada kullanılan 

karışık-etkili regresyon tahmin tekniği, ülke düzeyinde ölçülmeyen ve dolayısıyla etkileri analiz edilmeyen 

farklılıkların etkilerini dikkate almakta ve böylece daha güvenilir bulgular elde edilmesine imkân 

vermektedir. 

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da sınırlılıkları bulunmaktadır. Birincisi, girişimsel tecrübeyi 

ölçmek için sadece önceki iş kurma ve melek yatırımcı tecrübeleri dikkate alınmıştır. Ancak, tecrübenin 

içeriği, iş hayatı ve endüstri tecrübesi gibi tecrübe unsurları dikkate alınmamıştır. Bunun dışında, 

girişimcilik ile ilgili olmayan genel bir tecrübeden de söz edilebilir. Tecrübenin girişimcilik ile ilişkisini 

analiz eden çalışmaların farklı tecrübe kaynakları ile beraber, tecrübenin içeriğini de dikkat almalarının 

literatüre katkısı olacağı açıktır. Ayrıca, bütün tecrübe kaynaklarını tek bir ölçek altında toplayıp toptancı bir 

tecrübe ölçeğinin etkilerini incelemek yerine, tecrübe kaynaklarının etkilerini ayrı ayrı incelemenin daha 

yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Beşerî sermaye ile girişimcilik arasındaki ilişkiyi inceleyen Marvel ve 

diğ.’nin (2014), beşerî sermaye tipolojisi girişimsel tecrübeyi kavramsallaştırma açısından yararlı bir çerçeve 

sunmaktadır.  

İkinci bir sınırlılık, incelenen bireysel faktörleri ortaya çıkaran etmenlere bu çalışmada değinilmemiştir. 

Örneğin, girişimsel öz-yetkinlik inancının yüksek ya da düşük olmasını belirleyen etmenler nelerdir? Bu 

inancın büyük olasılıkla, eğitim, tecrübe, sosyal çevre, kişilik vb. faktörlerle ilişkisi bulunmaktadır (Zhao ve 

diğ., 2005; Barbosa ve diğ., 2007). Örneğin, girişimsel öz-yetkinlik inancı ile girişim tecrübesi arasında bir 

neden-sonuç veya etkileşim ilişkisinin olması olasıdır. Girişimcilik konusunu ele alan araştırmacıların 

girişimsel öz-yetkinlik inancının öncüllerini ve etkileşimde olduğu diğer bireysel ve kurumsal değişkenleri 

çalışmaları literatüre önemli katkılar sunacaktır. 

Son olarak, bu çalışmada düzeyler arası etkileşim ilişkisi incelenmemiştir. Örneğin, girişimsel tecrübenin 

etkisi bürokrasinin etkin işlediği ülkelerde daha yüksek olabilir. Tam tersi, kurumsal yapı ve sistemlerin az 

geliştiği ülkelerde bireysel etmenlerin girişimcilik üzerindeki etkisi göreceli olarak artabilir. Gelecekteki 

araştırmacıların bu ve bunlara benzer ilişkileri ele alıp test etmelerinin girişimcilik literatürüne katkıları 

olacağı değerlendirilmektedir. 
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Amaç – Tüketim davranışlarının doğa üzerindeki doğrudan ve dolaylı yıkıcı etkileri, tüketim 

davranışlarının daha az zararlı bir hale dönüştürülmesini gerekli kılmaktadır. Bu noktada 

hükümetler çeşitli politika araçları ile tüketici davranışlarını şekillendirecek müdahalelerde 

bulunmaktadır. Hafif plastik poşetlerin kullanım miktarının azaltılması amacı ile birçok ülkede 

uygulanan ve ülkemizde de 1 Ocak 2019 itibari ile başlayacak olan “plastik poşetlerin 

ücretlendirilmesi” uygulaması da bu müdahalelerden biridir. Uygulamanın amacına 

ulaşabilmesi için toplumun hem davranışsal hem de tutumsal desteğinin sağlanması önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik tepkilerinin 

belirlenmesi ve uygulamaya yönelik tutumsal direnç oluşmasına sebep olması muhtemel 

faktörlerin ortaya çıkarılmasıdır. 

Yöntem – Amacı gereği keşifsel bir özellik taşıyan araştırmada veri farklı özelliklere sahip 20 

tüketici ile yapılan derinlemesine mülakatlar ile toplanmıştır. 

Bulgular – Bulgular, uygulamanın davranış değişikliği yaratma potansiyelinin yüksek 

olduğunu ancak tutumsal desteği zayıflatan bazı kaygıların ön plana çıktığını göstermiştir.  

Tartışma – Uygulamanın davranışsal desteğin yanında tutumsal olarak da desteklenmesi ve 

hedefine en etkin şekilde ulaşabilmesi için alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur.  
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Purpose – Direct and indirect destructive impacts of consumption patterns signal a need for an 

urgent change of unsustainable consumer behaviors. At this point, governments use some 

political intervention to courage behavioral change. One example is the plastic bag fee that is 

used in some countries to reduce the usage of lightweight plastic bags and that will be valid in 

2019 in Turkey as well. Behavioral and attitudinal public support is a crucial factor for the 

efficiency of the intervention. In this context, the purpose of this research is to explore the 

consumers’ initial responses to plastic bag fee as a policy intervention and factors that fuel the 

attitudinal resistance to it.  

Design/methodology/approach – The research is exploratory in its nature and built on the bases 

of in-depth interviews held with 20 consumers with different demographic characteristics.  

Findings – Results showed that the intervention has a high potential for reducing plastic bag 

usage. However, consumers have some concerns which hinder their attitudinal support for the 

intervention.  

Discussion – Actions needed for enabling attitudinal support and maximum efficiency of the 

intervention are discussed. 

 

1. GİRİŞ  

Her satın alma ve tüketim faaliyeti çevre ve toplum üzerinde belirli etkiler yaratmaktadır (Young vd., 2010). 

Satın alma, bir çok temel ihtiyacın karşılanması için vazgeçilemez olsa da sürekli artan tüketim miktarının 

hayat kalitemizi artırmadığı (Jackson ve Michaelis, 2003) aksine tüketimin su ve hava kirliliği, artan karbon 

emisyonları ve küresel ısınma, biyolojik çeşitlilikte azalma gibi olumsuz etkileriyle kendimizin, 

sevdiklerimizin, gelecek nesillerin ve diğer canlıların hayatları için ciddi bir tehdit oluşturduğu uzun 
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yıllardır dile getirilmektedir (örn., Meadows vd., 1972; Vlek ve Steg, 2007). Elbette üretim süreçlerinin 

etkilerini göz ardı ederek çevresel problemlerin yalnızca bireysel tüketicilerin yanlış tercihlerinden 

kaynaklandığı ileri sürmek doğru değildir. Ancak, bireysel tüketicilerin günlük hayatları içinde verdikleri 

milyonlarca karar çevre üzerinde kayda değer bir etki göstermektedir (Berglund ve Matti, 2006). Ayrıca 

bireysel tüketicilerin bu kararları dolaylı olarak işletmelerin üretim süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerinin 

de belirleyicisi olmaktadır. Bu sebeple sürdürülebilir tüketim anlayışına ulaşılmadan sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ulaşmak, diğer bir ifade ile ekonomik gelişmişlik sağlanırken çevre ve doğal 

kaynakları koruyarak gelecek nesillere de ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dünya bırakmak (WCED, 

1980) mümkün görülmemektedir.  

Bireyleri daha sürdürülebilir bir tüketim tarzına yönlendirmek amacı ile küresel, ulusal ve yerel düzeyde 

çeşitli önlemler alınmaktadır. Ancak tüketiciler bazen tüketim davranışlarının çevreye ve diğer canlılara bu 

şekilde olumsuz etkisi olduğundan, etkinin büyüklüğünden habersiz olduklarından veya tüketim temelli 

çevresel sorunlar bilindiği halde problemin çözümüne ilişkin bireysel herhangi bir önlem alınamayacaklarını 

düşündüklerinden mevcut tüketim tarzlarını devam ettirme eğilimindedirler. Politika yapıcıların bu 

noktadaki rolü bireysel davranışlardan dolayı bütüncül olarak toplumun geneli için ortaya çıkan riski 

gözlemek, değerlendirmek ve bu riski kabul edilebilir seviyelere indirmek için bireylerin davranışlarının 

değiştirilmesini sağlamaktır (Vlek, 1996). Bu kapsamda sürdürülebilir tüketim davranışını desteklemek 

amacı ile farklı ülkelerde farklı politik yaklaşımların kullanıldığı görülmektedir.  

Lorek ve arkadaşları (2008) tarafından listelenen çevre politikaları ve stratejileri incelendiğinde bu 

politikaların bilgilendirme ve zorunlu-ekonomik uygulamalar olmak üzere iki gruba ayrılabileceği, 

bilgilendirme yaklaşımının daha ağırlıklı şekilde kullanıldığı görülmektedir. Buna göre hükümetler ilk ve 

bazen de tek adım olarak eğitim sistemi, medya mesajları, medya düzenlemeleri ve etiketleme gibi 

uygulamalar aracılığı ile tüketicileri bilgilendirmeye ve böylece onları gönüllü olarak daha çevre duyarlı 

davranışlara sevk etmeye çabalamaktadır (Jackson ve Michaelis, 2003). Buradaki temel varsayım bireylerin, 

zararlı tüketim davranışlarının çevreye etkilerini ve alternatif, daha az zararlı ve hatta faydalı olabilecek 

davranışların neler olabileceğini bildiğinde davranışlarını değiştireceğidir (Kløckner, 2015). Ancak 

araştırmalar tüketicilerin bilgi sahibi olsalar bile çevrenin iyiliği için severek idame ettirdikleri yaşam 

tarzlarından, mevcut alışkanlıklarından ve daha da artırmayı hedefledikleri yaşam konforundan vazgeçme 

konusunda gönüllü olmadıklarını göstermiştir (Hatfield ve Job, 2001; Lorenzoni vd., 2007; Pelletier vd., 

1999). Çevreci tutum ve davranışlar arasında sıklıkla bahsi geçen bu boşluk (örn., D’Astous ve Legendre, 

2009; Young vd., 2010; Carrington vd., 2010) sebebi ile  çevre duyarlı tüketim davranışlarını desteklemek zor 

ve karmaşık hale gelmektedir (Jackson, 2005).  

Bu noktada hükümetler toplumun genelini tehdit eden riskleri kabul edilebilir düzeye çekilebilmek için bazı 

yapısal politikalara da başvurabilmektedir. Bu politika araçlarından bazısı kanunlar, kurallar, yaptırımları 

olan standartların belirlenmesi; vergi, ücret gibi finansal caydırıcıların kullanılmasını içermektedir (Vlek, 

1996). Hafif plastik poşet kullanımının azaltılması için ülkemizde de yürürlüğe girecek olan poşetlerin 

ücretlendirilmesi uygulaması da yapısal politika araçlarına örnek teşkil etmektedir. Bu uygulama aslında 

sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının desteklenmesi, atık miktarının azaltılması amacı ile 2000li yılların 

başlarından itibaren dünya genelinde birçok ülke, eyalet veya şehirde uygulanmaktadır. Uygulamanın 

amacı tüketici davranışlarını değiştirerek yeniden kullanılabilen alışveriş poşetlerinin kullanımını artırmak, 

tek kullanımlık poşetlerin kullanımını azaltmaktır (Taylor ve Villas-Boas, 2014). Uygulamanın en başarılı 

şeklide hayata geçirildiği yer olarak işaret edilen İrlanda’da 2002 yılında tek kullanımlık plastik poşetlerin 

ücretlendirilmesi uygulaması tüm paydaşlar tarafından güçlü bir destek görmüş ve sonuç olarak plastik 

poşet kullanımı %90 oranında azalmıştır (Convery vd., 2007). Dünyanın farklı bölgelerinde (örn: Danimarka, 

Lüksemburg, Malta, İspanya) ekonomik caydırıcılar içeren benzer uygulamalar sayesinde plastik poşet 

kullanımında net düşüşler görülmüş ancak İrlanda örneğindeki kadar büyük bir azalma sağlanamamıştır 

(Martinho vd., 2017). İrlanda’nın poşet ücretlendirme uygulamasının başarısının kaynağı olarak 

uygulamanın etkilediği paydaşların, özellikle de tüketicilerin uygulamayı desteklemesi gösterilmiştir 

(Convery vd., 2007). Gerçekte yalnızca poşetlerin ücretlendirilmesi özelinde değil çevre sorunlarını 

hafifletmeye yönelik diğer politikaların da başarı ile uygulanabilmesi ve hedeflenen sonuca ulaşılabilmesi 

için toplumun politikayı kabulü ve desteklemesi önem arz etmektedir (Elliott vd., 1997; Wan vd., 2017).  
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Bu kapsamda bu araştırmanın temel amacı ülkemizde 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan 

alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesine dair uygulamaya yönelik birincil tüketici tepkilerinin 

belirlenmesidir. Araştırmada ayrıca tüketicilerin uygulamayı desteklemesini, benimsemesini zorlaştıran ve 

direnç yaratması muhtemel faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda özellikle 

“uygulamanın algılanan maliyeti” üzerinde durulmaktadır. Öyle ki çevre duyarlı birçok alternatif 

davranışta olduğu gibi (Steg ve Gifford, 2005; d’Astous ve Legendre, 2008; Gifford, 2011) sürdürülebilir 

tüketim hedefleri doğrultusunda getirilen bu uygulamanın da ek parasal maliyet, çaba ve zaman, konfor 

kaybı, özgürlüğün kısıtlanması ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Bu kapsamda uygulamanın tutumsal ve 

davranışsal olarak desteklenmesini zorlaştıracak maliyet unsurlarının neler olduğunun belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Bu sayede algılanan maliyetin etkisi ile uygulamaya yönelik olarak ortaya çıkacak 

fonksiyonel olmayan direncin önlenmesi yönünde yapılması gerekenlere dair önerilerde bulunmak 

mümkün olacaktır.  

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİME YÖNELİK ÇEVRE POLİTİKALARI  

Temelde üretim ve tüketim süreçlerinin çeşitli aşamalarında müdahalelerde bulunularak çevreye verilen 

zarar azaltılması amacını güden çevre politikalarının tarih içinde farklı alanlara odaklandığı görülmektedir. 

Politikalar ilk olarak (1960 lar ve 1970lerin başı) üretim sürecinde kirleticilerin ortaya çıktıktan sonra 

arıtılarak ya da seyreltilerek bertaraf edilmesine (boru-sonu yaklaşımı) odaklanmış, ardından temiz üretim 

ve üretimde kirlilik önleme sistemlerinin geliştirilmesini desteklemiş (1980ler), sonraki aşamada çevreye 

daha az zarar veren çevre dostu ürünlerin üretilmesini hedeflemiştir (Tukker, 2015). Uluslararası düzeyde 

farklı yaklaşım ve programlar çerçevesinde formüle edilen ve tamamen veya kısmen uygulanan bu çevre 

politikaları çevresel problemlerin azaltılmasında bir miktar etkili olmuş olsa da tüketimdeki artış kazanılan 

çevresel avantajın azalmasına ve çevre üzerindeki baskının giderek artmasına sebep olmaktadır (ASCEE, 

2008). Bu nedenle yalnızca üretim tarafında değil, gün içinde aldıkları milyonlarca kararla çevre sorunlarına 

doğrudan ve dolaylı olarak kaynak teşkil eden ve çevresel sürdürülebilirlik önündeki en büyük engel olarak 

görülen tüketiciler (Berglung ve Matti, 2006) tarafında da tercih, alışkanlık, tutum ve davranışlar açısından 

değişikliğin gerekliliği vurgulanmıştır. Böylece 1992 deki Rio Dünya Zirvesin’de “sürdürülebilir tüketim” 

kavramı politika söyleminde yerini almıştır.  

Günümüzde, çevre politikalarının tarihi akışında gelinen son noktada, tüketiciler artık kritik bir hedef kitle 

olarak ele alınmakta ve yenilikçi politikalar ile sürdürülebilir tüketim tarzlarının teşvik edilmesi 

hedeflenmektedir (Tukker, 2015). Tüketim odaklı bu çevre politikaları geniş ve karmaşıktır, parça parça 

uygulanmaktadır, çok geniş ve çeşitli alanları kapsamaktadır (ASCEE, 2008). Literatürdeki araştırmalar 

incelendiğinde tüketicilerin davranışlarını daha sürdürülebilir olması yönünde değiştirmeyi amaçlayan bu 

politikaların genellikle yapısal ve davranışsal (bilişsel-motivasyonel) olmak üzere iki farklı yaklaşıma sahip 

olduğu görülmektedir.  

Davranışsal (yumuşak) yaklaşımda hükümetler birer uzman danışman, bir rehber veya veli gibi 

davranmaktadır ve tüketicileri mevcut yaşam tarzlarından fedakarlık yaparak toplumun genelinin iyiliği 

yolunda işbirliği yapmaya ikna etmek amacı ile  eğitim sistemi, medya mesajları, medya düzenlemeleri ve 

etiketleme gibi uygulamalardan faydalanılmaktadır (Jackson ve Michaelis, 2003; Vlek 1996). Yapısal (katı) 

yaklaşıma sahip politikalarda ise hükümetler sistemin yöneticisi rolündendir (Jackson ve Michaelis, 2003). 

Bu yaklaşımda tüketicileri belirli davranışlara yönlendirmek amacı ile çeşitli düzenleme ve yaptırımlar 

(kanunlar, kurallar, yaptırımları olan standartlar vb.), finansal- ekonomik uyaranlar (ödüller, vergiler, 

sübvansiyonlar vb.) veya fiziksel alternatifler sunulması/ yeniden düzenlemeler yapılması (teknik 

olanaklarda düzenlemeler yaparak yeni davranış seçenekleri oluşturma ve bazı davranış seçeneklerini 

ortadan kaldırma vb.) gibi uygulamalara yer verilmektedir (Vlek, 1996).  

Hükümetler bu politika araçlarını belirli şekillerde bir araya getirerek davranış değişikliğinin en etkin 

şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Örneğin tütün tüketiminin azaltılması için okullarda eğitim 

verilmesi, medya aracılığı ile toplumun bilgilendirilmesi, medyada tütün reklamlarının (tütün ürünlerinin 

görünümünün) yasaklanması, paket üzerindeki sağlık uyarıları, satın almanın zorlaştırılması için satın alma 

yaşı düzenlemeleri ve yüksek tüketim vergisi uygulamaları gibi farklı özelliklerdeki politika araçları bir 

arada kullanılmaktadır (Jackson ve Michaelis, 2003). Benzer şekilde plastik atıkların azaltılmasına yönelik 
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birçok farklı politika aracı da bir arada kullanılmaktadır ve plastik poşetlerin ücretlendirmesi bu araçlardan 

biridir. 

2.1. Plastik Poşetlerin Kullanımının Azaltılması Yönünden Alınan Önlemler  

1970 yılında ABD’de piyasaya sürülen ve 1977 de kabul görerek kullanımına başlanan plastik alışveriş 

poşetleri Batı Avrupa’da 1980 li yıllarda; gelişmekte olan ülkelerde ise 1990lı yıllarda yaygınlaşmıştır (Clapp 

ve Swanson, 2009). Kabaca bir tahmin ile İngiltere’de yılda 8 milyar, Avustralya’da 4,3 milyar, Hong Kong 

‘da 9,8 milyar, Bangladeş’te 3,3 milyar, Amerika Birleşik Devletleri’nde 100 milyar, Çin’de ise 300 milyardan 

fazla plastik poşet kullanıldığı belirtilmektedir (Clapp ve Swanson, 2009). Net bir rakam olmamakla birlikte 

ülkemizde plastik poşet tüketiminin günde 50 milyonu bulduğu (BİK, 2017) yani yılda 18 milyarı geçtiği 

tahmin edilmektedir. Dünya genelinde her yıl kullanılan plastik poşet sayısının ise 500 milyar ile bir trilyon 

arasında değiştiği belirtilmektedir (Romer, 2010). Poşet kullanımına karşı herhangi bir düzenlemenin 

bulunmadığı diğer bölgelerde ve ülkemizde poşetler perakendeciler tarafından satın alınmakta ve 

müşterilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ampirik araştırmalar da gösterildiği gibi (örn, Jkovcevic vd., 

2014) herhangi bir bedel ödemediklerinde tüketiciler daha fazla poşet kullanma eğilimi sergilemektedir. Bu 

eğilim sonucunda giderek artan plastik poşet kullanımı çeşitli çevresel sorunlara sebep olmaktadır. 

Tüm dünya genelinde geri dönüşüme neredeyse hiç katılmayan plastik poşetler çöp sahalarında birikmekte 

veya istemeden de olsa çevreye dağılmaktadır (Clapp ve Swanston, 2009). Aerodinamik yapıları sebebi ile 

havada, su kanallarında, denizde kolayca savrulan poşetler, atıldıkları yerden çok uzak bölgelerdeki 

arazilere veya denizlere kadar ulaşmaktadır. Bu sebeple çevrenin görüntüsünü bozan en ünlü kirlilik 

sembolü kabul edilmektedirler. Ancak görsel kirliliğin ötesinde çevreye dağılan ve doğada çözünmesi 

poşetin türüne ve maruz kaldığı ışık enerjisine göre değişmekle birlikte 400- 1000 yılı bulan (Musa vd., 2013) 

poşetler toplumun ve doğadaki diğer canlıların güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bazı problemlere sebep 

olmaktadır. Bu problemler arasında bulaşıcı hastalık taşıyan sineklere beslenme alanı oluşturmak, 

kanalizasyon borularında ve mazgallarda tıkanıklara sebep olmak (Clapp ve Swanson, 2009), deniz canlıları 

ve kuşları tarafından yenilmesi veya vücutlarına dolanması sebebi ile ölümlere sebebiyet vermek (Lewis vd., 

2010) gelmektedir. Doğada çözündüklerinde biyolojik olarak parçalanmadıkları, giderek daha küçük 

parçalara bölündükleri için mikro plastikler toprak veya suya buradan da burada yetişen canlıların yapısına 

geçmekte, besin zincirine dahil olmakta ve belki de insan bünyesine katılmaktadır (Clapp ve Swanson, 2009; 

Musa vd., 2013). Diğer taraftan bu poşetlerin üretimi için büyük miktarda fosil yakıt verimsiz şekilde 

kullanılmakta ve üretim sürecinde CO2 salınımı gerçekleşmektedir. Öyle ki 100 milyar poşetin üretimi için 

yaklaşık 12 milyon varil petrol kullanılmaktadır (Romer, 2010).  

Plastik poşetlerin yarattığı çevre problemleri sebebi ile farklı taşıma aracı alternatifleri önerilmektedir. İlk 

bakışta daha az zararlı gibi görünen diğer tek kullanımlık taşıma araçları (kese kağıtları, tek kullanımlık geri 

dönüştürülmüş poşetler, farklı hammaddeler ile üretilmiş doğada çözünebilen poşetleri vb.) da çevre 

üzerinde farklı baskılar oluşturduğundan çevre üzerindeki baskıyı azaltmada en etkili alternatif tüketicileri 

dayanıklı ve yeniden kullanılabilen poşetlere yönlendirmek ve böylece tek kullanımlık poşet kullanımı 

azaltmaktır (Eurocommerce Report, 2004; Lewis vd., 2010).  

2000 li yılların başlarından itibaren Dünya genelinde birçok ülke, eyalet veya şehirde tek kullanımlık plastik 

alışveriş poşetlerinin kullanımını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır. Bu kapsamda en çok 

başvurulan politika araçlarının bilgilendirme, ücretlendirme/ vergilendirme ve yasaklamalar olduğu göze 

çarpmaktadır. Şekil 1, dünya genelinde hafif plastik poşetlerin kullanımını azaltmaya yönelik kullanılan 

politika araçlarını göstermektedir.  
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Şekil 1. Dünya Genelinde Hafif Plastik Poşet Kullanımına Yönelik Uygulanan Önlemler 

Kaynak : Elekhh (2018) - CC BY-SA 3.0’den alınmıştır. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32400659 

2.2. Türkiye’de Plastik Alışveriş Poşetlerinin Ücretlendirilmesine Dair Uygulama  

Net bir rakam olmamakla birlikte ülkemizde plastik poşet tüketiminin günde 50 milyonu bulduğu (BİK, 

2017) yani yılda 18 milyarı geçtiği tahmin edilmektedir. Sezer (2008) yüksek lisans tezi kapsamında İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Geri Kazanım ve Kompostlaştırma Tesisi’nde 12 aylık detaylı bir atık profili çıkarmış 

karışık kentsel atığın % 8,3 ünün plastik poşetlerden oluştuğunu belirlemiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılından yapılan açıklamada ise poşetlerin evsel atıkların 

içindeki payı %10 olarak belirtilmiştir.  

Ülkemizde plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik politikalar kapsamında ilk olarak 

bilgilendirme ve teşvik etmeye yönelik uygulamalara başvurulduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı Temel 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılı Temmuz ayında yayınlanan genelge ile (TC. Sağlık 

Bakanlığı, 2011) belediyelerde çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen plastik poşetlerin kullanımının 

azaltılması amacı ile önlemler alınması gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda yerel yönetimler toplum 

bilincinin artırılması ve çevreci taşıma araçlarının kullanımının özendirilmesi için farklı çalışmalar 

yürütmüş; hatta İstanbul Adalar, İstanbul Kartal, İstanbul Kadıköy, Çanakkale Bozcaada, İzmir Konak, 

Bursa Nilüfer, İzmir Dikili, Balıkesir Edremit gibi bazı belediyelerde ilçe düzeyinde yasaklar uygulanmıştır 

(NTV, 2015; CNN, 2016; BİANET, 2016). Tüketicilerde farkındalık oluşturma, tutum ve davranış 

değiştirmeye yönelik bu uygulamaların etkilerine dair net bir ölçüm bulunmamaktadır.  

İl, ilçe düzeyinde yürütülen bu uygulamaların ardından ülkenin genelinde etkili olacak yapısal bir politika 

aracı kullanılma kararı alınmıştır. 2015/720 sayılı Hafif Plastik Taşıma Torbalarının Tüketiminin 

Azaltılmasına ilişkin AB Direktifine uyum kapsamında revize edilen ve son tüketicilerin satın alma 

noktalarında plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik önlemleri kapsayan yeni Ambalaj Atıklarının 

Kontrolü Yönetmeliği 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete, 2017). Bu yönetmeliğe göre 

plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı 

veya sapsız torbalar 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak 

üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilmeyecek, ücretsiz teminine imkan 

verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemeyecektir. Açık gıdalar için birincil ambalaj 

olarak veya bu gıdaların hijyeni için ihtiyaç duyulan çok hafif (kalınlığı çift kat 15 mikronun altında olan)  

plastik poşetler bu uygulamanın dışında tutulmuştur. Ülke genelinde uygulanacak olan bu düzenleme için 

Bakanlık her yıl plastik poşetler için uygulanacak taban ücreti belirleyecektir. Yapılan ilk açıklamada 2019 

yılı için fiyatların 25-50 kuruş arasında olacağı belirtilmiştir.  

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32400659
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32400659
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3. YÖNTEM  

Bu araştırma (1) yaklaşan poşetlerin ücretlendirmesine dair tüketicilerin tepkilerinin ve (2) olası direncin 

arkasında yatan temel nedenlerin keşfedilmesi amacını gütmektedir. Ülkemizde sürdürülebilir tüketim 

alanında perakendecilerden yapılan alışverişleri doğrudan etkileyecek benzer bir uygulama olmaması ve bu 

alanda yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamasından dolayı araştırma mevcut durumun keşfi üzerine 

odaklanmıştır. Konu hakkında anlamlı, derin, ve zengin bilgiye ulaşmak amacı ile nitel bir araştırma 

tasarımı kullanılmıştır. Bu kapsamda makalenin yazarı tarafından 2018 Ekim ve Kasım ayları içinde yaş, 

cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi açısından birbirinden farklı tüketiciler ile yarı-yapılandırılmış derinlemesine 

mülakatlar yapılmıştır. 30 ila 50 dakika arasında süren mülakatlar katılımcılarla ev veya iş ortamlarında 

yüz-yüze görüşmeler veya telefon görüşmeleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş, meslek ve 

takma isimleri Tablo1.’ de sunulmuştur.  

Mülakatlar sırasında yedi temel başlıktan oluşan mülakat rehberi kullanılmıştır. Mülakat rehberi içinde her 

temel başlık için tüketicilerin algı, fikir, duygu, niyet ve davranışlarını öğrenmeye yönelik spesifik sorular 

tasarlanmış ancak mülakatın derinliğini ve kalitesini attırmak amacı ile gerektiği durumlarda tüketicileri 

anlattıklarını detaylandırmaya, veya daha net ifade etmeye yönlendirecek ek sorular da kullanılmıştır.  

Tablo 1. Mülakat Yapılan Katılımcı Bilgileri 

TAKMA İSİM  YAŞ  MESLEK  

AHMET 27 Araştırma Görevlisi  

AYSU 40 Akademisyen 

BUSE  36 Ev Hanımı 

DEFNE 33 Memur 

DUYGU 33 Ev Hanımı 

ERDEM 32 Araştırma Görevlisi  

ESMA  29 Bankacı 

İPEK 35 Bilgisayar Mühendisi  

İSMAİL 56 Serbest Denetçi 

MEHMET 37 Mühendis 

MÜJGAN 57 Ev Hanımı 

NEVA 37 Mali Müşavir 

RABİA 39 Temizlik Görevlisi 

SELMA 25 Üniversite Öğrencisi 

SEVİM 55 Ev Hanımı 

SİBEL 42 Sigortacı 

SİNAN 50 Memur 

TUBA 34 Öğretmen 

YAVUZ 40 İnşaat sektöründe yönetici  

ZEYNEP 63 Ev Hanımı  

Mülakat rehberi doğrultusunda her katılımcıya, mülakatın net amacını belli etmeyecek genel bir bilgi 

sunulmuş, katılımcıyı hazırlama amacı ile mülakata, market alışverişi ve evsel atıkları toplama, ayrıştırma 

alışkanlıkları hakkındaki genel sorular ile başlanmıştır. Sonrasında tüketicilere hali hazırda plastik poşet 

kullanma eğilimlerini ve alışveriş dışı alanlarda plastik poşetlerin faydalarına yönelik görüşlerini sorgulayan 

sorular yönetilmiştir (ör., Sonradan kullanmak için ayırdığınız market poşetlerini evde hangi amaçlar için 

kullanıyorsunuz?) 

Mülakatın poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına yönelik algıları belirlemeyi amaçlayan ana bölümünde 

ilk olarak katılımcının uygulamaya ilişkin bilgi düzeyi sorgulanmıştır (Şimdilerde gündemde olan plastik 

poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması hakkında neler biliyorsunuz?). Uygulamayı değerlendirmeye 

yetecek düzeyde bilgi sahibi olmayan tüm katılımcılara 7 Ağustos 2018 tarihli gazete haberi metni 

doğrultulusunda bilgi verilmiştir. Bilgi metni, uygulamayı yürütecek olan bakanlık, uygulamanın getirilme 

nedeni, uygulamanın hedefleri, ne zaman başlayacağı ve poşet olası fiyatlarını içermektedir (her poşet için 

25-50 kuruş).  
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Bilgilendirmenin ardından katılımcılara; uygulamaya ilişkin görüşlerini (ör., Uygulama hakkında ne 

düşünüyorsunuz?), uyum gösterme- uygulamayı destekleme niyetlerini, uygulamayla günlük yaşam ve 

alışveriş rutinlerinde meydana gelecek değişiklilere dair fikirlerini (ör., Sizce uygulama günlük 

alışverişlerinizi nasıl etkiler?) ve uygulamaya ilişkin temel kaygılarını (ör., Uygulama ile birlikte evdeki 

market poşetleri azalırsa ne olur?) ortaya çıkarmaya yönelik sorular yönetilmiştir.  

4. ANALİZ VE BULGULAR  

Görüşmeler metin haline döküldükten sonra temel kodlama, kodların üst kategoriler ve konular altında 

toplanması ve sonuçların yorumlanması gerçekleştirilmiştir. Katılıcıların mülakata hazırlamak için sorulan 

başlangıç soruları kodlama sürecini dışında tutulmuştur. Kodlama süreci ortaya çıkan kod haritası ve üst 

kategoriler şekil 2 de sunulmuştur.  

 

Şekil 2. Kod Haritası 
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4.1. Market Poşetlerinin Alışveriş ve Alışıveriş Dışı Amaçlarla Kullanımı  

Mülakatın giriş bölümünde tüketicilerin market poşeti kullanım patenlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Market alışverişlerinin ardından kasada ürünlerin paketlenmesi için plastik poşet kullanım durumunun 

belirlenmesine yönelik sorulara verilen cevaplar 3 farklı davranış kalıbına işaret etmektedir:  

• Özellikle az poşet almak için çaba sarf edenler 

• Gerektiği kadar alanlar  

• Gerektiğinden fazla alanlar  

Buna göre beş kişiden oluşan ilk grup “özellikle az” poşet almak için çaba sarf etmekte, poşetlerin 

birikmesinden, fazla kullanılmasından rahatsız olmaktadır. Yedi kişiden oluşan ikinci grup ise “gerektiği 

kadar” poşet kullandıklarını, fazladan poşet alma çabalarının olmadığını belirmiştir. Bu tüketicilerin birçoğu 

için market ürünlerini poşetlemede dikkat edilen ve poşet kullanımını artıran temel nokta temizlik ve gıda 

ürünlerinin ayrı ayrı poşetlenmesidir.  

İpek, 35, “Mümkün olduğunca az alıyorum, çantama sığacaksa aldığım ürün hiç almıyorum, evde o kadar çok poşet 

var ki istemediğim kadar… Çok fazla birikiyor” 

Müjgan, 57, “Fazla poşet almıyorum. Bazıları yapıyor, ben her poşete az az ürün koyup aldığım poşet sayısını 

arttırmaya çalışmıyorum. Ama deterjanları ayrı, gıdaları ayrı poşete koymaya devam ediyorum tabi” 

Sekiz kişiden oluşan son grup ise market alışverişi sonrasında fazlaca poşet alma eğilimleri olduğunu 

belirtmiştir. Fazla sayıda poşet alma davranışının iki temel motivasyon olduğu görülmektedir. Buna göre 

tüketicilerin bir kısmı market poşetlerini evde çöp poşeti olarak kullanmakta bu sebeple mümkün 

olduğunca çok sayıda almaya çalışmaktadır. Diğer bir grup tüketici ise poşetlerin dayanıksızlığından, taşıma 

sırasında yırtılmaların olduğundan yakınmakta ve önlem olarak fazla poşet aldığını veya iki katlı poşet 

kullandıklarını belirmektedir 

Yavuz, 40, “Poşetleri bol bol kullanırım hatta evde lazım olur diye ekstradan poşet alıyorum bazen. Evde çöp tutmak 

için lazım oluyor.” 

Ahmet, 27, “Şöyle bir sıkıntı oluyor, poşetler dayanıksız altında delik oluyormuş bazen, çok doldurunca yolda içindeki 

eşyalar dökülüyor. Kaç kez başıma geldi karpuz, kavun, yumurtalar yollara döküldü, boşa gitti. O yüzden şimdi her 

poşete az eşya koyuyorum, fazlaca poşet kullanıyorum, bazen iki katlı poşet kullandığım da oluyor.” 

Tüketicilerin market alışverişi sonrasında eve döndüklerinde market poşetlerinin daha sonra bir kez daha 

kullanmaya uygun olup olmadıkları değerlendirilmiştir. Bulgular, alışveriş yapılan markete göre 

değişmekle birlikte poşetlerin çoğu sağlam diyenlerin sayısının 11, yarısı yırtık diyenlerin sayısının 2, çoğu 

yırtık diyenlerin sayısının 7 olduğunu göstemiştir. Alışveriş poşetlerinin önemli bir bölümünün sonradan 

kullanılmayacak derecede hasar görmüş oldukları anlaşılmaktadır. Tüketicilerin büyük bir bölümü yırtık 

poşetleri toparlayıp çöp kutusuna attıklarını, bir kısmı hasarlı poşetleri içi içe kullanarak çöp poşeti olarak 

değerlendirdiklerini bildirmiş, yalnızca bir katılımcı bu poşetleri geri dönüşüm için ayrıştırdığını 

belirtmiştir.  

Mülakat sonucunda katılımcıların tamamı sağlam market poşetlerini daha sonradan kullanmak amacı ile 

çeşitli şekillerde sakladıklarını belirtmiştir. Plastik market poşetlerinin evdeki kullanım alanlarına dair 

verilen cevaplar incelediğinde üç ana kullanım alanı ortaya çıkmaktadır.  

• Çöp poşeti olarak kullanım (katılımcıların tamamı)  

• Paketleme amacı ile kullanım (7 katılımcı)  

• Eşya taşıma amacı ile kullanım (6 katılımcı)  

4.1.1. Market poşetlerinin çöp poşeti olarak kullanılması  

Mülakat gerçekleştirilen istisnasız tüm katılımcılar market poşetlerinden çeşitli şekillerde çöp poşeti olarak 

istifade ettiğini belirmiştir. Market poşetlerinin çöp poşeti olarak kullanım şekilleri incelendiğinde 

katılımcıların çöp poşeti kullanma şekillerine göre temelde üç gruba ayrıldığı görülmektedir:  
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• Hiç ücretli mavi çöp poşeti almayanlar ve çöplerin toplanması için yalnızca market poşetlerini 

kullananalar (6 katılımcı)  

• Mavi poşetlerini düzensiz olarak alan, ara sıra kullanan, ağırlıklı olarak market poşetlerinden 

istifade edenler (7 katılımcı)  

• Düzenli çöp poşeti alıp kullanan, ancak buna rağmen çeşitli şekillerde market poşetlerinden istifade 

edenler(7 katılımcı) 

Ücretli mavi çöp poşeti hiç almayan tüketiciler çöpleri bir araya toplamak için yalnızca market poşetlerini 

kullanmaktadır. Buradaki temel motivasyon (1) evde çok fazla sayıda market poşeti bulunması ve/veya (2) 

mavi çöp poşetlerine harcama yapmak istenmemesidir. 

Aysu, 40, “Market poşetlerini çöp poşeti olarak kullanıyorum, çok birikiyor evde birkaç ayrı yerde çöp kutusu olmasına 

rağmen, hiç anlamıyorum insanlar ne yapıyor o kadar poşeti. Ben birikince köy gönderiyorum, kömür poşetlemek için 

kullanıyorlar. Ücretli çöp poşeti almıyorum hiç, market poşetleri yetiyor, dediğim gibi fazla bile geliyor.” 

Tuba, 34, “Mavi çöp poşeti neredeyse hiç almıyorum, ancak evde hiç poşet kalmazsa, sürekli market poşetlerini 

kullanıyorum. Ayrı çöplerim var evde, çocuk bezlerinin çöpü ayrı, banyo çöpleri ayrı… Hepsi için market poşetlerini 

kullanıyorum. Poşetsiz olmaz, çok pratik, evde poşet yetmiyor bize, o sebeple de marketten bol bol alıyorum. Sadece çöp 

için değil okula gelirken eşya getirmek, yemek getirmek için de o market poşetlerini kullanıyorum.”  

Ücretli mavi çöp poşetlerini düzensiz olarak alan, evde bulunduran tüketiciler de ağırlıklı olarak market 

poşetlilerini çöp poşeti olarak kullanmakta; büyük temizlik, misafir ziyareti vb. çöp miktarının çok fazla 

olduğu durumlarda mavi çöp poşetlerini tercih etmektedir.  

İsmail, 56, “Aralarda çöp poşeti satın alıyoruz eve ama genellikle çöp kovalarında market poşetleri kullanıyoruz. Mavi 

çöp poşetlerini market poşetleri yetmezse, misafir geldiğinde, fazla çöp olacağı zaman kullanıyoruz.” 

Neva, 37, “…Öyle çok market alışveriş yapıyoruz ki, az bile alsak birikiyor, evde istemediğin kadar poşet oluyor. Ya 

onların içine çöp koyup atacağım, ya da doğrudan poşetleri buruşturup çöpe atacağım. O sebeple elimdeki çöp 

poşetlerini bol olduğu için bol bol kullanıyorum.” 

Düzenli olarak mavi çöp poşeti alan ve çöp kovalarında bu çöp poşetleri kullanan tüketiciler de market 

poşetlerini çeşitli şekillerde çöp toplama sürecine dahil etmektedir. Burada iç içe çöp poşetleme alışkanlığı 

ortaya çıkmaktadır.  

4.1.2. İç içe çöp poşetleme  

Düzenli mavi çöp poşeti kullananlarda olduğu kadar market poşetlerini ana çöp poşeti olarak kullanan 

tüketicilerde de iç içe poşetleme alışkanlığı olduğu dikkat çekmektedir. İç içe poşetleme tek bir çöp kovası 

içinde küçük parçalar halinde çok sayıda market poşeti ile atılan çöpler olması durumudur. İç içe 

poşetlemenin iki temel motivasyonu olduğu görülmektedir. İlk olarak tüketiciler akma veya kokmaya sebep 

olabilecek atıkları önlem olarak ayrı bir market poşetinde toplamakta ardından ana çöp poşetinin içine 

atmaktadır. 8 katılımcı tarafından vurgulanan bu durum, şehir, özellikle de apartman hayatının getirdiği 

zorunluluklardan biri olarak görülmektedir.  

Sevim, 55, “Aslında çöp poşeti alıyoruz, ama market poşetlerini de çöp için kullanıyoruz. Mesela akacak, kokacak, 

sıçrayacak, mavi çöp poşetini delecek bazı çöpleri önce market poşetine koyuyoruz sonra çöpe atıyoruz...”  

İkinci olarak market poşetleri tezgâh üstü çöplerin toparlanması için mini çöp kutusu görevi görmektedir. 11 

katılımcı tarafından uygulandığı belirtilen bu yöntem ile zaman ve enerjiden tasarruf sağlanması 

hedeflenmektedir.  

Defne, 33, “Ücretli mavi çöp poşetleri evde bulunuyor ama market poşetlerini tezgâh üstünde ek çöp poşeti olarak 

kullanıyorum, pratik oluyor, zaman kazandırıyor, çöpe git gel yapmak gerekmiyor.” 

İpek, 35, “Tezgâh üstünde kısa süreliğine bir market poşeti açıyoruz, yemek yapımı sırasında  sebze kabukları vs. 

poşete atıyoruz. Çöpün yayılmasını engelliyor, tezgâhın üstü temiz kalıyor, daha pratik oluyor.” 

4.2. Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasına İlişkin Bilgi Düzeyi  

Mülakattın ikinci bölümü katılımcıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının getirdiği poşetlerin 

ücretlendirmesine yönelik uygulamasına dair bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ile başlamıştır. Bilgi 
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düzeyleri ölçümlenirken uygulamayı yürütecek olan bakanlık, uygulamanın getirilme nedeni, hedefleri, 

kapsamı, ne zaman başlayacağı ve poşet ücretlerinin olası fiyatlarına ilişkin bilgileri olup olmadıkları 

incelenmiştir. Kodlamalar sonucunda dört grup oluşmuştur;  

• Uygulamayı hiç duymayanlar 

• Uygulamayı duyan ama hakkında hiç bilgisi olmayanlar  

• Uygulama hakkında çok az bilgisi olanlar  

• Uygulama hakkında orta düzeyde bilgisi olanlar  

Buna göre mülakata katılanlardan sekizi uygulamaya yönelik hiç bir şey duymadıklarını belirtmiştir. 8 

kişiden oluşan diğer grup ise uygulamaya yönelik geçmiş dönemlerde aldıkları bazı duyumları olduğunu 

ancak uygulamanın içeriğine ilişkin hiçbir bilgileri olmadığını belirtmiştir.  

Buse, 36, “Uygulamayı duydum, aslında birkaç seferdir duyuyorum ama bu sefer ciddi gibi. Yine de uygulamanın 

içeriği nedir bir bilgim yok.”  

Uygulamanın içeriğine dair az miktarda bilgi sahibi olan üç kişiden oluşan başka bir grup ise uygulamayı 

yürütecek olan bakanlığı, amacının fazla poşet kullanımını çevrenin lehine azaltmak olduğunu bilmekte 

ancak uygulamanın kesin olup olmadığı, hangi tarihte yürürlüğe gireceği, neleri kapsayacağı konularında 

bilgilerinin olmadığını belirtmektedir. 

İsmail,  56, "Uygulamayı duydum, hatta bu sabah bir haber programında denk geldim. Amacı plastik poşet kullanımını 

azaltmak. Ama uygulama tarihini, kesin olup olmayacağını bilmiyorum" 

Mülakat gerçekleştirilen katılıcımalardan yalnızca birinin konuya ilişkin orta düzeyde bilgi sahibi olduğu, 

yürütücü kurum, uygulama hedef ve yürürlük tarihini net olarak bildiği görülmüştür.  

4.3. Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler 

Görüşme yapılan kişilerin yürürlüğe girecek olan uygulamaya ilişkin görüşlerinin incelendiği bölümde; 

uygulamaya yönelik ilk tepkiler, uygulamanın beklenen faydası, beklenen etkisi, verimli şekilde uygulanıp 

uygulanamayacağı, uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların neler olabileceği ne dair fikirleri ve 

uygulamada bahsi geçen poşet fiyatına dair algıları ortaya çıkarılmıştır.  

4.3.1. İlk tepkiler ve uygulamanın beklenen faydası 

Katılımcıların,  kendilerine uygulamanın detayları hakkında bilgi verildikten sonra yaptıkları ilk yorumlar 

uygulamaya dönük genel tutumlarına dair bilgi vermektedir. Buna göre katılımcılar negatif, pozitif ve nötr 

olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. 12 katılımcı uygulamanın çevre kirliliğinin önlenmesinde belirli oranda 

etkili olacağına inandıklarını bu sebeple uygulamayı desteklediklerini belirtmişlerdir. Bu katılımcıların 

neredeyse tamamı hali hazırda poşetleri gerektiği kadar ya da özellikle az kullanmaya çalışan tüketicilerdir. 

Ancak çeşitli sebeplerle alışverişlerden sonra gerektiğinden fazla poşet alan iki tüketici de uygulamanın 

çevreye katkı sağlayacağı fikrine katılmaktadır. 

Neva, 36, “Çok doğru bir uygulama, etkili de olur, çevreye katkısı da olur. Ormanda dahi çocuk toprağı kazınca 

altından poşet çıkıyor. Bu poşetler üç sene mi, üç ay mı,  ne kadar evvel atılmışlar, ne zamandır toprağın altında 

duruyorlar belli değil. Belli ki kısıtlama olmazsa böyle devam edecek. Uygulama doğru, çevreye kesinlikle katkısı 

olacaktır. Elbette durumu tamamen düzeltemez, ama poşet kullanım miktarı kesinlikle azalır.” 

Olumlu tepki verenlerin aksine, uygulamaya yönelik olumsuz tepki veren dört kişinin market poşetlerini 

gerektiğinden fazla kullanan tüketiciler olduğu görülmektedir. Negatif tepkinin sebeplerinden biri 

tüketiciye getireceği ekonomik maliyeti, diğeri ise alınan poşet miktarının değil, insanların bilinçsizliğinin 

çevreye zarar vermeye sebep olduğu inancıdır.  

Müjgan, 57, “Bu uygulama hakkında iyi düşünmüyorum, aldıklarımız pahalı zaten bir de poşete para vermek olur mu? 

Uygulamanın çevre kirliliğine fayda sağlayacağını da düşünmüyorum. Çevreyi kirleten kişiler her şartta kirletmeye 

devam edecek. Poşet olmasa da kirlilik devam eder, her yer su şişesi dolu örneğin. Bir şekilde atıyorlar, hepsine birden 

topluca bir çözüm bulunmalı.” 
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Uygulama konusunda net bir görüş bildiremeyen üç kişilik grubun cevapları incelendiğinde uygulamanın 

avantajlarının farkında oldukları ancak ücret, poşet miktarındaki azalmasının da bazı kaygılar getirdiğinden 

kararsız kaldıkları anlaşılmaktadır.  

Rabia, 39 , " Uygulama bir yandan iyi ama bir yandan da poşet miktarının azalması sıkıntılı bir durum. Geliri iyi 

olanlar için bir değişiklik olmaz, parasını verip poşetleri kullanırlar. Ama bizim gibi asgari maaşla geçineneler için 

sıkıntı biraz. Poşetten vazgeçilmez ama ücretli olunca fazla kullanmayı bırakmak zorunda kalırız.” 

4.3.2. Uygulamanın tüketici davranışlarında değişiklik yaratıp yaratmayacağına ilişkin algılar  

Mülakat gerçekleştirilen 20 katılımcıdan 16sı uygulamanın tüketicilerin plastik market poşeti alma 

davranışını tamamen olmasa da belirli bir oranda değiştireceğini, insanları daha az poşet kullanmaya teşvik 

edeceğini belirtmektedir. Görüşme metinlerinde yapılan kodlamalar dört önemli noktaya işaret etmektedir.  

Zaman: Katılımcılardan 6sı uygulamanın davranış değişikliği yaratması için belirli bir süre geçmesinin 

gerektiği, uygulama yürürlüğe girdikten sonra eski alışkanlıkların bir süre devam edeceği ancak belirli bir 

süre sonra yeni alışkanlıkların oluşmaya başlayacağı üzerinde durmuştur.  

Erdem, 32, “Bu uygulamadan sonra zamanla insanlar yeni taşıma araçlarına alışırlar, adapte olurlar ve uygulama o 

zaman başarılı olur. Özelikle çevre açısından bilinçli bireyler uygulamayı daha çabuk benimseyebilir, daha az poşet 

tüketmeye başlarlar. Ama çevre açısından bilinçsiz bireylerde direnç ortaya çıkabilir, hatta kasiyerle kavga eden bile 

olur. Böyle olunca alışma süresi uzar.” 

Poşet fiyatı: Katılımcılardan 6sı uygulamanın davranış değişikliği oluşturma gücünün poşetlerin fiyatlarına 

bağlı olduğunu, poşet ücretlerin caydırıcı bir düzeyde tutulması gerektiğini belirtmektedir.  

Aysu, 40, “Gayet yerinde bir uygulama. Ama ücret düşük olmamalı, caydırıcı olması için yüksek fiyat vermeleri 

gerekir. Düşük fiyat olduğunda insanları parasını ödeyerek almaya devam eder. Yüksek olduğunda kendi torbalarını 

götürürler.” 

Mecburiyet: Özellikle uygulamaya yönelik ilk tepkileri olumsuz veya nötr olan bazı tüketiciler “mecburi” 

“çaresizlik sonucu” bir kabullenme ile gelen davranış değişikliği üzerinde durmaktadır. Uygulamaya 

olumlu tepki veren tüketiciler ise bu mecburiyeti gecikmiş bir çevreci davranışın teşvik edilmesi olarak 

algılamaktadır.  

Sevim, 55, “Uygulamayı onaylamıyorum, poşete de mi para vereceğiz? Ek masraf. Ama her yerde aynı olduğu için 

mecburen uyacağız. Az poşet kullanırız, üç alacaksam para vermemek için iki poşete sıkıştırırım.” 

Sibel, 42, "Uygulamayı destekliyorum, çevremiz temiz kalsın. İnsanların davranışlarını değiştirmek, zararlı 

davranışlarını köreltmek için iyi bir yöntem. Eğitim ne kadar verilirse verirsin insanlar bedava olduğundan dolayı 

plastik poşetleri fazladan alıyorlar, çöp poşeti yerine kullanmak için. Değişmez bu. Ama poşet ücretli olduğunda 

mecburen az poşet alacak ya da evden götürecek.” 

Buse, 36, "Uygulama çok güzel. Evde nede olsa var diye kullanıyoruz. Nicedir niyetleniyorum fileye geçeyim diye, bu 

gün yarın derken olmuyor. Bizi bir şeye zorlamadan, kendiliğimizden bir şey yapmıyoruz. Hiç bu kadar ciddi bir 

uygulama olmamıştı. Bu uygulama bizi daha poşet kullanmaya zorlar. İnsanlar para vermeyi istemeyeceklerinden file 

vb. taşıma araçlarını temin edip kullanacaktır.”  

Ek destek gerekliliği: Çevreye ve uygulamaya yönelik fikirlerinden bağımsız olarak katılımcıların bir bölümü 

(6) çevre sorunlarının çözümü, insanlarda istenen davranış değişikliğinin yaratılması için poşet 

ücretlendirme uygulamasının tek başına yeterli olmayacağını, tek başına uygulandığında uygulanmanın 

altında yatan temel mantığın benimsenemeyeceğini, yalnızca mecburiyet hissederek poşet kullanım 

miktarının azaltılacağını belirtmektedir. Bu noktada uygulamanın, özellikle ambalaj atıklarının geri 

dönüşümünü kolaylaştırıcı yapısal düzenlemeler ile desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldığı 

görülmektedir.  

İpek, 35, " Yapılsa ne iyi olur, destekliyorum. Uygulamayla poşet sayısı azılır, faydalı olur, daha az kullanmaya 

başlar insanlar. Çevreye de faydalı olur. Ama insanların poşetler çöpe gidince ne olduğunu da bilmesi gerek. Sadece 

ücretle olmaz, tüm sistemin seni çevreyi koruma konusunda desteklemesi gerekiyor… Teşvik edici bilgilendirici tanıtıcı 

çalışmalar yapılması gerekiyor. Geri dönüşüme yönlendirilmeli insanlar, geri dönüşüm toplama noktaları insanlara 
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yaklaştırılmalı, ellerinin altına getirilmeli. Örneğin bizim sitede bir tane çöp konteyneri var. Evde ayırsak da bir işe 

yaramıyor aynı konteynere atıyoruz. Bir zaman sonra da neden uğraşayım ki diyor insan. " 

4.4. Uygulamanın Verimliliğine İlişkin Temel Kaygılar  

Uygulamaya yönelik ilk tepkilerinden bağımsız olarak katılımcıların önemli bir bölümünün (13) 

uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilmesine ilişkin bazı 

kaygıları olduğu dikkat çekmekte, bu kaygılarının temelinde (1) diğer müşterilerin uygulamaya göstermesi 

beklenen sert tepki ve (2) marketlere duyulan güvensizlik olduğu görülmektedir.  

4.4.1. Diğer müşteri tepkileri 

Katılımcıların bir kısmı, tüketicilerin birçoğunun uygulamaya yönelik sert olumsuz tepkiler vermesini 

beklemekte, bu tepkilerin ödeme noktalarındaki süreçlerde ve hatta uygulamanın yürütülmesinde 

aksaklıklar yaratacağını düşünmektedir.  

Selma, 25, “İlk bir ay alışmak zor olur, kimsenin aklına çevre gelmez. Benim gelemedi mesela. Marketler daha fazla 

gelir elde emek için böyle bir şey uyguluyor diye düşünecek insanlar, karşı çıkaracaklar.” 

Sibel, 42, “ Verimli şekilde uygulanmasını isteriz ama çok mümkün görünmüyor. İsyan eden müşteriler olur, böyle 

olunca işletmeler de isyan eder. Sıkıntı yaşanır. Tepki gösterir müşterilerin birçoğu, o sebeple uygulama ertelenebilir 

veya geri çekilebilir bile.” 

Ahmet, 27, “ …Birçok Avrupa ülkesinde uygulanıyor bu zaten. Bizde de bazı marketler uyguluyor. Ama Türkiye 

genelindeki uygulamanın verimli şekilde uygulanabileceğini pek düşünmüyorum. İşin içine ücret girdiğinde 

müşteriler, firmalar isyan edecektir, ciddi şikâyetler olur, protestolar olabilir. Kasadaki çalışan 80 yaşındaki bir amcaya 

nasıl anlatacak yeni uygulamayı. Bu sebeple belki uygulama biraz ileri atılabilir.” 

4.4.2. Marketlere güvensizlik 

Diğer taraftan katılımcıların yarısından fazlası, büyük ölçekli kurumsal marketlilerin uygulamanın onlara 

getirdiği yükümlülüklere uyacağını ancak küçük ölçekli bazı marketlerin, biraz da müşterilerin olumsuz 

tepkileri sebebiyle, uygulamanın dışında kalmak için etik dışı ve hatta yasa dışı girişimlerde bulunacağını 

düşünmektedir. Küçük ölçekli marketlerin uygulamayı rekabette kendi avantajı için kullanacağı, çeşitli 

şekillerde ücretsiz poşet sunmaya devam edeceği inancı tüketicilerin marketlerin etik ve sosyal sorumluluk 

anlayışlarına duydukları güvensizliği açıkça ortaya koymaktadır. Tüketiciler bu sebeple uygulamanın ancak 

çok sıkı denetimler ile verimli şekilde sürdürülebileceğine dikkat çekmektedir.  

Ahmet, 27. “Marketler bir yolunu bulurlar, büyük kurumsal marketlerde uygulama tam yürür de küçük marketlerde 

bakkallarda hatır gönül devreye girer uygulama delinir bence. Hatta belki bunu pazarlama aracı olarak bile 

kullanabilirler; “şuralarda ücretli bizde bedava” diye. Yani bazı marketler uygulamayı kendini lehine çevirmeye 

çalışacaktır.” 

İsmail, 56, ” …Ama marketler bu uygulamaya da bir çözüm bulur… Elbette büyük marketler kuralı uygularlar, ama 

diğer küçük marketler bir yolunu bulurlar, hatta bu konuda bazı yasadışı yollara bile başvurabilirler. Uygulamada bir 

boşluk bulup müşterilerine poşetleri ücretsiz vermeye devam ederler.”  

Mehmet, 37, “Uygulama insanların bilinçlenmesine yardımcı olur. Ama rekabet kaygısı ile küçük marketlerin ücretsiz 

poşet verme yasağına uyacağını düşünmüyorum. Büyük kurumsal marketler uygularlar ama ucuzluğuyla ön planda 

olan marketler bu sorunu aşacak bir çözüm bulurlar. Kanunda belirlenen sınırlardan daha ince veya daha kalın ücretsiz 

poşetler sunabilirler müşterilerine mesela. Böylece poşet sıkıntısını çözerler. Bu olunca da çevre sorunu çözülmez 

elbette.” 

Sinan, 50, “Uygulama marketlerde sıkıntı yaratır; kasiyer sıkıntı yaşar, işlem süresi uzar. Marketler uygulamak 

istemez. Zaten büyük marketler uygular da küçük marketlerde uygulanmaz herhâlde. Hele mahalle marketlerinde hiç 

uygulamaz. İki ekmek alacak müşteri, poşeti için ayrı para mı verecek, poşet almasa elinde mi taşıyacak?” 

4.5. Uygulamanın Algılanan Maliyeti  

Mülakatın bir sonraki bölümünde poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasının tüketicilerin günlük 

hayatlarında, alışveriş rutinlerinde ve alışveriş harcamalarında meydana getireceği değişimlere yönelik 

algıları ölçülmüş böylece uygulamanın algılanan maliyet unsurlarının neler olduğu belirlenmiştir.  
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4.5.1. Market poşetlerinin azalması ile poşet kullanma alışkanlıklarında değişim 

Daha önce de belirtildiği gibi katılımcıların tamamı farklı şekillerde de olsa market poşetlerini çöp toplama 

amacı ile kullanmaktadır. Bu sebeple uygulamanın başlaması ile kullanılan veya kullanım için saklanan 

market poşetlerinin sayısındaki azalmanın en çok bu alanda etki yaratacağı görülmektedir. Katılımcıların 

önemli bir kısmı plastik poşetleri “bedava”, “kolay ulaşılabilen” ve “pratik” olduğu için vazgeçilmez 

görmekte, uygulamanın bu sebeple “sıkıntı”, “zorluk” yaşatacağını düşünmektedir. Özellikle mutfakta atık 

toplama alışkanlıklarında bazı değişikliklerin yaşanabileceği görülmüştür.  

Çöp poşeti satın alım miktarında artış: Poşetlerin ücretlendirmesi ile market poşeti sayısındaki azalma ile hiç 

mavi çöp poşeti satın almayanlar çöp poşeti satın alamaya başlayacaklarını, hali hazırda alanlar ise daha sık 

ve/veya farklı ebatlarda mavi çöp poşeti satın alacaklarını ifade etmiştir.  

Defne, 33, “ Poşetsiz bir hayat düşünülemez, poşetler benim elim kolum, bir de kâğıt havlu. Çok pratikler, zaman 

kazandırıyor. Hele çocuk olduktan sonra çok daha fazla lazım; bezleri, kirli çamaşırları, piknik eşyalarını vb. koymak 

için en çok kullanılan şey. Evde çok lazım oluyor. Poşetsiz bir hayat düşünemiyorum. Uygulamadan sonra mutfak için 

fazla fazla mavi çöp poşeti almam gerekecek.” 

Paketleme için alternatif poşetlerin satın alınması: Market poşetlerini, çöp dışında eşya taşımak, paketlemek gibi 

amaçlarla kullanan tüketiciler ise ambalaj ürünleri satışı yapan satış noktalarından toptan poşet alacaklarını 

belirtmiş, bunları daha dikkatli kullanacaklarının altını çizmiştir.  

Müjgan, 57, “Market poşetleri işimize çok yarıyor. Her şeyi ayrı poşete koyuyoruz, rahat oluyor. Derin dondurucu 

içine, buzdolabı poşetine koyduğum gıdaları bir de market poşetlerine sarıyorum. Bir şey taşınacak olduğunda da 

kullanışlı oluyor. Şimdi çöpler için çöp poşeti almam gerekecek. Taşıma, paketleme için market poşeti yerine ne 

kullanacağımı bilmiyorum. Poşetçiden poşet alırız artık onlar için. Ama pahalı epey. Ücretli olduğu için az az 

kullanırız.” 

Poşetsiz çöp toplama: 9 tüketici daha uğratıcı olacağını bildikleri halde, özellikle ekonomik sebeple ücretli çöp 

poşeti almak yerine, ana çöp kovası, tezgah üstü ve başka odalardaki çöp kovaları için hiçbir çöp poşeti 

kullanmama, atıkları doğrudan çöp kovasına atma seçeneği üzerinde durmuştur.  

Sevim, 55, “Market poşetlerinin evde azalması hiç sıkıntı olmaz. Aslına bakarsınız o market poşetleri çöp poşeti olarak 

bile kullanılmıyor ki doğru dürüst, yırtık oluyor çoğu; iç içe, iç içe kullanıyoruz evden gitsin diye. Tomar tomar çöpe 

gidiyor bazen. Onlarla uğraşacağımıza buzdolabı poşetleri var ondan alırım veya toplu poşet alırım poşetçiden 

ihtiyacım kadar kullanırım temiz temiz. Parayla küçük çöp poşetlerinden alırım tezgah üstüne de ya da tezgah üstü 

minik çöp kutusu alırım, poşete gerek olmaz. 

Neva, 37, “Tezgah üstünde çöp biriktirmek için başka bir yöntem kullanacağız, süzgeçli bir çöp kovası bulabilirsem 

alırım, ya da birkaç kabı birleştiririm, çöpün suyu ayrılır, süzülen çöpleri ana çöp kutusuna atarım, kabındaki suyu da 

döker yıkar tezgah üstünde kullanmaya devam ederim.” 

Tuba, 34, “Çöpleri atmak için çöp poşeti almam gerekiyor veya çöp poşeti kullanmadan doğrudan kovaya atıp kovayla 

çöpü çıkarmak, sonrasında kovayı yıkayıp tekrar kullanmak gerekecek. Eskiden öyleydi ama uğraştırıcı epey”  

4.5.2. Alışveriş rutininde değişim 

Katılımcıların uygulamanın alışveriş alışkanlıkları üzerine nasıl etki edeceğine dair verdikleri cevapların 

birkaç gruba ayrıldığı görünmektedir:  

Katılımcılardan 7 si alışveriş rutinlerinde hiçbir değişiklik olmayacağını, yanlarında poşetleriyle alışverişe 

gideceklerini belirtmiştir. Diğer 13 katılımcı ise uygulamayla birlikte alışveriş rutinlerinde meydana 

gelebilecek olumsuz değişimler üzerinde durmuştur.  

Ani plansız alışverişler üzerinde etkiler: Poşetlerin ücretlendirmesi uygulamasının özellikle acil, plansız 

alışveriş durumlarında bazı sıkıntılar yaratacağı öngörülmektedir. Katılımcıların bir kısmı ani gelişen 

alışverişlerde poşetlerin parasını ödeyip alacaklarını diğerleri ise uygulama sebebi ile ani alışverişleri 

erteleyeceklerini, uygulamanın insanları daha dikkatli planlı alışverişe zorlayacağını belirtmiştir.  
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Sibel, 42, “Sürekli düşünmek zorundasın, ek düşünme gerektiriyor, ansızın bir şey alman gerekiyor markete girdin ne 

olacak, bir de bir iki parça bir şey alsak poşet almaya da değmez, ne yapacağız elimizde mi taşıyacağız? Artık 

çantamızda kâğıt mendil, ıslak mendil taşır gibi alışveriş poşeti taşıyacağız demek ki olur da gün içinde markete filan 

uğrarım diye.” 

Yavuz, 40, “Artık hep planlı alışveriş yapmak gerekecek. Zamanlama özgürlüğü kalmıyor. Bir de illaki eve uğramak 

gerekecek alışverişten önce. Alışverişlerde biraz daha dikkat ve özen gerekecek.”  

İpek, 35, “Yüklü alış veriş yapacaksam yanımda evdeki poşetlerden götürebilirim. Plansız alışveriş yapacak olursak da 

erteleriz çok acil değilse. Ani alışverişleri engeller bu uygulama.” 

Planlı alışverişler üzerinde etkiler: Uygulamanın hali hazırdaki alıveriş alışkanlıklarında beklenen olumsuz 

etkileri yalnızca ani satın alımlarla sınırlı değildir. Katılımcılar planlı alışverişlerde de zorluk yaşanacağını 

tahmin etmektedir.  

Defne, 33, “ Diyelim ki kasaya geldik, eşyaların kaç poşete sığacağını nereden bileğiz, alışveriş sırasında zorluk yaratır, 

uğraştırır. Bir de ayırma yapıyorum ben kasada, et ürünleri, gıdalar, temizlik malzemeleri vs. Bir tane temizlik 

malzemesi var diyelim. Gıdalarla aynı yere mi koyacağım. Hepsi aynı yere olacağı için sağlıksız olur.” 

Müjgân, 57, “Zorlaştırır, yakın değil ki alışveriş yaptığımız yer. Toplu alışveriş yapıyoruz çok poşetle dönüyoruz. Ya 

yanımızda bir sürü torbayla gideceğiz onca yolu, ya da kalitesiz yırtılan poşetlere para vereceğiz.” 

Bütçe üzerinde etkiler: Katılımcıların 16 sının poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasının bütçelerine getireceği 

ek yük konusunda karamsar olmadıkları görülmektedir. Bir miktar etki bekleseler de katlanılamayacak bir 

maliyet algısı oluşmamıştır. Ancak daha dikkatli maliyet değerlendirmeleri yapan katılımcılar her 

alışverişlerinde kaç poşet tükettiklerini, en ufak alışverişlerinde bile (örneğin ekmek alırken) poşet 

kullandıklarını, ücretli çöp poşeti ve bez torbaları almaları gerektiğini de hesaba katarak daha büyük bir 

bütçe etkisi öngörmüştür.  

Sibel, 42, “Çok sık gidiyoruz markete o sebeple bizi etkiler, bizim gibi günlük alışveriş yapanları etkiler. Hergün 1 tl 

ödesen yılda 360 tl gidiyor… Büyük maliyet. İnsanları toplu ve planlı alıveriş yapmaya iter bu.” 

Tuba, 32, “Çok yüksek bir ücret değil ama yine de bütçemizi etkiler, aylık bir fatura kadar gider yaratır belki de. Küçük 

görünen harcamalar birikince epey bir miktar ediyor.” 

4.5.3. Alternatif taşıma araçlarının kullanımına dair değerlendirmeler 

Mülakatın son bölümünde katılımcılara alternatif taşıma araçlarının kullanımının alışveriş rutinlerini nasıl 

etkileyecekleri sorulmuştur. Ücretli poşet almak yerine kullanılabilecek alternatif taşıma araçları olarak ilk 

akla gelenler eski market poşetleri, fileler, kese kağıtları, bez torbalar, alışveriş çantaları, pazar arabalarıdır. 

Ancak katılımcıların en çok bez torbalar üzerinde durduğu görülmektedir. Katılımcılardan 5 i yeninden 

kullanılabilir herhangi bir taşıma aracının alış veriş sürecinde bir zorluk yaratmayacağını belirtmiş, hatta bu 

araçlarla taşımanın çok daha kolay olacağını ileri sürmüştür.  

Esma, 29, “Büyük çanta sırt çantası kullanıyorum, onun içine bez torbaları atabilirim. Büyük alışverişlere pazar 

arabası ile giderim, içine birkaç bez torba atarım. Arabayla gidiyorsak da arabaya koyarız zaten. Bu torbaları taşımak da 

kolay, kola asmalı oluyor, daha fazla eşya konulabilir içine”  

15 katılımcı ise çeşitli endişelerini dile getirmiştir. Tüketicilerin belirttiği endişelerin başında (12 kişi) bez 

torbaların sürekli tüketicilerin yanında taşınmasının mümkün olmaması, planlı alışverişlerde bu bir nebze 

mümkün görünse de planlanmayan ani gelişen alışverişlerde bu torbalardan istifade edilememesi (6 kişi) 

gelmektedir. Bu torbaların taşımasına ilişkin zorluk değerlendirmeleri alışverişler için gerekli olacağı 

düşünülen torba sayısı ile de ilişkilidir. Katılımcılardan 7si bir bez torbanın yeterli olmayacağı en az 4 ya da 

5 torba gerekli olacağını ifade etmekte bu sebeple bu torbaların taşınmasının problem olacağını 

düşünmektedir.  

Ahmet, 27, “Bez torbaların çok sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum, az eşya alacağım zaman kullanıyorum, sağlam, 

kullanışlı. Ama 400-500 TL’lik alışveriş yapan kişinin ürünleri bunlara sığdırması zor olur. Bir den fazla bez torba 

olması lazım, ne kadarını yanınızda taşıyabilirsiniz ki? Yapılacak alışverişin miktarına bağlı bu torbaların sıkıntı 

yaratıp yaratmayacağı.”  
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Katılımcıların 9 u tarafından dile getirilen bir başka endişe konusu ise bez torbaların temizliğidir. Plastik 

poşetler bu konuda oldukça avantajlı iken,  bez torbalar yıkama, kurulama ve yeniden kullanıma hazır hale 

getirme gibi konularda dezavantajlı olarak görülmektedir. 

 Tuba, 34, “Benim için ekstra bir sorumluluk, bir de alışverişe çıkmadan önce torbaları unutmamam, toparlamam 

gerekecek. Ek bir düşünme alanı yani. En az dört beş tane torba lazım, belki o da yetmez. Bez torbayla da gitsen alışveriş 

arabasıyla da gitsen içine koyarken yine birkaç poşet almak gerekecek, bazı ürünleri ayırmak için. O torbalar yere 

koyunca kirlenecek, evde onları temizlemek yıkamak gerekecek, bakımları zor, uğraştırıcı olacak, ekstra iş çıkaracak 

yani.” 

Zeynep, 63, “Bir torba yetmez birkaç bez torbayla gitmek gerekir alışverişe. Bu torbalar kirlenir, her seferinde yıkamak 

gerekir. Zor yani.” 

Yapılan değerlendirmeler dikkatle incelendiğinde alışverişlerde bez torba kullanımının özetle “uğraştırıcı” 

bulunduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların bir kısmı tekrar kullanılabilir taşıma araçları ile markete 

gidilse bile sığmama, ürünleri ayrıma gereği gibi sebeplerle plastik poşet satın almak gerekeceğini dile 

getirmiştir.  

Aysu, 40, “ Plastik poşetler yerine bez torbalar olabilir. Bir markette vardı, satılıyordu, biraz büyükçe. Bir kez aldık 

sonrakinde giderken onu alıyorduk. Yani zaten kullanıyorum bez torba. Ama bize torba tek başına yeterli olmaz, 

markete gittiğinde hiç hesapta olmayan şeyleri de alıyoruz, planladığımdan fazla alırsam sığmayabilir, onlar için de 

ücretli poşet alırız artık.” 

5. DEĞERLENDİRMELER 

Mülakatlar sonucu elde edilen bulgular, market poşetlerinin evsel atıkların içindeki oranın yüksek olmasının 

nedenlerin, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulamaya yönelik tutumsal desteği azaltan 

kaygıların neler olduğuna yönelik önemli ipuçları sunmaktadır  

5.1. Market Poşetlerinin Evsel Atıkların İçindeki Miktarını Artıran Etkenlere İlişkin Değerlendirmeler 

Mülakatın ilk bölümünde tüketicilerin alıveriş ve alışveriş dışı alanlarda plastik poşet kullanım amaçları ve 

miktarları incelenmiştir. Market poşetlerinin evsel atık içindeki miktarını artıran bazı faktörler dikkat 

çekmektedir. Bu faktörlerden ilki hali hazırda kullanılan market poşetlerinin dayanıksızlığıdır. Araştırma 

sonuçları market poşetlerinin dayanıksızlığı sebebi ile taşıma sırasında hasar gördüğünü, bu sebeple önemli 

bir bölümünün yeniden kullanıma uygun olmadıklarını göstermiştir. Hasarlı poşetlerin çoğunluğu mutfak 

çöpüne atılmakta bu sebeple evsel atık içinde plastik poşet miktarının artmasına sebep olmaktadır.  

Evsel atık içinde market poşetlerinin sayısını artıran bir diğer faktör ise tüketicilerin iç-içe poşet kullanımı 

alışkanlıklarıdır. Tüketiciler ana çöp poşetinde delinmeleri, akmaları önlemek için keskin atıkları, akması 

önemek için sıvı formundaki atıkları önceden poşetleyerek ana çöp poşetine atmaktadır. İç içe poşetlemeye 

sebep olan diğer bir uygulama ise market poşetlerinin tezgâh üstü çöpleri toparlamak amacı ile 

kullanılmasıdır. Özellikle yemek hazırlığı sırasında ortaya çıkan atıklar zaman ve efordan tasarruf sağlamak 

amacıyla tezgâh üstünde bir poşet içinde biriktirmekte ardından ana çöp poşetine atılmaktadır.  

Mülakat sonuçları göstermiştir ki tüketicilerin market poşetlerini farklı şekillerde ve miktarlarda çöp 

toplama amacı ile kullanımına imkân veren temel etmenler market poşetlerinin ücretsiz olması ve bu 

sebeple evde çok fazla sayıda bulunmasıdır. Herhangi bir bedel ödemediklerinde tüketicilerin daha fazla 

poşet kullanma eğilimi sergilediği yönündeki ampirik bulgular (örn, Jkovcevic vd., 2014) da dikkate 

alındığında poşet ücretlendirmesi uygulaması ile bu alandaki sorunun belirli bir oranda çözümü mümkün 

görünmektedir. Mülakat sonuçlarının da gösterdiği gibi ücretlendirme uygulamasının ardından ücretli çöp 

poşeti alımları artacaktır. Ücretli çöp poşetlerinin, market poşetleri kadar bol miktarda kullanılmayacağı 

öngörülse de bu poşetlerin de çevreye zarar verme potansiyeli bulunduğundan geri dönüştürülmüş 

plastikten üretilen veya doğada çözünebilen çöp poşetlerinin kullanımının desteklenmesi için şimdiden 

önlem alınması gerekmektedir. Ancak bu sayede, özellikle uygulamayı “mecburen” destekleyeceği 

öngörülen tüketicilerin ucuz, çevreye zarar vermesi muhtemel ücretli poşetlerine yönelmesi engellenebilir.  
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5.2. Uygulamanın Desteklenmesini Zorlaştıran Faktörlere İlişkin Değerlendirmeler  

Sürdürülebilir tüketime yönelik çevre politikalarının etkili bir biçimde uygulanabilmesi ve kalıcı davranış 

değişikliği oluşturabilmesi için tüketicilerin politikayı desteklemesi, değişimin gerekliliğine inanması ve 

aynı amaç doğrultusunda işbirliği yapmayı kabul etmesi gereklidir (Berglund ve Matti, 2006; Lam, 2015). 

Buradaki destek ifadesi farklı çalışmalarda kabul etmek, katılmak, uygun bulmak, destekler oy vermek, 

olumlu tepki göstermek anlamında kullanılmaktadır (Schade ve Schlag, 2003) ve sadece davranışsal olarak 

uygulamanın getirdiklerini kabul etmeyi değil, olumlu tutum sergilemeyi de içermektedir. Uygulamaya 

yönelik olumlu tutumların geliştirilmesi için ilk adım ise tüketicilerin uygulamaya ilişkin olumlu ve güçlü 

inançlar geliştirmesine yardımcı olacak şekilde bilgilendirilmesidir.  

Düşük bilgi düzeyi: Bu araştırmada poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik uygulamaya ilişkin bilgi düzeyleri 

irdelenmiş, dikkat çekici sonuçlara ulaşılmıştır. Görüşmenin yapıldığı aylarda uygulamanın yürürlüğe 

girmesine yaklaşık 2 ay kalmış olmasına rağmen 20 katılımcıdan 16 sının uygulamaya ilişkin hiçbir bilgisi 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Geriye kalan katılımcıların bilgi düzeyleri ise çok düşük seviyededir. 

Uygulamanın kapsamı ve önerdiği davranışlar hakkındaki bilgi eksiliği uygulamaya uyum sürecinin 

uzamasına sebep olurken, uygulamanın amacı ve sorun çözme potansiyeli hakkındaki bilgi eksikliği 

uygulamaya yönelik olumlu tutumların geliştirilmesini zorlaştıracaktır. Bilimsel araştırmalar bilgi düzeyinin 

çevreci davranışlar için önemini ortaya koymaktadır. 315 araştırmanın meta analizi tüketicilerin çevreci 

davranışlarının temel belirleyicisinin çevresel sorunlar ve bu sorunların çözümü için uygulanabilecek 

stratejilere ilişkin  sahip olunan bilgi düzeyi olduğunu göstermiş (Gifford, 2014), bilgisizlik çevre korumaya 

yönelik davranışlar önünde önemli bir bariyer olarak tanımlanmıştır (Lorenzoni et al., 2007). Bu sebeple 

uygulamanın tetikleyicisi olan çevre problemleri, bu problemlerin ölçeği, canlılar üzerinde olumsuz etkileri, 

uygulamanın bu çevre problemleri üzerinde olumlu etki yaratma gücü hakkında iletişim kampanyaları 

programlanmalıdır. Etkili iletişim kampanyaları ile yalnızca ücret ödememek için “mecburi”, “çaresizlik 

sonucu” bir davranış değişikliğinin ötesine geçilerek olumlu tutumlar ile desteklenen daha güçlü ve kalıcı 

bir davranış değişikliği yaratmak mümkün olacaktır.  

Uygulamanın algılanan etkililiği: Çevre korumaya yönelik düzenlenen politikaların toplum tarafından 

desteklenip desteklenemeyeceğini etkileyen bir başka faktör uygulamanın algılanan etkililiğidir (Kallbekken 

ve Sæælen, 2011; Lam, 2015; Rhodes vd., 2014; Rienstra vd., 1999). Diğer bir ifade ile tüketicilerin plastik 

poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasının çevre problemlerinin çözümünde ne derece etkili olacağına dair 

inancı bu uygulamaya gösterecekleri desteği etkileyecektir. Araştırma kapsamındaki derinlemesine 

mülakatlarda katılımcıların önemli bir kısmı (12/20) uygulamanın çevre kirliliğinin önlenmesinde belirli 

oranlarda etkili olacağını belirtmiş ancak bu olumlu etkinin çok büyük olmasının beklenmediği anlaşılmıştır. 

Tüketicilerin uygulamanın etkili sonuçlar doğurabileceğine dair inançlarını olumsuz etkileyen bazı temel 

kaygılar dikkat çekmektedir. Bu kaygılar diğer müşterilerin olumsuz tepkileri ile uygulamayla gelen 

kurallara uyma konusunda marketlere duyulan güvensizliktir.  

Katılımcıların bir kısmı, diğer tüketicilerin uygulamayı destekleyeceği konusunda şüphe duymakta,  hatta 

uygulamaya yönelik sert olumsuz tepkiler verileceğine inanmaktadır. Bu tepkilerin özellikle ödeme 

noktalarında sorunlar ortaya çıkaracağı, tartışmaların, protestoların olacağı öngörülmekte bu sebeple 

uygulamanın etkili şekilde yürütülmeyeceği düşünülmektedir. Uygulamaya yönelik iletişim 

kampanyalarının uygulamadan önce başlatılarak halkın bilgilendirilmesi, uygulamanın kapsamının ve 

getirdiği değişiklilerin neler olduğu konusunda farkındalık yaratılması ödeme noktalarında yaşanacak 

olumsuz deneyimlerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.  

Araştırmanın buğularına göre poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamanın etkililiği konusunda şüphe yaratan 

en büyük faktör marketlere duyulan güvensizliktir. Uygulama kapsamında satış noktaları plastik poşet 

kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla, tüketicileri bilgilendirmekle, yürürlük tarihinden itibaren 

hafif plastik torbaları ücretsiz vermemekle yükümlü kılınmıştır (Resmi Gazete, 2017). Ancak mülakat 

gerçekleştirilen tüketicilerin yarısından fazlası küçük ve orta ölçekli marketlerin yükümlülüklerini yerine 

getirmeyeceğine, etik olmayan ve hatta yasa dışı çeşitli yöntemlerle müşterilerine ücretsiz poşet temin 

etmeye devam ederek rekabet avantajı oluşturmaya çalışacaklarına neredeyse emindir. Mülakat metinleri 

incelendiğinde kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımı yasağına uymayan işletmelere göndermeler yapıldığı 

ve çok sıkı denetim gerekliliğine işaret edildiği görülmektedir. Anlaşılmaktadır ki etkin denetim yalnızca 



İ. Dursun 11/1 (2019) 427-446 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 443 

marketlerin hafif plastik poşet kullanımının azaltılması konusunda üstlerine düşen görevi yerine 

getirmelerini sağlamaları için değil aynı zamanda tüketicilerin uygulamanın etkili şekilde sürdüğü 

yönündeki inançlarını güçlendirmek için de faydalı olacaktır.  

Uygulamanın algılanan maliyeti: Çevre politikalarına karşı olumlu tutum geliştirmeyi etkileyen unsurlardan 

bir diğeri fayda/maliyet oranıdır. Yapılan araştırmalar çevrenin korunması için kullanılan politikalara 

gösterilen desteğin politikanın vatandaşa getireceği fayda arttıkça ve maliyet düştükçe artacağına işaret 

etmiştir (Lam, 2015). Benzer şekilde çevreci tüketim literatüründe de algılanan maliyetin olumsuz etkisine 

değinilmektedir (örn., Tyler vd. 1985). Çevreci davranışları zorlaştıran algılanan maliyet yalnızca ekonomik 

kalemlerden değil, aynı zamanda uzun süredir devam eden alışkanlıkların değişmesi, özgürlüklerin 

kısıtlanması, yaşam kalitesinin düşmesi, uygulamanın daha fazla zihinsel/bedensel çaba ve zaman 

gerektirmesi gibi unsurları da kapsamaktadır (D’Astous ve Legendre, 2008; Gifford, 2011). Bu açıdan 

poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasının da tüketicilere çeşitli maliyetler getireceği açıktır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde uygulamanın tüketicilerin bütçesine getireceği yükün, yani ekonomik maliyetin düşük 

olacağı fikrinin hakim olduğu görülmüştür. Burada düşük ekonomik maliyet algısının, toplam maliyetin 

tahmin edilmesinde kestirme yollar kullanılması ve derinlemesine bir bilgi işleme yapılmaması ile ilişkili 

olabileceği unutulmalı ve algılanan maliyet kalemleri arasında poşet ücretleri de yer almalıdır. Mülakat 

metinleri incelendiğinde ekonomik maliyetlerin dışında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasının 

bireye getireceği diğer bazı ek yüklerin olduğu görülmektedir. Toplu olarak değerlendirildiğinde 

uygulamanın tüketicilere getireceği düşünülen ekonomik ve ekonomik olmayan maliyet unsurları şunlardır:  

• Yanında herhangi bir taşıma aracı olmadığında poşet ücretleri maddi açıdan yük getirmesi, 

• Uygulama ile birlikte plansız, ani alışveriş yapma özgürlüğünün azalması,  

• Kasada ödeme işlemlerinde sırasında sıkıntı yaşanması, 

• Ürünlerin bez torbalara sığdırılması konusunda yaşanacak sıkıntılar,  

• Çok sayıda yeniden kullanılabilir taşıma aracına (ör. Bez torbaya) ihtiyaç duyulması,  

• Tüketicilerin bez torbaları sürekli taşımasının zor olması,  

• Her alışverişte bez torbaların alınması, taşınmasının organize edilmesinin zor olması,  

• Bez torbaların kullanımının pratik olmaması, 

• Bez torbaların temizliğinin zor olması,  

• Bez torbaların yer kaplaması, düzenlenmesinin zor olması,  

• Bez torbaları kullanmanın uğraştırıcı olması. 

Bu kalemler, uygulamanın bireysel tüketicilere getireceği maliyetin azaltılabilmesi için tüketicileri pratik, 

hafif, hacmi geniş, temizliği kolay alternatif bir yeniden kullanılabilir taşıma araçlarına yönlendirmenin 

önemine işaret etmektedir. Uygulamaya ilişkin iletişim kampanyaları kapsamında tüketicilere alternatif 

taşıma araçları hakkında bilgi verilmesi algılanan maliyetin, bilgi eksikliği ve sübjektif değerlendirmeler 

sonucu olarak gerçekten çok daha yüksek olarak algılanma olasılığını düşürecektir.  

6. SONUÇ 

Keşifsel bir tasarıma sahip bu araştırma ülkemizde uygulamaya girecek olan plastik poşetlerin 

ücretlendirilmesi uygulamasına ilişkin birincil tüketici tepkilerinin ve uygulamaya yönelik tutumsal direnç 

oluşmasına sebep olması muhtemel faktörlerin ortaya çıkarılmasını hedeflemiştir. Yapılan nitel araştırmanın 

bulguları plastik poşetlerin müşterilere ücretsiz olarak temin edilmesinden dolayı evlerde biriktiğini, 

birçoğunun ikinci bir kullanım alanı bulmadan çöpe atıldığını, diğer kısmının ise çoğunlukla çöp poşeti 

olarak kullanıldığını göstermiştir. Bu açıdan yaklaşan uygulama özellikle market poşetlerinin verimsiz 

kullanımını azaltmada etkili olacaktır. Öyle ki araştırma sonuçları uygulama yürürlüğe girdiğinde 

tüketicilerin davranışsal destek göstereceğine, yani ücret vermemek için alternatif taşıma araçlarına 

yöneleceğine işaret etmektedir.  Ancak sonuçlar, bu davranışsal desteğin bazen “mecburi destek” olduğunu, 

diğer bir ifade ile davranışsal desteğin uygulamaya yönelik olumlu tutumlarla desteklenmediğini 

göstermektedir. Bu noktada, tüketicilerin bilgi düzeyinin düşük olması, uygulamanın beklenen etkililiğin 

yüksek olmaması, uygulamanın getireceği ekonomik ve ekonomik olmayan maliyetlerin yüksek olması 

uygulamaya yönelik tutumsal desteği azaltan temel faktörler olarak ön plana çıkmaktadır.  Ancak 

sevindirici olan, tüketicilerin tutumsal desteğini zedeleyen bu faktörlerin birçoğunun amaca uygun şekilde 

tasarlanmış, etkin ve verimli iletişim kampanyaları ile ortadan kaldırılmasının mümkün olmasıdır. Bu 
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açıdan araştırma bulguları politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve sosyal pazarlama uzmanları için 

uygulamaya dönük önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak sonuçlara ilişkin değerlendirme yapılırken nitel 

araştırma özelliği taşıyan bu araştırmanın örneklem ve kapsama (yalnızca market poşeti kullanımı) ilişkin 

kısıtları dikkate alınmalı, bulgular gelecekte yapılacak Türk tüketicisini temsil gücü yüksek nicel 

araştırmalar ile desteklenmelidir. Bu kapsamda ilk olarak uygulamanın bireysel tüketicilere getireceği 

maliyetin uygulamaya yönelik tüketici desteğini açıklama gücünün test edilmesi faydalı olacaktır. 

Araştırmada ortaya çıkan “mecburi destek” olgusu gelecek araştırmalarda incelenmesi gereken önemli bir 

olgudur. Uygulamaya yönelik davranışsal ve tutumsal desteğin birbirleriyle senkronize bir şekilde gelişip 

gelişmediğinin, bu iki tür desteğin dinamiklerinin farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılması gerekmektedir. 

Böylece gelecekte sürdürülebilir tüketim odaklı yeni düzenlemelerin tutumsal destek ile pekişen kalıcı 

davranışsal değişim yaratma potansiyelinin artırılması yönünde daha kapsamlı çıkarım ve önerilerde 

bulunmak mümkün olacaktır.  
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Amaç – İş dünyasındaki Girişimci ve Üst Düzey Yönetici Unvanları sadece toplumun belli bir 

kesiminde değil, genelinde yeterince anlaşılabilmiş ve tam anlamıyla kavramsallaştırılmış 

değildir. İş dünyasındaki unvanlar ve mezun olduktan sonra bu çalışmanın konusu olan 

unvanlarla etkileşimde olacak veya işgal edecek olan üniversite öğrencilerinin, bu unvanları 

doğru bir şekilde algılamaları, o unvan sahipleri ile etkin etkileşim içerisinde bulunmalarını 

veya unvanların gereklerini yerine getirmelerini de sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışma, bu 

algıların ortaya konulması amaçlamaktadır.  

Yöntem – Bu araştırma, araştırmacıların birlikte geliştirdikleri 32 soruluk ölçekten oluşan anket 

formunun, basit iradi örneklem yöntemi ile seçilen 572 üniversite öğrencisinin, sınıflarda 

doldurulması ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen birincil veriler, frekans tablosu, tek yönlü 

ANOVA, bağımsız örneklem t testi ve korelasyon tabloları vasıtasıyla yorumlanmıştır. 

Bulgular – Yapılan çalışma sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı hariç, diğer tüm görev 

unvanlarında öğrencilerin algılarının net olmadığını ortaya koymaktadır.  

Tartışma – Üniversitelerin, öğrencileri sadece teorik bilgilerle değil, aynı zamanda da mezun 

olduklarında ilişki içerisinde bulunacakları veya işgal edecekleri pozisyonların gerekleri, 

yetkileri, neler yaptıkları ile ilgili olarak da donatmaları gerekmektedir.  
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Purpose –  Entrepreneur and other Top-Level Management job titles of the business world are 

not fully understood and conceptualized, not by only a certain part of the society but society in 

general. The university students who will be interacting or occupying the titles that are the 

subject of this study, should be able to perceive these titles correctly in order to interact 

effectively or fulfil the requirements of the position. In this context, the study aims to reveal 

these perceptions.  

Design/methodology/approach – This study was carried out with a form, developed by the 

researchers which consists of total 32 opinions and filled out in classrooms by randomly selected 

572 university students. The primary data obtained were interpreted by frequency table, one-

way ANOVA, independent sample t test and correlation tables. 
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Findings – The study showed that the perceptions of students in all other titles are not clear 

except for the Chairman of the Board of Directors.  

Discussion – Universities should equip students not only with theoretical knowledge, but also 

with the requirements of the positions that they are going to fill or be in contact with after 

graduation. 

1. Giriş 

Özelde işletmelerde, genelde örgütlerde üst yönetim görev unvanlarının neler olduğu ve ne anlama 

geldiklerine ilişkin yeterli bilgi olmakla birlikte, karıştırılmakta oldukları da bir gerçektir. 

Kimi zaman CEO-Stratejik Yetkili Genel Yönetici (SYGY) denilince Genel Müdür anlaşılmakta, işletmelerin 

en üst düzeyindeki yöneticiler için yanlışlıkla CEO kullanılmaktadır. Çoğu zaman CEO olmak istediklerini 

beyan edenler aslında Genel Müdür anlamında bu unvanı kullanmaktadırlar. Akademik dünyada da 

sektörde de tam bir netlik yoktur. 

Bu nedenlerden ötürü “Üst Düzey Yönetim Görev Unvanlarına Yönelik, Üniversite Öğrencilerinin 

Algılarının Araştırılması” çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma öğrencilerin üst düzey yönetim unvanlarına yönelik algısı, araştırmacıların birlikte geliştirdikleri 32 

soruluk ölçekten oluşan anket formunun, tesadüfi seçilen toplam 572 öğrenciyle, birebir görüşülerek 

doldurulması suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

İki bölümden oluşan ölçeğin ilk bölümünü, öğrencinin demografik özellikleri oluştururken, ikinci bölümde, 

üst düzey yönetici unvanlarına yönelik yargılara yer verilmiştir.  

Analiz kısmında, birincil veriler, frekans tablosu, tek yönlü ANOVA, bağımsız örneklem t testi ve 

korelasyon tabloları vasıtasıyla yorumlanmıştır. 

2. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

2.1. Yönetim ve Üst Düzey Yönetici Kavramları 

İnsanlık tarihi kadar eski olan yönetim kavramı bazen bir süreç olarak, bazen örgütün bir organı olarak, 

bazen de bilgi ve beceri olarak ele alınmaktadır. Bir örgütün, hedeflerini gerçekleştirmek için sahip olduğu 

kaynakları etkili ve verimli kullanması olarak ele alındığında süreç (Daft, 2000), örgütü yöneten kişi veya 

insanlardan oluşan bir ekip olarak ele alındığında ise örgütün bir organını ifade etmektedir. Başkaları eliyle 

ve başkalarıyla birlikte iş yapma olarak ele alındığında ise bir bilgi ve beceriyi tanımlamaktadır (Koçel, 

1998). 

Yönetim bir süreç olarak ele alınıp, buna süreçte kullanılan yönetim fonksiyonları da katılarak elde edilen 

daha geniş tanıma göre ise “yönetim; işletmenin veya örgütün elindeki kaynakları planlayarak, organize ederek, 

yürüterek ve kontrol ederek, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve amaçlarını gerçekleştirmesi sürecidir” (Daft, 

2000). Bilgi ve beceri eklenerek elde edilen tanım ise günümüzde en çok kabul gören ve daha geliştirilmiş bir 

tanımdır. Bu tanıma göre ise yönetim “işletmenin, elindeki kaynakları planlayarak, organize ederek, yürüterek ve 

kontrol ederek, diğer insanlar aracılığı ile etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve amaçlarını gerçekleştirmesi 

sürecidir” (Ülgen ve Mirze, 2010). 

Sonuç olarak yönetim, ister aileden veya arkadaş grubu gibi informal, isterse de işletmeler, devletler veya 

uluslararası örgütler gibi çeşitli büyüklüklerde formal örgütler olsun, tüm örgütlerde geçerli ve gerekli bir 

işlevdir.  Dolayısıyla da bu işlev, tüm örgütler için vazgeçilmez ve varlığını etkileten en önemli yapıdır 

(Güçlü, 2003). Öyle ki, örgütler, yönetimin yaptığı seçimler neticesinde arzu edilen hedeflere ulaşabilirler ya 

da yıkılabilirler. Bu nedenle, örgütsel başarının bağımsız değişkeni ve baskın bir faktörü olan yönetim, 

alternatifler arasından en iyisini seçme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Akdemir, 2018). 

Örgütlerde, alternatifler arasında en iyisini seçen ekibi de Üst Düzey Yönetim olarak tanımlamak 

mümkündür. Çünkü örgütlere hedef koyan, bu hedef doğrultusunda örgütün elindeki kaynakları planlayan, 

bu plan doğrultusunda organize eden, oluşturduğu bu organizasyonu yürüten, koordine eden ve sonrasında 

da faaliyetlerini kontrol eden kadame bu Üst Düzey Yönetim kademeleridir. Dolayısıyla Üst Düzey Yönetim 

kademeleri, yaptıkları seçimler ve aldıkları stratejik kararlarla, örgütlerin yaşamlarını uzun vadede 
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sürdürebilmelerini, pazar paylarını arttırabilmelerini, ortalamanın üzerinde bir getiri elde ederek rakiplerine 

üstünlük sağlamaya çalışırlar.  

2.2. Yönetim Kademeleri ve Üst Yönetim Görev Unvanları 

Bu stratejik kararların alındığı ve nasıl uygulanacağının belirlendiği üst düzey yönetim kademelerini, alınan 

kararların kapsamına ve etki alanına bakarak 3 grupta toplayabiliriz (Akdemir, 2018b): 

i- Tüm kurumu etkileyen, büyüme, küçülme, pazardan çıkma veya yeni bir pazara girme gibi kurumsal 

kararlarla ve uluslararası stratejik kararların alındığı ve genellikle CEO yani Stratejik Yetkili genel 

Yöneticinin (SYGY) liderlik ettiği takım. Bu takımda genellikle C-seviyesi (CFO, COO gibi) yöneticiler ile 

Genel Müdürler, Koordinatörler yer almaktadır. 

ii- Genel müdürün liderlik ettiği ve kurumsal stratejilerle uyumlu iş stratejilerini belirleyen takım. Bu 

takıma Genel Müdür Yardımcıları, Departman Müdürleri ve Müdür Yardımcıları bulunmaktadır. 

iii- Departman müdürlerinin liderlik ettiği, her bir departmanın ayrı ayrı oluşturduğu ve iş stratejileri ile 

uyumlu işlevsel stratejilerin belirlendiği takım. Bu takımda ise departman müdür yardımcıları, şefler 

bulunmaktadır. 

Dolayısıyla Yönetim kademeleri söz konusu olduğunda kurumsal stratejileri belirleyen yönetim kademeleri:  

Girişimci, YKB, CEO (SYGY): Şirket, Holding ya da Şirketler Grubunun kurumsal düzeydeki büyüme, 

küçülme, çekilme, durağan, çeşitlendirme, uluslararası yatırım gibi tüm stratejilerine karar veren kişilerdir. 

CFO: Holding ya da Şirketler Grubuna bağlı firmaların finans, muhasebe gibi departmanlarının bağlı 

olduğu, grup ya da holding düzeyinde tüm finansal hareketlerin kontrol edilip raporlandığı makamdır. 

CMO: Holding ya da Şirketler Grubuna bağlı firmaların satış, pazarlama gibi departmanlarının bağlı 

olduğu, grup ya da holding düzeyinde tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlandığı, kontrol edilip 

raporlandığı makamdır. 

COO: Holding ya da Şirketler Grubuna bağlı firmaların operasyon, üretim, sevkiyat, dağıtım gibi 

departmanlarının bağlı olduğu, grup ya da holding düzeyinde tüm operasyonel faaliyetlerin kontrol edilip 

raporlandığı makamdır. 

CITO: Holding ya da Şirketler Grubuna bağlı firmaların tüm teknoloji ve teknolojik altyapı, enformasyon, 

bilgi işlem gibi departmanlarının bağlı olduğu, grup ya da holding düzeyinde tüm altyapının planlanıp 

tasarlandığı, uygulanıp birbiriyle uyumlu halde çalışmasının sağlandığı makamdır. 

CHO: Holding ya da Şirketler Grubuna bağlı firmaların insan kaynakları departmanlarının bağlı olduğu, 

grup ya da holding düzeyinde tüm insan kaynağı ihtiyacının belirlendiği, planlandığı, eğitim, performans, 

terfi, promosyon ve ücret gibi çalışanları ilgilendiren konularda kararlar alındığı makamdır. 

Genel Müdür: Holding ya da Şirketler Grubuna bağlı her bir firmanın, kurumsal stratejiler doğrultusunda 

gerekli iş stratejilerinin belirlendiği, firmanın sevk ve idaresinden sorumlu makamdır.  

Genel Müdür Yardımcısı ve Departman Müdürleri: Genel Müdür ile birlikte belirledikleri iş stratejileri 

doğrultusunda firmanın departmanlarını ilgilendiren işlevsel stratejilerin belirlendiği makamlardır.  

2.3. Üniversiteler ve Üniversite Öğrencileri  

Üniversite öğrencileri, mezun olduklarında, almış oldukları eğitim nedeniyle bir ülkenin ihtiyaç duyduğu 

hem ara kademe hem de üst kademe eğitimli insan gücünü karşılamaktadırlar. Bu bağlamda eğitimli insan 

kaynağının yetiştirildiği en önemli kurumlar hiç şüphesiz üniversitelerdir (Akdemir v.d., 2018) ve bu 

vasıflarını hiçbir zaman kaybetmemişlerdir (Erdem, 2006). 

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü olarak faaliyette bulunan ve Ön Lisans, Lisans Yüksek 

Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik seviyelerinde insan yetiştiren üniversitelerin, küresel rekabetin 

yaşanmaya başlandığı XIX. yüzyıldan itibaren ekonomik kalkınma ve rekabetçiliğe katkı sağlayan rolü de 

gitgide daha önem kazanmıştır (Etzkowitz ve Leydesdorff, 2000; McKelvey ve Holmén 2009; Perkmann vd., 
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2011) ama XX. yüzyılın ortalarına kadar, sadece eğitim öğretim alanlarında aktif olan ve mevcut bilginin 

pratiğe döküldüğü kurumlar olarak görülmüştür (Lopez v.d., 2009). 

1980’lerden sonra ise sanayi ile işbirliği yaparak ülkenin kalkınmasında yer alan üniversiteler, Milenyum ile 

birlikte girişimleri destekleyen, kuluçka vazifesi gören, girişimciliği sadece teşvik etmeyen aynı zamanda 

ona öncülük eden kurumlar olarak görev üstlenmişlerdir (Odabaşı, 2006). 

Bu bağlamda üniversitelerin misyonu, yani onu diğer eğitim öğretim kurumlarından ayıran, varlık 

nedenlerini (Akdemir, 2016) şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyeti sonucu ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını 

karşılayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak (Akdemir v.d., 2018; Erdem, 2005; Erdem 2006).  

- Kendisini oluşturan bilim adamları sayesinde bilgiyi ortaya çıkartmak, işlemek, geliştirmek ve sonraki 

kuşaklara intikal ettirmek (Dever, 2012). 

- Bilimsel araştırma faaliyetleri ile toplumun ve insanoğlunun sorunlarına çözümler aramak.  

- Yapılan bilimsel araştırmaları ve sonuçlarını yayınlayarak hem ülkenin hem de insanoğlunun bilimsel 

birikimine ve faaliyetlerine katkıda bulunmak. 

- Tüm bunları ticari kaygı ile değil, topluma ve insanoğluna hizmet amacıyla yaparak kamu hizmetinde 

bulunmaktadır.  

- Sosyal ve sanatsal faaliyetlerle (Erdem, 2005) toplumun hem kültürel gelişmesine katkıda bulunarak hem 

de farklılıklara hoşgörü geliştirilmesini sağlayarak gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’deki üniversitelere kayıtlı öğrenci sayısı, 2017–2018 eğitim öğretim toplam 7.560.371 olup 

(https://istatistik.yok.gov.tr), Türkiye nüfusunun, 2017 yılında 80.810.525 kişi olduğu (TÜİK) göz önüne 

alındığında, nüfusun yaklaşık %9,4’nün bir üniversitede öğrenci olduğu sonucuna varılmaktadır.  

3. Yöntem 

Bu araştırmada basit iradi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Seçilen katılımcılara, araştırmacıların birlikte 

hazırladıkları toplam 32 yargıyı içeren anket formlar dağıtılmış ve sonrasında da geri toplanmıştır. Saha 

çalışmasından elde edilen birincil veriler SPSS 21.0 paket programında incelenmiştir. Korelasyon tablosunda 

elde edilen p değeri ile ilişkilerin varlığı ya da yokluğu, ilişki var ise yönü de yine aynı tablodan Pearson 

korelasyon katsayısı ile tespit edilmiştir. Tek yönlü ANOVA ile bağımsız değişkenleri oluşturan grup 

bileşenlerinin aralarında istatistiki düzeyde anlamlı farklılıklar olup olmadığı incelenmiştir. 

3.1. Amacı ve Kısıtlamalar 

Araştırmanın amacı, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştiren kurum olan üniversitelerde okuyan 

öğrencilerin, okullarını bitirdikten sonra katılacakları iş dünyasına yön veren bu kademeler hakkında ne 

derece bilgi sahibi olduklarının, bu kademeleri nasıl algıladıklarının tespit edilmesidir. 

Soru sayısı arttıkça katılımcılarda sıkılma ve baştan savma doldurma eğilimi arttığından mümkün 

olduğunca az soru sorularak demografik özellikler ile bu algılar arasındaki ilişki test edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma, İstanbul ili sınırları içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan vakıf ve devlet 

üniversitelerinde gerçekleştirilebilmiştir. 

3.2. Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Araştırma modelimizde, her bir demografik özelliğin, bağımlı değişkenle arasındaki ilişkinin irdelenmesi 

yapılmıştır.  
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Şekil 1. Araştırma Modeli: Demografik Özellikler İle Öğrencinin Üst Düzey Yönetim Görev Unvanı Algısı 

Arasındaki İlişki 

H1: Öğrencinin Yaşı ile (a) Girişimci Unvanı Algısı, (b) YKB Unvanı Algısı, (c) CEO Unvanı Algısı, (d) CFO, 

CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması, (e) Genel Müdür Unvanı Algısı, (f) Öğrencinin Genel Müdür 

Yardımcısı Unvanı ve Departman Müdürü Unvanı Algısı arasında bir ilişki ve yaş grupları arasında da 

farklılaşma vardır. 

H2: Öğrencinin Cinsiyeti ile (a) Girişimci Unvanı Algısı, (b) YKB Unvanı Algısı, (c) CEO Unvanı Algısı, (d) CFO, 

CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması, (e) Genel Müdür Unvanı Algısı, (f) Öğrencinin Genel Müdür 

Yardımcısı Unvanı ve Departman Müdürü Unvanı Algısı arasında bir ilişki ve Cinsiyetler arasında da 

farklılaşma vardır.  

H3: Öğrencinin üniversitedeki Öğrenim Kademesi ile (a) Girişimci Unvanı Algısı, (b) YKB Unvanı Algısı, (c) CEO 

Unvanı Algısı, (d) CFO, CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması, (e) Genel Müdür Unvanı Algısı, (f) 

Öğrencinin Genel Müdür Yardımcısı Unvanı ve Departman Müdürü Unvanı Algısı arasında bir ilişki ve öğrenim 

kademesi grupları arasında da farklılaşma vardır.  

H4: Öğrencinin öğrenim gördüğü Bilim Dalı ile (a) Girişimci Unvanı Algısı, (b) YKB Unvanı Algısı, (c) CEO 

Unvanı Algısı, (d) CFO, CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması, (e) Genel Müdür Unvanı Algısı, (f) 

Öğrencinin Genel Müdür Yardımcısı Unvanı ve Departman Müdürü Unvanı Algısı arasında bir ilişki ve bilim dalı 

grupları arasında da farklılaşma vardır.  

H5: Öğrencinin Çalışma Deneyimi ile (a) Girişimci Unvanı Algısı, (b) YKB Unvanı Algısı, (c) CEO Unvanı Algısı, 

(d) CFO, CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması, (e) Genel Müdür Unvanı Algısı, (f) Öğrencinin 

Genel Müdür Yardımcısı Unvanı ve Departman Müdürü Unvanı Algısı arasında bir ilişki ve çalışma deneyimi 

grupları arasında da farklılaşma vardır.  

H6: Öğrencinin okuduğu Üniversitenin Hukuki Niteliği ile (a) Girişimci Unvanı Algısı, (b) YKB Unvanı Algısı, (c) 

CEO Unvanı Algısı, (d) CFO, CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması, (e) Genel Müdür Unvanı Algısı, 

(f) Öğrencinin Genel Müdür Yardımcısı Unvanı ve Departman Müdürü Unvanı Algısı arasında bir ilişki ve 

üniversitenin hukuki niteliğine göre farklılaşma vardır. 

3.3. Araştırma Evreni ve Örneklem 

Tablo 2’de detayı verilen 7.560.371 kişilik çalışma evreni içerisinde %95’lik bir güven aralığına tekabül eden 

örneklem büyüklüğü Krejcie ve Morgan (1970) tarafından verilen s=X2.N.P.(1-P)/[d2.(N-1)+X2.P.(1-P)] 

formül ile hesaplandığında 384’tür. Bu formülde s olması gereken örneklem büyüklüğünü, X2, df (degree of 
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freedom–serbestlik derecesi)  1’e karşılık gelen chi-kare tablo değerini (3,841), N çalışma evrenini, P 

popülasyon yüzdesini (en yüksek örneklem büyüklüğü için 0,5 alınmıştır), d ise hassaslık derecesidir 

(burada 0,05 alınmıştır). 

Anket çalışması toplam 572 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların demografik 

özelliklerine ait frekans tablosu Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 1. Frekans Tablosu 

Demografik Özellik Frekans Yüzde 

Yaş 

17-20 294 51,40% 

21-24 221 38,64% 

25-28 33 5,77% 

29 ve yukarısı 24 4,20% 

TOPLAM 572 100,00% 

Cinsiyet 

Erkek 302 52,80% 

Kadın 270 47,20% 

TOPLAM 572 100,00% 

Öğrenim Kademesi 

Ön Lisans 255 44,58% 

Lisans 298 52,10% 

Yüksek Lisans 10 1,75% 

Doktora 9 1,57% 

TOPLAM 572 100,00% 

Bilim Dalı 

Sosyal Bilimler 437 76,40% 

Fen Bilimleri 83 14,51% 

Sağlık Bilimleri 35 6,12% 

Sanat 17 2,97% 

TOPLAM 572 100,00% 

Üniversitelerin Hukuki Niteliği 

Devlet Üniversitesi 41 7,17% 

Vakıf Üniversitesi 531 92,83% 

TOPLAM 572 100,00% 

Çalışma Deneyimi 

Staj yaptım/yapıyorum. 154 26,92% 

Part time çalıştım/çalışıyorum. 148 25,87% 

Full time çalıştım/çalışıyorum. 120 20,98% 

Aile işletmemizde sınırlı görevler 

üstlendim. 52 9,09% 

İş tecrübem yok. 98 17,13% 

TOPLAM 572 100,00% 

3.4. Ölçek ve Ölçek Geçerliliği 

Ölçek olarak 32 yargılık bir form hazırlanmıştır. Elde edilen Cronbach Alfa değeri 0,93’tür. Bu değer sosyal 

bilimler için güvenilir kabul edilen 0,70 değerinden yüksek olduğu için, elde edilen sonuç istatiksel olarak 

güvenilirdir.  

Verilen anket formlarındaki yargılara katılımcıların ne ölçüde katıldıkları, Likert tipli cevap anahtarı ile 

toplanmıştır. Likert tipi cevap anahtarında yargılar: “1-Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5-Tamamen 

Katılıyorum” arasında 5 aralıklı olarak derecelendirilmiştir. Katılımcılara yöneltilen yargılar tümüyle bu 

makalenin yazarları tarafından hazırlanmış olup aşağıda sıralanmıştır. 
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Tablo 2. Katılımcıların değerlendirdiği yargılar 

No Yargı 

1 Şirketleriyle ilgili girişimcilik felsefesini belirlerler. 

2 Şirketlerin hukuki yapısını belirlerler. 

3 Şirket ve aile anayasasını belirlenmesine katkı verirler. 

4 Üst yönetimi belirlerler. 

5 Özsermaye bileşenleri ve kar dağıtım politikalarının şekillenmesinde belirleyici olurlar. 

6 Periyodik olarak şirketlerle ilgili kararlar almak üzere toplanırlar. 

7 Genel kurul gündemini belirlerler. 

8 CEO ve GM belirlerler. 

9 Şirket ve şirketlerin stratejik gidişatını değerlendirir ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlarlar. 

10 CEO ve GM nin sunmuş olduğu önerileri karara bağlarlar. 

11 YK üyelerinin görev dağılımı, yetki ve sorumluluklarını belirlerler.   

12 
Holding ya da grup (birden fazla faaliyet alanında çalışan) şeklinde örgütlenen şirketlerin en üst 

düzeydeki yöneticisidir. 

13 Yeni yatırım alanlarına ve hangi alanlardan çekileceğine karar verir.  

14 Kurumsal ve uluslararası stratejileri belirler. 

15 Genel Müdürleri belirler ve değiştirir. 

16 Tüm grupta ya da holdingte geçerli olacak genel yönetim ilkelerini belirler. 

17 
Kendi alanları ile ilgili (finans, operasyon, insan kaynakları, pazarlama, vb.) iş stratejilerini 

belirlenmesine katkı verirler. 

18 Uzun vadeli planlama süreçlerinde söz sahibi olurlar. 

19 
Bağlı işletmelerin faaliyetleri ile ilgili kendi alanlarında raporlar düzenler ve üst yönetime sunarlar 

(CEO 'nun karar almasına yardımcı olur). 

20 Kurumsal ve iş stratejilerinin belirlenmesinde CEO ya katkı verirler. 

21 Bağlı işletmelerin, alınan stratejik kararların uygulamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunurlar. 

22 
Alanıyla ilgili olarak paydaşlarla (müşteriler, tedarikçiler, finansal kurumlar, teknik alanlar gibi) 

etkileşimde bulunurlar. 

23 İşletmesinin stratejik niyet hiyerarşisinin ne olacağına karar verir. (Stratejik planı hazırlar) 

24 İşletme düzeyindeki stratejiye karar verir. 

25 Yardımcı yöneticilerini ve bölüm yöneticilerini belirler. 

26 Faaliyet alanı ile ilgili genişleme ve modernizasyon yatırım kararları için üst yönetime sunar. 

27 Tüm bölümler düzeyinde etkin yönetim ilkelerini belirler ve uygular. 

28 
Genel Müdürle görev paylaşımı çerçevesinde kararlaştırılan işlerin yürütülmesinden 

sorumludurlar. 

29 
Üstlendikleri görev alanlarıyla ilgili çalışanların ve yöneticilerin görevlerini denetlerler ve 

düzenleyici tedbirler alırlar. 

30 Genel Müdüre kendi alanlarıyla ilgili olmak üzere işletmenin gidişatı hakkında rapor sunarlar. 

31 Fonksiyonel stratejilerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı verirler. 

32 
Genel Müdürle birlikte işletmenin bütününe yönelik yönetim kurulu kararlarının alınmasına katkı 

verip uygularlar. 

Elde edilen saha verilerinin Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği 0,922 ve Bartlett Testi de p=0.000<0,05 

olduğundan dolayı, verilerin Faktör analizi için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Faktör analizinde (Tablo 6) Varimax rotasyon yönetimi kullanılmış ve faktör yükü 0,45’in altında olanlar 

baskılanmıştır. Faktör analizinde, 1. Madde, iki boyutta ve birbirlerine yakın değerlerde olduğundan  

çıkartılmıştır. Yeniden tekrarlanan faktör analizinde, 29. Madde, faktör yükü 0,45’in altında olduğundan 

çıkartılarak faktör analizi tekrarlanmıştır. Bu tekrarda da, 30. Maddenin faktör yükünün 0,45’in altında 

olduğu tespit edilerek çıkartılmıştır. Yargılardan 5. Madde, normalde katılımcının Girişimci algısını ölçmesi 

gerekirken, C sınıfı (CFO, SMO vs.) yönetici boyutu altında çıktığından silinerek analiz tekrar edilmiştir. 
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Tekrarlanan analizde, 28. Maddenin yükü iki boyutta ve birbirine yakın çıktığı için 28. Madde silinerek 

analiz tekrarlanmıştır. Sonrasında sırasıyla 13, 22, 14. Maddeler, faktör yüklerinin 0,45’ten daha düşük 

olması sebebiyle silinerek, her bir seferinde faktör analizi tekrarlanmıştır.  

Tablo 3. Faktör Analiz Sonuçları 

Yargılar 

Bileşen 

1 2 3 4 5 6 

Şirket ve şirketlerin stratejik gidişatını değerlendirir ve düzeltici tedbirlerin alınmasını 

sağlarlar. 
,705           

Genel kurul gündemini belirlerler. ,665           

YK üyelerinin görev dağılımı, yetki ve sorumluluklarını belirlerler. ,664           

Periyodik olarak şirketlerle ilgili kararlar almak üzere toplanırlar. ,663           

CEO ve GM belirlerler. ,648           

CEO ve GM nin sunmuş olduğu önerileri karara bağlarlar. ,648           

Şirketleriyle ilgili girişimcilik felsefesini belirlerler. ,524           

Uzun vadeli planlama süreçlerinde söz sahibi olurlar.   ,756         

Kendi alanları ile ilgili (finans, operasyon, insan kaynakları, pazarlama, vb.) iş stratejilerini 

belirlenmesine katkı verirler. 
  ,688         

Kurumsal ve iş stratejilerinin belirlenmesinde CEO ya katkı verirler.   ,683         

Bağlı işletmelerin, alınan stratejik kararların uygulamaları ile ilgili değerlendirmelerde 

bulunurlar. 
  ,610         

Bağlı işletmelerin faaliyetleri ile ilgili kendi alanlarında raporlar düzenler ve üst yönetime 

sunarlar (CEO 'nun karar almasına yardımcı olur). 
  ,575         

Alanıyla ilgili olarak paydaşlarla (müşteriler, tedarikçiler, finansal kurumlar, teknik alanlar 

gibi) etkileşimde bulunurlar. 
  ,456         

Fonksiyonel stratejilerin belirlenmesine ve uygulanmasına katkı verirler.     ,691       

Genel Müdürle birlikte işletmenin bütününe yönelik yönetim kurulu kararlarının alınmasına 

katkı verip uygularlar. 
    ,648       

Tüm bölümler düzeyinde etkin yönetim ilkelerini belirler ve uygular.     ,487       

Üstlendikleri görev alanlarıyla ilgili çalışanların ve yöneticilerin görevlerini denetlerler ve 

düzenleyici tedbirler alırlar. 
    ,478       

Genel Müdüre kendi alanlarıyla ilgili olmak üzere işletmenin gidişatı hakkında rapor 

sunarlar. 
    ,462       

İşletme düzeyindeki stratejiye karar verir.       ,774     

İşletmesinin stratejik niyet hiyerarşisinin ne olacağına karar verir. (Stratejik planı hazırlar)       ,653     

Yardımcı yöneticilerini ve bölüm yöneticilerini belirler.       ,543     

Faaliyet alanı ile ilgili genişleme ve modernizasyon yatırım kararları için üst yönetime sunar.       ,503     

Şirket ve aile anayasasını belirlenmesine katkı verirler.         ,797   

Şirketlerin hukuki yapısını belirlerler.         ,786   

Üst yönetimi belirlerler.         ,741   

Tüm grupta ya da holdingte geçerli olacak genel yönetim ilkelerini belirler.      ,771 

Genel Müdürleri belirler ve değiştirir.      ,766 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

Bu faktör analizi sonucunda elde edilen boyutlar: 1- YKB, 2- C Sınıfı Yönetici, 3- Genel Müdür Yardımcıları 

ve Departman Müdürleri, 4- Genel Müdür, 5- Girişimci ve 6- CEO’dur. Tespit edilen 6 boyut, toplam 

değişimin %58,3’ünü açıklamaktadır. 

Her bir boyutla ilgili güvenirlik değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 4. Faktör Analizinde Elde Edilen Boyutların Güvenirlilik Değerleri 

Boyut Girişimci YKB CEO C-Sınıfı Yön. Genel Mdr. Genel Mdr. Yrd. 

Cronbach  0,779 0,830 0,641 0,833 0,741 0,766 
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4. Bulgular ve Analiz 

Korelasyon tablosunun (Tablo 5) incelenmesi sonucunda H1d, H2d, H2e, H2f, H3a, H3b, H3d, H3e, H3f, H5a 

haricindeki toplam 26 hipotez reddedilmiştir. 

Tablo 5. Değişkenlere Ait Korelasyon Tablosu 

Korelasyon 

  Girişimci YKB CEO C-Sınıfı GM GM Yrd. 

Ve Dept. 

Mdr. 

Yaş r ,001 ,074 ,007 ,113* ,032 ,081 

p ,975 ,077 ,876 ,015 ,490 ,080 

N 565 565 570 467 470 470 

Cinsiyet r ,072 ,067 ,075 ,144** ,149** ,178** 

p ,085 ,114 ,075 ,002 ,001 ,000 

N 565 565 570 467 470 470 

Öğrenim 

Kademesi 

r -,087* ,129** ,051 ,165** ,125** ,094* 

p ,039 ,002 ,228 ,000 ,007 ,042 

N 565 565 570 467 470 470 

Bilim Dalı r ,037 -,075 -,008 -,001 -,037 -,029 

p ,381 ,076 ,855 ,980 ,419 ,533 

N 565 565 570 467 470 470 

Üniversitenin 

Hukuki 

Statüsü 

r ,083* -,016 -,014 ,025 -,036 -,016 

p ,049 ,697 ,743 ,591 ,438 ,724 

N 565 565 570 467 470 470 

Çalışma 

Deneyimi 

r -,042 -,052 -,047 -,040 -,020 -,083 

p ,314 ,213 ,260 ,387 ,667 ,073 

N 565 565 570 467 470 470 

r: Pearson korelasyon katsayısı, p: İlişkinin düzeyi, N: Gözlem sayısı 

*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlı                       **. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı 

Elde edilen algıların tasviri istatistiğini tablo halinde göstermek gerekirse (Tablo 6): 

Tablo 6. Algılara Ait Tasviri İstatistik 

 N En Düşük En Yüksek   

YKB 565 1,86 5,00 4,1247 0,60737 

C_Sınıfı 467 1,00 5,00 3,9982 0,63549 

GM Yrd. Ve Dept. Mdr. 470 1,60 5,00 3,9668 0,62982 

GM 470 1,75 5,00 3,9979 0,64934 

Girişimci 565 1,00 5,00 3,2354 0,97033 

CEO 570 1,00 5,00 3,7754 0,84341 

Değişkenleri arasında ilişki olduğu gösterilmiş olan 10 hipoteze ait farklılaşma testleri incelenmesi aşağıda 

verilmiştir. 

H1d: Öğrencinin Yaşı ile Öğrencinin CFO, CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması arasında bir ilişki 

ve yaş grupları arasında da farklılaşma vardır.  

Öğrencinin yaşı ile ilgili olan H1d hipotezini incelerken, hangi yaş gruplarında farklılaşma olduğunu 

belirleyebilmek için uygulanacak ANOVA testi, 3. ve 4. gruplardaki katılımcı sayılarının, 1 ve 2. gruplara 

oranla çok az olması sebebiyle sağlıklı sonuç veremeyeceğinden, katılımcı sayısı az olan 3. ve 4. gruplar, 2. 

grupla birleştirilerek bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda p=0,087>0,05 

bulunduğundan, tüm yaşlardaki öğrencilerde aynı algının olduğu tespit edilmiştir. 
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Dolayısıyla H1d hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

H2: Öğrencinin Cinsiyeti ile (d) CFO, CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması, (e) Genel Müdür 

Unvanı Algısı, (f) Öğrencinin Genel Müdür Yardımcısı Unvanı ve Departman Müdürü Unvanı Algısı arasında bir 

ilişki ve Cinsiyetler arasında da farklılaşma vardır.  

Cinsiyet ile C-Sınıfı Yöneticiler, Genel Müdür Yardımcısı ve Departman Müdürü algıları arasındaki 

ilişkilerin olduğu H2d, H2e ve H2f hipotezlerinin, hangi cinste farklılık gösterildiğinin tespiti için, bağımsız 

örneklem t testi uygulanmış ve istatistiki olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Test sonucunda 

(Tablo 7), kadınların bu görev unvanlarına yönelik algılarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.  

Tablo 7. H2 Grubu Hipotezlere Ait Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

Hipotez t / p Cinsiyet N    

H2d 
t: -3,127 

p: 0,002 

Erkek 250 3,9133 0,67848 0,04291 

Kadın 217 4,0960 0,56803 0,03856 

H2e 
t: -3,267 

p: 0,001 

Erkek 250 3,9070 0,65369 0,04134 

Kadın 220 4,1011 0,63006 0,04248 

H2f 
t: -3,943 

p: 0,000 

Erkek 250 3,8616 0,64768 0,04096 

Kadın 220 4,0864 0,58785 0,03963 

 

Dolayısıyla H2d, H2e ve H2f hipotezlerimiz kabul edilmiştir. 

H3: Öğrencinin üniversitedeki Öğrenim Kademesi ile (a) Girişimci Unvanı Algısı, (b) YKB Unvanı Algısı, (d) 

CFO, CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması, (e) Genel Müdür Unvanı Algısı, (f) Öğrencinin Genel 

Müdür Yardımcısı Unvanı ve Departman Müdürü Unvanı Algısı arasında bir ilişki ve yaş grupları arasında da 

farklılaşma vardır.  

Öğrenim kademesi ile ilgili olan H3 grubu hipotezlerin, hangi öğrenim kademelerinde farklılaştığını tespit 

edilebilmesi amacıyla yapılması gereken ANOVA testi, 3. ve 4. kademelerindeki katılımcıların sayısı 

sırasıyla 10 ve 9 olduğundan (bakınız Tablo 1), bu kademeler 2. kademe ile birleştirilerek, bağımsız örneklem 

t testi uygulanmıştır. 

Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda (Tablo 8), gruplar arasında istatistiki anlamda bir farklılık 

olduğu, 2. kademedeki katılımcıların, 1. kademedekilere göre Genel Müdür Yardımcısı ve Departman 

Müdürü algısı hariç diğer tüm unvanları algılamalarının daha yüksek olduğu, 1. kademe katılımcıların ise 

sadece Genel Müdür Yardımcısı ve Departman Müdürü algısında 2. kademedekilere nazaran daha yüksek 

algıya sahip oldukları tespit edilmiştir.  

 

Tablo 8. H3 Grubu Hipotezlere Ait Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

Hipotez t / p Öğrenim Kademesi N    

H3a 
t: -3,127 

p: 0,002 

1 254 3,9094 0,6447 0,04045 

2 216 4,0343 0,60642 0,04126 

H3b 
t: -3,267 

p: 0,001 

1 253 4,0232 0,63636 0,04001 

2 312 4,2070 0,57069 0,03231 

H3d 
t: -3,943 

p: 0,000 

1 254 3,8852 0,62558 0,03925 

2 213 4,1330 0,62217 0,04263 

H3e t: -3,267 

p: 0,001 

1 254 3,9321 0,65605 0,04116 

2 216 4,0752 0,63416 0,04315 

H3f t: -3,943 

p: 0,000 

1 254 3,3255 0,83402 0,05233 

2 311 3,1618 1,06453 0,06036 

Dolayısıyla H3a, H3b, H3d, H3e ve H3f hipotezlerimiz kabul edilmiştir. 
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H5d: Öğrencinin Çalışma Deneyimi ile Öğrencinin CFO, CITO, CMO, CHO, COO gibi Unvanları Algılaması 

arasında bir ilişki çalışma deneyimi grupları arasında da farklılaşma vardır.  

Son hipotezimiz olan H5d hipotezinde ise gruplar arasında bir farklılaşma tespit edilememiştir (p=0,538). 

Dolayısıyla H5d hipotezimiz kısmen kabul edilmiştir. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Üniversiteler yüzyıllardır, ülkelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü sağlama hususunda, en önemli 

görevleri üstlenmektedirler. Bu nitelikli insan gücü, mezuniyetleri sonunda iş dünyasında belli pozisyonları 

işgal edeceklerdir. Araştırma sorumuz da “acaba gelecekte bu pozisyonları işgal edecek olan kişilerin, teknik 

bilgi birikimlerinin yanı sıra, işgal edecekleri veya ilişki içerisinde olacakları pozisyondaki insanların neler 

yapması gerektiğini biliyorlar mı?” şeklinde belirlenmiştir. 

İş dünyasındaki görev unvanları, sadece toplumun belli bir kesiminde değil, genelinde pek anlaşılabilmiş, 

tam anlamıyla kavranılmış değildir. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu ve mezun olduktan kısa bir süre sonra 

bu çalışmanın konusu olan unvanları işgal edecek olan üniversite öğrencilerinin bu unvanları doğru bir 

şekilde algılamaları, o unvanların gereklerini yerine getirmelerini de sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışma, bu 

algıların ortaya konulması açısından önemlidir. Nitekim yapılan çalışma sonucunda, Yönetim Kurulu 

Başkanı (=4,1247) hariç, diğer tüm görev unvanlarında öğrencilerin algılarının net olmadığını ortaya 

koymaktadır. Her ne kadar C-Sınıfı Yönetici, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı görev unvanlarına 

yönelik algıların ortalaması 3,9’un üzerinde çıksa da, ölçekteki yargıların hepsi pozitif olduğundan, ölçmede 

5’li Likert tipi ölçek kullanıldığından, ortalamanın 3 yani “Kararsızım”a yakın çıkması düşündürücüdür. 

Öğrencilerin, mezun olduğunda ilişki içerisinde olacağı veya işgal edeceği pozisyonların neler yaptığını 

bilmesi, en azında bu görev unvanlarında ortalamanın 4’ün üzerinde olması beklenirdi. 

Girişimci unvanının ortalamasının 3,22 seviyelerinde, CEO’nun da 3,77 seviyelerinde çıkması, en çok 

karmaşanın bu iki unvanda ama en çok da Girişimci unvanında yaşandığını göstermektedir. 

Kadınların erkeklere nazaran algılarının istenen seviyeye daha yakın olması da dikkat çekicidir. Ama en 

dikkat çekici olan, herhangi bir işte çalışmış öğrencilerin görev unvanlarına yönelik algıları ile hiç 

çalışmamış olanların algıları arasında istatistiki olarak anlamlı herhangi bir fark olmamasıdır. 

Bu çalışmanın ortaya koyduğu bir başka belki de en önemli gerçek ise; üniversitelerin, teorik bilgilerin yanı 

sıra öğrencilerini, ilişki içerisinde bulunacakları veya işgal edecekleri pozisyonların gerekleri, yetkileri, neler 

yaptıkları ile ilgili olarak da donatmaları, bu konuda da onları geleceğe hazırlamaları gerektiğidir. 
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Purpose - The purpose of this study is to examine the effects of burnout on employees’ 

organizational commitment in five-star hotels, in Turkey.  

Design/methodology/approach – The study was conducted on 443 employees: 323 males and 

120 females. The study composed of two analyses. First, the relationship between employee 

organizational commitment and burnout was investigated using Pearson Product-Moment 

Correlation Coefficient. Second, Multiple Linear Regression was applied in order to test 

organizational commitment as a function of three dimensions of burnout. 

Findings – According to the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient findings, 

emotional exhaustion has a positive effect on employees’ organizational commitment and but 

not statistically significant. On the other hand, personal accomplishment and depersonalization 

is negatively related to organizational commitment and statistically significant. Moreover, with 

Multiple Linear Regression analysis, dimensions of employee burnout were found to be 

significant predictors of organizational commitment. 

Discussion –The findings of the study potentially affect hotel employees by identifying the 

effects of burnout on employees’ organizational commitment in five-star hotels, in Turkey. This 

study provides meaningful implications for the hospitality industry in terms of burnout and 

organizational commitment.  

1. Introduction 

The growing internationalization of the hospitality industry means that today's managers may find 

themselves working in almost any area of the world. In each country cultural, political and legislative factors 

influence the workplace, and managers need to understand these if they are to organize and motivate the 

workforce to best effect (Burrell et al., 1997). For a country to be successful in the tourism and hospitality 

industry it needs a talented, skilled and committed workforce at all levels, from those providing front-line 

service to customers and clients as well as women and men at various levels of supervision and management 

(Koyuncu et al., 2008). In a global service economy the workplace is changing. With a tremendous increase in 

the service sector, decreasing labour pools and increasing demands for services, quality of work life has to be 

taken seriously by employers. Desire for a good quality of work life has led to increased interest in employee 

organizational commitment (Smith et al., 1996). On the other hand, burnout is associated with decreased job 

satisfaction and a reduced commitment to the job or the organisation (Maslach et al., 2001). There is an 

evident need to clarify organizational commitment, how this variable is related to burnout. The question of 

the study whether emotional exhaustion, personal accomplishment and depersonalization have a negative 

effect on employees’ organizational commitment in the context of hotel employees in Turkey. Therefore, the 

overall objective of this study is to understand how burnout effects on employees organizational 

commitment using a large sample size by focusing on Turkish hospitality sector. This study offers a new 

perspective on the effect of burnout on employees organizational commitment. 

2. Conceptual Development 

2.1. Burnout 

Burnout is a prolonged response to chronic emotional and interpersonal stressors on the job, and is defined 

by the three dimensions of exhaustion, personal accomplishment (also known as personal efficacy in the 

mailto:deryakara@gazi.edu.tr
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literature), and depersonalization (as also known as cynicism in the literature). “Exhaustion” represents the 

basic individual stress dimension of burnout. It refers to feelings of being overextended and depleted of 

one’s emotional and physical resources (Maslach et al., 2001). Employees who are emotionally exhausted 

typically feel as though they lack adaptive resources and cannot give any more to their job. The energy that 

they once had to devote to their work is now depleted, leaving them without the resources to perform their 

work (Halbesleben and Buckley, 2004). “Personal Accomplishment” represents the self-evaluation 

dimension of burnout. It refers to feelings of incompetence and a lack of achievement and productivity at 

work (Maslach et al., 2001). Employees perceive that they cannot perform as well at their job as they once 

could (Halbesleben and Buckley, 2004). It is characterized by a tendency to evaluate oneself negatively. 

Frequently there is the perception of a lack of progress or even lost ground (Ledgerwood et al., 1998). 

“Depersonalization” represents the interpersonal context dimension of burnout. It refers to a negative, 

callous, or excessively detached response to various aspects of the job (Maslach et al., 2001). It is marked by 

the treatment of customers as objects rather than people and cynicism towards co-workers, customers, and 

the organization (Ledgerwood et al., 1998). 

Many individuals begin their careers with expectations that they will be able to make great contributions to 

their employer and society. After a year or two on the job, they begin to realize they are not living up to 

these expectations. Many systemic reasons may contribute to the gap that exists between a new employee's 

goals including (1) unrealistically high expectations because of a lack of exposure to the job during training, 

(2) constraints placed on the worker by organizational policies and procedures, (3) inadequate resources to 

perform one's job, (4) co-workers who are frequently uncooperative and occasionally rebellious, and (5) a 

lack of feedback about one's successes (Jackson and Schuler, 1982). Maslach and Jackson (1981) claimed that 

burnout seems to be correlated with various self-reported indices of personal distress, including physical 

exhaustion, insomnia, increased use of alcohol and drugs, and marital and family problems. Kuruuzum et al. 

(2008) reported that burnout has various consequences in the hospitality industry. For example, the turnover 

rate is at least twice as great in service industries (25-30 per cent) as compared with non-service industries (8-

15 per cent). Lee and Shin (2005) investigated the psychological dimensions such as job burnout, engagement 

and exhaustion. They found that turnover intention was positively correlated with workload, exhaustion, 

and cynicism. The study done by Chiang and Liu (2017) showed that room attendants who suffer job stress 

do have higher job burnout, which, in turn, affects turnover intentions. Another study done by Yavas et al. 

(2011) put forth that burnout influences extra-role performance deleteriously and exacerbates quitting 

intentions in the hotel industry in Turkey.  Jung et al. (2012) showed a positive relationship between 

employees’ perceptions of role stress and burnout in a deluxe hotel. Participants who report a high level of 

burnout are more likely to leave position. Moreover, burnout is also extremely costly for organizations with 

estimates from $500 to $10,000 per person in the hotel industry depending upon the level of the position 

(Perrewé et al., 1991). Since burnout has important and costly ramifications for organizations and 

individuals, it is important that management have a clear and accurate understanding of the construct as 

well as an understanding of the factors and conditions that contribute to burn-out (Ledgerwood et al., 1998).  

2.2. Organizational Commitment 

Organizational commitment has grown in popularity in the literature of organizational psychology and 

organizational behavior. The concept has received a great deal of empirical study both as a consequence and 

an antecedent of other work-related variables of interest (Mathieu and Zajac, 1990). Commitment has been 

consistently identified as an important variable in understanding the work behavior of employees in 

organizations (Hau-siu Chow, 1994). Mowday et al. (1979) defined commitment as a strong belief in, and 

acceptance of, the organization’s goals and values; willingness to exert considerable effort on behalf of the 

organization; and a strong desire to maintain membership in the organization.  

The concept of organizational commitment refers to a person's affective reactions to characteristics of his/her 

employing organization. It is concerned with feelings of attachment to the goals and values of the 

organization, one's role in relation to this, and attachment to the organization for its own sake rather than for 

its strictly instrumental value. As a positive outcome of the quality of work experience, the concept can be 

regarded as a factor contributing to subjective well-being at work (Cook and Wall, 1980). Job/role 

characteristics and work experiences may be most important characteristics in encouraging organizational 

commitment (Maxwell and Steele, 2003). Organizational commitment has also been viewed as a dimension 
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of organization effectiveness which contributes to increased effectiveness through work performance and 

reducing turnover (Loke, 2001). Fulford (2005) studied justice, job satisfaction, and organizational 

commitment among hotel employees and found that organizational commitment has been shown to be 

significantly negatively related to employee turnover. Researchers have found that organizational 

commitment translate to behaviors likely to increase customer satisfaction. Highly committed employees “go 

the extra mile”, extending their work efforts beyond job requirements, for example (Casal, 1996). Aven et al. 

(1993) reported that committed employees contribute to the organization in positive ways                 (e.g. 

innovation at a lower cost) than less committed workers. 

2.3. The Effects of Burnout on Organizational Commitment 

Burnout comprises emotional experiences and cognitive components. If an individual is not passionate for 

his or her job, has poor interpersonal relationships at work, and cannot find a sense of self-worth from 

performing his or her job, then the person will not experience happiness in his or her work (Peng et al., 

2013). Building on the work of Humborstad et al. (2007) suggested that burnout reduces staff’s willingness to 

deliver quality services and that this effect is moderated by individual staff’s level of affective organizational 

commitment. Positive contact with a supervisor might involve praise, guidance, and promotions, while 

positive contact with a coworker might refer more to friendship, help, and comfort. It is conceivable that 

these different types of positive contact would have different relationships to burnout and commitment, and 

that a similar argument could be made with regard to negative contacts (Leiter and Maslach, 1988).  

Organizational commitment and its relationships with various situational characteristics have been studied 

by the researchers. Organizational commitment without doubt has been shown to be related to turnover 

(e.g., Koch and Steers, 1978; Mowday et al., 1979; Angle and Perry, 1981; Wagner, 2007), absenteeism (e.g., 

Koch and Steers, 1978; Mowday et al., 1979), job satisfaction (e.g., Bateman and Strasser, 1984; Maslach et al., 

2001; Yousef, 2002).  Moreover, there have been a significant number of studies about organizational 

commitment and burnout levels of employees. For example, Jackson et al., (1987) suggested that each 

burnout component is significantly related to organizational commitment and high levels of burnout would 

be associated with reduced commitment among public service lawyers. Peng et al. (2013) found that 

organizational commitment was significantly correlated to job burnout. Leiter and Maslach (1988) studied 

the impact of interpersonal environment on burnout and organizational commitment and findings showed 

that burnout leads to reduction in organizational commitment. Lee and Ashforth (1996) determined that 

burnout dimensions were related to organizational commitment. Kim et al. (2013) studied workplace 

incivility, empowerment, burnout, and organizational commitment of hospital nurses and their findings 

showed that the variables affecting organizational commitment were direct effect of burnout. Another study 

by Gemlik et al. (2010) investigated the relationshıp between burnout and organizational commitment 

among health sector staff in Turkey and found a significant relationship between burnout and organizational 

commitment. Burnout typically has been assumed to be a predictor of organizational commitment. The 

study by Kalliath et al. (1998) confirmed that organizational commitment had both direct and indirect effects 

on burnout. In the sample of nurses, greater commitment to the organization had a direct effect on reduced 

levels of emotional exhaustion and depersonalization, and an indirect effect on depersonalization via 

exhaustion. Salehi and Gholtash (2011) examined the relationship between job satisfaction, job burnout and 

organizational commitment with the organizational citizenship behavior among members of faculty and 

their findings showed that job burnout has a negative influence on the organizational commitment. 

Moreover, Liang (2012) investigated the relationships among work values, burnout, and organizational 

citizenship behaviors of hotel front‐line service employees. Findings showed that burnout is important 

factors to consider for promoting organizational citizenship behaviors. Relating to the examined 

literature, although the relationship between burnout and organizational commitment literature is very rich, 

it has seen that there is very limited research on this topic in the case of the hospitality sector. Thus, the goal 

of this study is to examine the effects of the burnout on employees organizational commitment in the context 

of hotel employees in Turkey.  The overall model of the study with associated hypotheses is shown in Figure 

1. 
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Figure 1. The overall model of the research 

 

Employee organizational commitment is hypothesized in the context of hospitality employees to be affected 

by dimensions of burnout in this study (see Figure.1). Following this explanation, this particular study 

proposes the following three hypotheses: 

H1: Emotional exhaustion has a significant negative effect on employees’ organizational commitment.  

H2: Personal accomplishment has a negative effect on employees’ organizational commitment. 

H3: Depersonalization has a negative effect on employees’ organizational commitment.  

3. Methodology 

3.1. Data and Sampling 

The data was collected during the months of June 2010 through October 2010 from 5-star hotel employees in 

Turkey. 5- star hotels chosen because these hotels have a larger number of employees allowing us to 

populate the sample with “enough” employees. These hotels also meet the rating requirements of five stars 

as specified by the Ministry of Culture and Tourism. The study used a proportional stratified random 

sampling based on the number of 5-star hotels and total number of employees. According to the survey 

“Hotel and Tourism Industry Labor Force Survey” conducted by the Turkish Ministry of Culture and 

Tourism (1989), the number of staff per bed is 0.59 in 5-star hotel establishments. Moreover, according to 

data obtained from the Turkish Ministry of Culture and Tourism (2009), the total number of beds in the 

certified tourism business is 209.471 in Turkey. Based on this information, the total survey population is 

estimated by multiplying the number of beds by the number of staff per bed, which resulted in 123.587. This 

figure (123.587) was treated as the limit of the universe and following the sample size calculation as 

suggested by Yamane (2001), the appropriate sample size turned out to be 384.  Initially, based on the size of 

the hotel, an appropriate number of questionnaires were sent to each hotel manager to distribute the 

questionnaire. In total, around 1200 questionnaires were distributed and after a waiting period of 5 months, 

443 usable questionnaires were generated which provided a response rate of almost 37%.  

The sample consists of employees who worked in all departments of the hotels that were covered in the 

study. This sampling scheme also met the acceptable level of sample size that was suggested for the study. 

To ensure confidentiality and anonymity, the hotel employees were instructed not to identify themselves in 

the questionnaire, and asked to return the completed questionnaire in a box located in a place accessible to 

all employees. To prevent potential language problems, the questionnaire was translated into Turkish using 

back translation method by the research team. 

Personal Accomplishment 

Emotional Exhaustion 

Depersonalization  

BURNOUT 

Organizational 

Commitment 
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The study composed of three parts. The first part of the survey comprises some statements about 

demographic characteristics of employees (gender, marital status, age, education, monthly income level, 

departments, length of time in organization and tourism sector). The second part, employee burnout was 

captured using three dimensions developed by Maslach & Jackson (1981). Emotional exhaustion (coefficient 

Alpha is 0,82) has 9 items (e.g., “I feel emotionally drained from my work”) , personal accomplishment 

(coefficient Alpha is 0,90) has 8 items (e.g., “I can easily understand how my recipients feel about things”) 

and depersonalization (coefficient Alpha is 0,76) has 5 items (e.g., “I feel I treat some colleagues as if they 

were impersonal objects”). Responses were captured using 5-point Likert scales ranging from “I do not agree 

at all” (1) to “I agree completely” (5). The third part of the study was measured organizational commitment 

using a 15 items scale developed by Mowday et al. (1979). Example items include “I am willing to put in a 

great deal of effort beyond that normally expected in order to help (name of the organization) be successful,” 

“I talk up (name of the organization) to my friends as a great organization to work for,” “I feel very little 

loyalty to (name of organization)” (reverse coded). One composite value was used for statistical analysis 

because of the measure is considered unidimensional. The Cronbach’s Alpha for the complete instrument 

was .88, which is deemed acceptable Responses to these items were captured using 5-point Likert scales with 

the end-points labeled with “I do not agree at all” (1) and “I agree completely” (5). 

3.2. Analysis of data 

Of the 443 participants for whom data were analyzed, gender distribution was rather skewed towards 

female participants (72.9% male  and 27.1% female, respectively), reflecting the current situation  of the 

sector in the selected hotel types in Turkey. The respondents were mainly single (61.2%), 27–42 years old 

(50.6%). 47.9% employees had some high school degree, 65.0% earning a monthly income of 2500 Turkish 

Lira and less, 47.9% working in the organization and 42.4% working in the tourism sector for 1–5 years. The 

distribution of work departments was rather even; 11.7% front office, 10.2% accounting,  20.8% 

housekeeping, 14.9% food and beverage, 13.1% human resources, 7.7% sales and marketing, 10.4 % public 

relations, and 8.6% other departments.  

The correlations, means, and standard deviations of the study constructs are shown in Table 1. 

Table 1. Means, standard deviations, and correlations among constructs (N=443) 

Variables M SD 1 2 3 4 

1. Emotional Exhaustion 2.6950 .83641    -    

2. Personal Accomplishment 3.1764 96.050 .120*     -   

3. Depersonalization  2.5043 .84385 .427** .269** -  

4. Organizational Commitment 3.4352 .74969 .014 -.157** -.176** - 

Note: p* < .05, p** < .01 

Initially, the relationship between employee organizational commitment and burnout was investigated 

using Pearson Product-Moment Correlation Coefficient. Preliminary analyses were performed to ensure no 

violation of the assumptions of normality, linearity and homoscedasticity. According to the findings, there is 

a positive correlation between employees organizational commitment and emotional exhaustion but not 

statistically significant (r= .014). Moreover, there is a negative, moderate level of correlation between 

employee organizational commitment and personal accomplishment (r = -.157, p < .01) and 

depersonalization (r= -.176, p < .01). As seen from the results of correlational analysis, high levels of the 

burnout associated with lower levels of organizational commitment. 

Furthermore, Multiple Linear Regression was applied in order to test organizational commitment as a 

function of three dimensions of burnout and reveal the relative importance of burnout dimensions in 

explaining organizational commitment in the context of the five star hotels in Turkey (Table 2).   
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Table 2. The multiple linear regression analysis regarding the correlation between employees 

organizational commitment and burnout 

Independent Variables    Bj S(bj)    T p (  Sig. 

Constant 3.888 .160 24.271 .000 .054 F=8.340 

p=.000 
Emotional Exhaustion .099 .046 2.152 .032 

Personal Accomplishment -.093 .038 -2.467 .014 

Depersonalization -.170 .047 -3.612 .000 

Note: Bj = Unstandardized coefficients, S(bj) = Standard errors  

The overall model was found to be significant (F=8.340, p<0.001), which indicates that at least one regression 

coefficient, obtained from the multiple linear regression model, is different from 0, which is a clear sign of 

the fact that there is a correlation between the variables. As seen Table2, the multiple determination of 

coefficient (  is .054. This result showed that .05 percent of the total variance in employee organizational 

commitment stems from the independent variables (burnout dimensions). An examination of standardized 

beta coefficients reveals that depersonalization exerts the highest negative influence on organizational 

commitment (beta=-.191), followed by personal accomplished (-.119). On the other hand, emotional 

exhaustion had a positive sign with a significant beta value of .110 in the context of this study.  

Conclusion 

This study was conducted to determine the effects of burnout on employees’ organizational commitment. 

The study results can provide (a) some guidance in improving employees’ organizational commitment levels 

and (b) global and regional implications for the hospitality and tourism sector. To determine the effects of 

burnout on employees’ organizational commitment; Maslach Burnout Inventory (MBI) and Organizational 

Commitment Scale were used in this study.  

In this study, the relationship between employee organizational commitment and burnout was investigated 

using correlation analysis. Contrary to H1 hypothesis, the result demonstrates that emotional exhaustion has 

a positive sign but was not significant.  However, in the regression analysis the relationship was significant. 

Moreover, the relationship between personal accomplishment and organizational commitment is negative 

and significant. H2 supported. Finally, depersonalization is negatively related with organizational 

commitment and significant. H3 supported. 

Consistent with this study results, diminished personal accomplishment and depersonalization have a 

significant negative effect on organizational commitment. The findings support previous literature (Hollet-

Haudebert et al., 2011) suggested that depersonalization is negatively related to organizational commitment. 

Leiter and Maslach (1988) suggested that all three dimensions of burnout were significantly correlated with 

organizational commitment. Burnout leads to reduced organizational commitment. Moreover, Jung and Kim 

(2012) found that as a result of burnout, employees reported diminished commitment to the organization. 

Maslach et al. (2001) determined negative effects of burnout on organizations such as high turnover rate, 

decrease performance and job satisfaction. Moreover, they claimed that burnout is reduced commitment to 

the job or the organization. Participation in decision making may help prevent burnout by clarifying role 

expectations and giving employees an opportunity to reduce some of their role conflicts (Jackson and 

Schuler, 1982). 

Second, multiple linear regression was applied in order to analyze the relation between employee 

organizational commitment and burnout dimensions. With this analysis, employees’ organizational 

commitment and burnout dimensions (emotional exhaustion, personal accomplishment, and 

depersonalization) were found to be significant (F= 8,340, p<0.001). Organizational commitment is essential 

for retaining and attracting well qualified workers as only satisfied and committed workers will be willing to 
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continue their association with the organization and make considerable effort toward achieving its goals. An 

employee’s positive attitude toward his/her job engenders greater commitment toward the organization 

(Nagar, 2012). 

The main implication of this study is clear. When organizational commitment of employees is enhanced, 

they will have positive behaviors towards their organizations. Moreover, they don’t want to go from 

organizations and the rate of turnover will decrease. Because of the increasing need for qualified employees, 

it is imperative that managers in the hospitality industry be aware of the causes and effects of burnout. They 

can minimize burnout for all levels of management. The results of this study might be used as guidelines for 

human resource managers in the hotel industry to reduce burnout and increase organizational commitment 

of employees. This study has several limitations. Since this study applied in hospitality industry, it can be 

limitation of the study. Therefore, future research can examine tourism service settings such as travel 

agencies and airlines. Moreover, future studies could work other industries such as schools, hospitals.  
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Purpose - The aim of this study is to analyze managers’ financial management behaviors (cash 

management, credit management, savings-investment and insurance). Financial management 

behavior, therefore, plays a key role in the success of managers and organizations. Financial 

management behavior refers to managers' individual and organizational decisions on and 

practices in financial matters such as cash, loans, savings, investments and insurance. 

Design/methodology/approach - Study sample consisted of 85 managers of KOSGEB (Small 

and Medium Enterprises Development Organization, Turkey). Data were collected using survey 

method. Data were analyzed using SPSS version 22. Frequency, percentage, mean, standard 

deviation, reliability, factor analysis and ANOVA were used.  

Findings - Managers’ financial management behaviors differ by experience, income and 

education level. The higher their experience, income and education level, the higher their 

insurance sensitivities. Managers have high tendency to credit management and cash 

management behaviors, moderate tendency to savings-investment behaviors and medium to 

low tendency to insurance behaviors. This result indicates that managers do not attach enough 

importance to insurance, in other words, they are not cautious enough about insurance. 

Discussion - Participants’ financial management behaviors differed by experience, income and 

education level but not by gender, marital status, age and credit card use. This study is 

important in the sense that it is one of the fewest studies addressing financial management 

behavior. 

 

1. Introduction 

Managers are defined as people achieving goals through others, and various factors influence their decision 

making (Kocel, 1999: 15). Managers plan, organize, mediate, coordinate and supervise to achieve 

organizational goals (Genc, 2013: 22) and, to do that, they should have organizational, financial, supervisory 

and communication skills (Kucuk, 2014: 32). The personality traits of managers, therefore, become 

increasingly important. Managers’ attitudes and behaviors resonate with other staff in an organization. 

Management is a matter of organization, and therefore, communication between organization members is of 

key importance. Decisions should be quick, and feedback should be timely. Having a highly motivated team 

is another factor affecting the success of an organization. The attitudes and behaviors of staff and managers 

affect organizational management. For example, people who do not like to take financial risks tend to behave 

cautiously and keep what they already have at hand, and therefore, make low-risk decisions. Managers who 

do not take risks might exhibit the same behavior and their financial management behaviors directly or 

indirectly affect organizational mission, vision, planning and operations. Managers’ financial knowledge 

plays a significant role in basic financial management decisions such as preparing an operating budget, 

determining investment policies and making financial planning (Baris, 2016: 13). This means that managers’ 

financial management behaviors have a significant impact on the welfare of organizations (Gonen and 

Ozmete, 2007: 57). For example, a manager who has difficulty paying his debts loses motivation when he 
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thinks about how he will pay them (Lea et al., 1993: 85). It is, therefore, of significant importance to examine 

managers’ financial management behaviors. 

This study investigates managers’ financial management behaviors in terms of the demographic variables: 

education, income and experience. 

2. Literature Review 

This section first delineates the concept of financial management behavior and then addresses the studies on 

the subject matter. 

2.1. Financial Management Behavior 

Behavior is defined as any observable or measurable movement of living things (Yilmazer and Eroglu, 2013: 

10). It includes numerous psychological, biological and sociological factors as well, and therefore, it is a 

complex and difficult process to explain human behaviors (Ajzen, 1991: 179). Financial management 

behavior is a recent concept defined as the planning and operations of people and families regarding 

financial resources and demands (Heck, 1984: 13). In short, financial management behavior is the 

management of individuals' financial attitudes and actions. Financial decisions depend on morale, 

knowledge, attitudes, habits, experience and external factors. Not only financial knowledge but also income 

determines financial attitudes and behaviors (Parrotta and Johnson, 1998: 59). Such factors as human 

psychology, buying tendency and risk perception also affect financial decisions (Unal and Duger, 2015: 216). 

For example, someone who wants to take a loan first determines how much loan they will use and then 

compares interest rates and payment terms and decides about whether to take a loan or not depending on 

their income and expenses. Financial position is determined before financial planning (Dew and Xiao, 2011: 

43). For example, having a written plan or budget to keep track of one's expenses and income can be 

considered a form of financial management behavior (Xiao et al., 2006: 109). Therefore, financial objectives 

result in financial behaviors. 

One makes investments when one’s income is greater than one’s expenses, in other words, making 

investments depends on one’s savings. It is, therefore, recommended that people be provided with basic 

financial education to improve their financial attitudes and behaviors. Borden et al. (2008: 25-26) report that 

American college students who receive basic financial education use credit cards more responsibly, resulting 

in a decrease in total credit card debt. This indicates that financial management behaviors affect buying 

decisions not only in the short term, but in the long term as well (Ibrahim and Alqaydi, 2013: 126). An 

increase in credit card spending results in a depleted reservoir of savings for future investments. According 

to Xiao et al. (2006: 108), people who wish to finance their consumption take out bank loans, work on part-

time jobs to increase their income as they get older and exhibit behaviors that promote savings in order to 

provide for their family and to achieve higher prosperity in the long run. The reason behind this is that after 

their retirement, they want to have the same standards of living as before their retirement, and therefore, 

they make rational financial decisions that promote long-term economic gain. 

Financial decisions depend on financial experience, financial thinking and financial knowledge (Nandagopal 

and Sathyapriya, 2016: 1288). Financial decisions, therefore, have an indirect effect on financial behaviors. 

According to Parrotta (1996: 4), marital status is another factor affecting financial management behaviors as 

well. 

Economists state that people tend to save during earning periods and act rationally when managing money 

(Unal and Duger, 2015: 216). However, nowadays, people have difficulty managing money, turn to different 

financial instruments to meet their increasing needs and consume more than they save and bear high 

financial costs. Although financial decisions are generally individual decisions, habits and emotions 

sometimes play a role in business life. For example, Dew and Xiao (2011: 43) argue that positive financial 

management behavior is associated with physical and mental health, academic achievement and life 

satisfaction. 

2.2. Literature Review 

There are no studies, to our knowledge, that address managers’ financial management behavior in Turkey 

and research abroad focuses not on financial management behavior but on financial behavior. 
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Parrotta (1996) reported that financial management behavior is affected by financial knowledge and financial 

satisfaction but not by financial attitudes. 

Grable et al. (2009) also reported that financial management behavior and important financial and 

investment decisions (interest rate and borrowing level) are affected by financial knowledge. 

Theodos et al. (2014) reported that gender might have an effect on financial management behavior and that 

women have less financial knowledge than men, perhaps due to education level and income. 

Mien and Thao (2015) conducted a study on Vietnamese youth and reported that financial knowledge and 

attitudes are positively related to financial management behaviors. They stated that financial attitudes and 

behaviors, financial knowledge, control horizons and financial management behaviors are interrelated 

concepts that affect financial management decisions in general. 

Sekban and Atali (2017) examined the financial profiles of the managers of amateur sport clubs and reported 

that managers are not equipped enough to deal with financial problems that they face and that they should 

receive basic finance training to help them improve their financial behavior. 

3. Methodology 

This section describes the purpose, hypotheses, method and scales. 

3.1. Objectives and Hypotheses 

The aim of this study is to determine whether managers’ financial management behaviors differ by 

education level, income and experience. 

The hypotheses are as follows: 

H1: Managers’ financial management behaviors differ by management experience. 

H2: Managers’ financial management behaviors differ by average monthly income. 

H3: Managers’ financial management behaviors differ by education level. 

3.2. Method 

A quantitative research method was used in the study. Data were collected using a questionnaire. The study 

population consisted of all managers of KOSGEB operating in all cities of Turkey. The questionnaire was 

sent to 96 KOSGEB managers and 85 of them filled it out. Data were analyzed using SPSS version 22. 

Frequency, percentage, mean, standard deviation, reliability, factor analysis and ANOVA were used. 

3.3. Scales 

The survey consisted of two parts: (1) a 10-item questionnaire eliciting information on age, gender, income, 

experience, education level and credit card use and (2) the financial management behavior scale (FMBS) 

developed by Dew and Xiao (2011) and adapted to Turkish by Sekban and Atali (2017), who also added 

items to the scale based on literature review. The 15-item FMBS consists of 4 subscales (Cash Management, 

Credit Management, Savings and Investment and Insurance) and items are scored on a 5-point Likert scale 

(1: Never 2: Very Rarely 3: Occasionally, 4: Often, 5: Always). Table 1 shows the reliability coefficients of the 

FMBS. 

Table 1. Reliability Coefficients of Subscales 

Scales Number of Items Cronbach’s Alpha (α) 

 

 

FMBS  

Cash Management 4  

 

15 

0.604  

 

0.726 

Credit Management 5 0.634 

Savings and Investment  4 0.612 

Insurance 2 0.610 

The Cronbach's alpha coefficient of the FMBS ranges from 0.60 to 0.80 (0.726), indicating that the scale is very 

reliable. The Cronbach's alpha coefficient of the subscales; cash management, credit management, savings 

and Investment and insurance are 0.604, 0.634, 0.612 and 0.610, respectively, indicating high reliability 

(Kayis, 2009: 403-405). 
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4. Results 

This section presents the factor analysis, demographic, descriptive statistical and hypothesis test results. 

4.1. Factor Analysis Results 

Factor analysis is a multivariate statistical analysis technique that converts a large number of interrelated 

variables into a smaller number of new variables. There are two types of factor analysis: exploratory and 

confirmatory. Exploratory factor analysis (EFA) is used to determine underlying factors that might explain 

observed variables. Confirmatory factor analysis (CFA) is used to test whether a predetermined model or 

hypothesis explains the relationship between observed variables (Buyukozturk, 2002: 472). Factor analysis 

gathers observed variables under a few factors with factor loadings (Cetin, 2007: 59), which are also referred 

to as correlation coefficients between observed variables and factors. In this study, an EFA was conducted to 

translate the statements describing participants' financial behaviors into factors. Table 2 and Table 3 show 

the EFA results. 

Table 2. Percentage of Variance Explained by Subscales 

Subscales Number of Items 
Cumulative Percentage of 

Variance Explained (%) 
KMO Sig. 

Cash Management 4 47.644 0.563 0.000 

Credit 

Management 
5 42.745 0.733 0.000 

Savings and 

Investment 
4 49.573 0.573 0.000 

Insurance 2 71.953 0.500 0.000 

The subscale insurance accounted for 71.953% of the total variance explained, indicating that it plays a 

significant role in financial management behavior. The KMO value was greater than 0.5, suggesting an 

adequate sample size for factor analysis. Table 3 shows the factor loadings of the subscales. 

Table 3. Factor Loading Matrix 

 Factors-Factor Loadings 

Items Cash 

Management 

 

Credit 

Management 

Savings and 

Investment  

Insurance 

I compare prices before purchasing products and 

services 

0.615    

I keep track of my monthly income and expenses. 0.658 

I stick to my cash budget and spending plan. 0.839 

I keep enough cash for emergencies. 0.626 

I pay my bills and my due debts on time.  0.477 

I pay off my credit card debt in full. 0.744 

I max my credit cards. 0.641 

Use cash as well as credit cards. 0.663 

I pay the minimum payment on my credit card. 0.712 

I always save money from every income I get.  0.844 

I invest my savings in gold or precious metals 

funds. 

0.501 

I invest my savings in interest-free banking 

instruments. 

0.498 

I save money for long-term goals such as cars, 

education, home, land etc. 

0.879 

I always get comprehensive car insurance.  0.848 

I always have personal accident, life, earthquake, 

fire insurance etc. 

0.848 
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The EFA yielded four factors: (1) cash management, (2) credit management, (3 savings and investment, and 

(4) insurance, indicating that the scale has construct validity. The item “I stick to my cash budget and 

spending plan” accounted for 83.9% of the total variance of the factor cash management. The item “I pay off 

my credit card debt in full” accounted for 74.4% of the total variance of the factor credit management. The 

item “I always save money from every income I get” accounted for 84.4% of the total variance of the factor 

savings and investment. The items “I always save money from every income I get” and “I always have 

personal accident, life, earthquake, fire insurance etc.” accounted for 84.8% of the total variance of the factor 

insurance. 

4.2. Demographic Results 

Table 4 presents the participants’ demographic characteristics. 

Table 4. Demographic Characteristics 

 
N % 

Gender Men 77 90.6 

Women 8 9.4 

Total 85 100 

Age (Years) 26-30 1 1.2 

31-35 15 17.6 

36-40 21 24.7 

41-45 26 30.6 

46-50 9 10.6 

51 13 15.3 

Total 85 100 

Education Level PhD 5 5.9 

Master’s 39 45.9 

Bachelor’s 41 48.2 

Total 85 100 

Marital Status Single 7 8.2 

Married 78 91.8 

Total 85 100 

Management Experience (Years) 1-5 40 47.1 

6-10 29 34.1 

11-15 6 7.1 

16 10 11.8 

Total 85 100 

Average Monthly Income (₺) 5000-7000 11 12.9 

7001-9000 58 68.2 

9001-11000 16 18.8 

Total 85 100 

Credit Card Ownership Yes 81 95.3 

No 4 4.7 

Total 85 100 

Number of Credit Cards 1 34 40.0 

2 28 32.9 

3 11 12.9 

4 4 4.7 

5 4 4.7 

Total 85 100 

Credit Card Limit (₺) 0-5000 9 10.6 

5001-10000 14 16.5 
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10001-15000 14 16.5 

15001-20000 13 15.3 

20001 31 36.5 

Total 85 100 

Frequency of Credit Card Use Every day 25 29.4 

Several times a week 48 56.5 

Several times a month 6 7.1 

Several times a year 2 2.4 

Total 85 100 

77 (90.6%) participants were men and 78 (91.8%) were married. This might suggest that married people are 

more likely to be employed as managers, perhaps on the assumption that they are more responsible than 

single people. 21 (24.7%) participants were 36-40 while 26 (30.6%) were 41-45 years of age. 41 (48.2%) 

participants had a bachelor’s degree and 39 (45.9%) had a master’s degree. These demographics suggest that 

middle aged people with a bachelor’s degree are more likely to be employed as managers. Managers with a 

bachelor’s degree receive master's and PhD degrees later. 40 (47.1%) participants had a 1-5 years of 

managerial experience and 58 (50%) had a monthly income of ₺7001-9000. 81 (95.3%) participants had credit 

cards; 34 (40%) had only one and 28 (32.9%) had two. 31 (36.5%) participants had credit cards with limits 

over 20.001 TL and 48 (56.5%) use their credit cards several times a week, indicating that they shop with 

credit cards and spend large sums of money. 

4.3. Descriptive Statistical Results 

This section presents the descriptive statistical results. Table 5 shows the frequency, mean and standard 

deviation values of the participants' responses to the questionnaire items. 

Table 5. Descriptive Statistical Results 

 ITEMS N Mean (X) 

Standard 

Deviation 

CASH MANAGEMENT 85 3.614 0.7324 

I compare prices before purchasing products and services 85 4.153 0.8797 

I keep track of my monthly income and expenses. 85 3.200 1.4041 

I stick to my cash budget and spending plan. 85 3.553 0.9699 

I keep enough cash for emergencies. 85 3.553 1.0060 

CREDIT MANAGEMENT 77 4.449 0.5957 

I pay my bills and my due debts on time. 85 4.729 0.6617 

I pay off my credit card debt in full. 81 4.679 0.6486 

I max my credit cards. 80 4.150 0.9427 

Use cash as well as credit cards. 79 4.430 0.8870 

I pay the minimum payment on my credit card. 79 4.165 1.3722 

SAVINGS AND INVESTMENT  85 3.429 1.2982 

I always save money from every income I get. 85 3.235 0.9716 

Save money for long-term goals such as cars, education, 

home, land etc. 
85 3.376 0.9756 

I invest my savings in gold or precious metals funds. 85 2.365 1.1111 

I invest my savings in interest-free banking instruments. 85 2.118 1.2763 

INSURANCE 85 2.773 0.7416 

I always get comprehensive car insurance. 85 3.835 1.5648 

I always have Personal accident, life, earthquake, fire 

insurance etc. 
85 3.024 1.4958 

Participants had high credit management (X=4.4) and cash management (X=3.6) mean scores (4: close to 

often), a moderate savings and investment (X=3.4) mean score (3: close to occasionally) and a low insurance 

(X=2.77) mean score (3: close to but lower than occasionally “). The items with the highest scores in cash 
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management, credit management, savings and investment and insurance were “I compare prices before 

purchasing products and services (X=4.2),” “I pay my bills and my due debts on time. (X=4.7),” “I save 

money for long-term goals such as cars, education, home, land etc. (X=3.4) “and “I always get 

comprehensive car insurance (X=3.8),” respectively. These results indicate that participants always compare 

prices when they shop, pay their bills and due debts on time, make investments and make sure that they 

have comprehensive car insurance. 

4.4. Hypothesis Results 

One-way ANOVA was used to determine whether participants’ financial management behaviors (cash 

management, credit management, savings and investment and insurance) differed by management 

experience (Table 6). 

Table 6. ANOVA Results for Management Experience 

 Years N Mean (X) 

 

F 

 

Sig. (0.05) 

Cash Management  1-5 40 3.6063 0.136 0.938 

6-10 29 3.5776 

11-15 6 3.6250 

16 10 3.7500 

Total 85 3.6147 

Credit Management  1-5 38 4.3737 1.297 0.282 

6-10 25 4.4240 

11-15 5 4.5200 

16 9 4.8000 

Total 77 4.4494 

Savings and Investment  1-5 40 2.8938 2.877 0.041 

6-10 29 2.8190 

11-15 6 2.0000 

16 10 2.6250 

Total 85 2.7735 

Insurance 1-5 40 3.5250 2.713 0.050 

6-10 29 3.0172 

11-15 6 3.3333 

16 10 4.3000 

Total 85 3.4294 

Participants’ savings and investment and insurance subscale scores significantly differed by management 

experience (p< 0.05), indicating that the more the management experience, the less the savings and 

investment tendency and higher the tendency to insurance. Thus, H1 was partially confirmed (Table 6). 

One-way ANOVA was used to determine whether participants’ financial management behaviors differed by 

average monthly income (Table 7). 
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Table 7. ANOVA Results for Average Monthly Income 

 ₺ N Mean (X) 

 

F 

 

Sig. (0.05) 

Cash Management  5000-7000 11 3.3409 0.924 0.401 

7001-9000 58 3.6422 

9001-11000 16 3.7031 

Total 85 3.6147 

Credit Management (₺) 5000-7000 9 4.2444 0.648 0.526 

7001-9000 53 4.4642 

9001-11000 15 4.5200 

Total 77 4.4494 

Savings and Investment 

(₺) 

5000-7000 11 2.4091 2.805 0.066 

7001-9000 58 2.7586 

9001-11000 16 3.0781 

Total 85 2.7735 

Insurance (₺) 5000-7000 11 2.6364 3.029 0.050 

7001-9000 58 3.4655 

9001-11000 16 3.8438 

Total 85 3.4294 

Participants’ insurance subscale scores significantly differed by average monthly income (p<0.05), indicating 

that the more the average monthly income, the higher the tendency to insurance. Thus, H2 was partially 

confirmed (Table 6). 

One-way ANOVA was used to determine whether participants’ financial management behaviors differed by 

education level (Table 8). 

Table 8. ANOVA Results for Education Level 

 Degree N Mean (X) 

 

F 

 

Sig. (0.05) 

Cash Management Bachelor’s 41 3.5793 0.942 0.394 

Master’s 39 3.5962 

PhD 5 4.0500 

Total 85 3.6147 

Credit Management Bachelor’s 38 4.4632 0.232 0.793 

Master’s 35 4.4571 

PhD 4 4.2500 

Total 85 4.4494 

Savings and Investment  Bachelor’s 41 2.6646 0.854 0.429 

Master’s 39 2.8782 

PhD 5 2.8500 

Total 85 2.7735 

Insurance Bachelor’s 41 3.0732 3.919 0.024 

Master’s 39 3.6795 

PhD 5 4.4000 

Total 85 3.4294 

Participants’ insurance subscale scores significantly differed by education level (p<0.05), indicating that the 

higher the education level, the higher the tendency to insurance. Thus, H3 was partially confirmed (Table 6). 
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5. Conclusion and Recommendations 

Financial management starts in the family and everyone makes various financial decisions and puts them 

into practice throughout their lives. Financial management is essential for every family, and every family 

member contributes to the stability and development of family finances to achieve financial satisfaction 

(Yap, Komalasari & Hadiansah, 2016, p. 140). People demonstrate the same financial management behavior 

as managers of enterprises and organizations. Therefore, their knowledge and experience are reflected in 

their organizational decisions. Individual financial management behaviors should be assessed to better 

understand their effect on enterprises and organizations. 

Participants’ financial management behaviors differed by experience, income and education level, 

suggesting that the higher the experience, income and education level, the higher the tendency to insurance. 

The better the basic financial knowledge, the more rational and reasonable financial behaviors the managers 

exhibit. 

Participants’ tendency to credit management and cash management is high. In cash management, 

participants compare prices before purchasing products and services and get the most at the least price. 

They have enough cash for their immediate needs and pay their bills and credit card debts on time and in 

full, thus, reducing default risk. 

Participants’ tendency to savings and investment behaviors is moderate, indicating that they do not care 

much about savings. They do not save much money from their income and they only save money after 

deducting their expenses from income. They are, however, aware that they should save money to make 

investments. 

The concept of insurance is not well known in Turkey. Participants have comprehensive insurance because it 

is required by banks as a condition for financing the vehicle in the first place. They also get comprehensive 

insurance when the car is expensive. Although there are many insurance policies for accidents and other 

risks, this issue is not as widespread in Turkey as it is in some countries. The most popular insurance policies 

in Turkey are the Comprehensive Insurance for cars and the Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) for 

earthquake. Participants’ tendency to insurance is slightly below the medium level, indicating that they do 

not pay enough attention to insurance-related financial management behaviors, that is, they do not act 

cautiously. 

In conclusion, participants’ financial management behaviors differed by experience, income and education 

level but not by gender, marital status, age and credit card use. This study is important in the sense that it is 

one of the fewest studies addressing financial management behavior. It is recommended that future studies 

use qualitative methods to gain a more in-depth understanding of the subject matter. 
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Amaç – İşletmelerin faaliyetlerinde devamlılığı sağlamaları oluşturacakları güvene bağlıdır. 

İşletmeler güven düzeylerini yükselttikçe, çıkar gruplarının işletmeye olan ilgileri artacaktır.  

İşletme, çıkar gruplarının güvenlerini kaliteli mal veya hizmet üreterek, şeffaflaşarak, sosyal 

sorumluluklarını yerine getirerek, gerçek durumu yansıtan finansal tabloları yayımlayarak 

kazanabilmektedir. Bu güveni tesis eden işletmelerin hammadde alımlarında, satışlarında,  

yatırım fonlarını temin etmelerinde vb. hususlarda avantajlar sağlayacakları öngörülmektedir. 

İşletmelerin güven oluşturmalarında özellikle yayımladıkları finansal tabloların önemi 

büyüktür. İşletmelerin yayınlayacakları finansal tabloların çıkar gruplarının tam, doğru, 

anlaşılır ve gerçekçi bir şekilde bilgi edinme haklarının sağlanması amacıyla Uluslararası 

Denetim Standartları (UDS) kapsamında Bağımsız Denetim Standartları 570 İşletmenin 

Sürekliliği (BDS 570) Standardı yayınlanmıştır. 

Yöntem – Konunun uygulama yönünü ortaya koymak amacıyla 2013-2017 yılları arasında Borsa 

İstanbul’da (BİST) işlem gören inşaat ve bayındırlık sektörü şirketlerine ait bağımsız denetim 

raporlarında BDS 570 Standardı çerçevesinde bağımsız denetçilerin belirttikleri konular ve bu 

konuların bağımsız denetçi görüşleri üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Bulgular – İlgili standardın anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla standartta belirtilen konular 

detaylı olarak irdelenmiş ve bağımsız denetçinin işletmenin sürekliliği yeteneğini etkileyecek 

durumları tespit ve bildirilmesinde izleyeceği süreç şekil (Şekil-1) üzerinde somutlaştırılmaya 

çalışılmıştır. 

Tartışma – Elde edilen bulgular, kapsamdaki sektör şirketlerine ait bağımsız denetim 

raporlarının büyük bir çoğunluğunda BDS 570 Standardı ile ilgili bilginin yer almadığı tespit 

edilmiştir.  
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independent auditor in determining and notifying the situations that will affect the continuity of 

the enterprise has been tried to be concretized on a figure (Figure-1). 

Discussion – In the majority of independent audit reports of the sector companies within the 

scope of the findings, it is determined that there is no study related to BDS 570 Continuity 

Standard of Business.  

1. Giriş 

İşletmelerin sürekliliği kavramı temel bir varsayım olarak kabul edilmektedir. Bu varsayım çerçevesinde 

işletmelerin sınırsız bir ömre sahip oldukları ve işletme ömrünün işletme sahip ve ortaklarının ömürleriyle 

sınırlı olmadığını öngörülmektedir. İşletmelerin düzenleyecekleri finansal tabloların hedef kullanıcıların 

alacakları kararlar üzerindeki etkisi düşünülerek bu temel varsayım göz ardı edilmemelidir. Özellikle 

ekonomik krizlerin ve muhasebe skandallarının yoğunlaştığı son dönemlerde yatırımcılar açısından 

işletmenin sürekliliği konusu daha da önemli hale gelmiştir. Konunun önemi çerçevesinde UDS kapsamında 

BDS 570 Standardını yayınlanarak bağımsız denetçilere denetimlerinde işletmenin sürekliliğini devam 

ettirme yeteneğiyle ilgili olumsuz olay ve şartların olması halinde bunları değerlendirmeleri ve hedef 

kullanıcılara açık, anlaşılır ve doğru bilgilerin sağlanması hususunda sorunluluklar yüklemiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde BDS 570 Standardının kapsamı, esası, amacı, tarafların sorumlulukları ve 

işletmenin sürekliliğine ilişkin olay ve şartların belirlenmesine yönelik detaylı açıklamalar yapılmış olup 

konunun ve sürecin anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla şekil yardımıyla ilgili standart somutlaştırılmaya 

çalışılmıştır. İkinci bölümünde literatür taraması yapılarak yapılan benzer çalışmalardan elde edilen 

bulgular değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde uygulama çalışması yapılmıştır. Uygulama olarak BİST’te 

işlem gören inşaat ve bayındırlık sektörü şirketlerin 2013-2017 dönemlerine ait bağımsız denetim 

raporlarının BDS 570 Standardı kapsamında incelenmesi yapılmıştır. Bu kapsamda bağımsız denetçilerin 

belirtilen dönemlerde kapsamdaki şirketlerle ilgili düzenledikleri denetim raporlarında işletmenin 

sürekliliğine ilişkin tespitlerini ve bu tespitlerinin denetim raporlarına olan etkilerini detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. İnşaat ve bayındırlık sektörünün seçiminde son dönemlerde konkordato ilan eden firmaların 

büyük bir bölümünün inşaat sektörü olmasından dolayı tercih edilmiştir.  Konkordato hukukumuzda; “bir 

borçlunun, alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri 

anlaşma olup, bununla alacaklılar, borçluya karşı alacaklarının bir kısmından feragat ederler ve/veya borçluya borcunu 

ödeme konusunda belli bir süre verirler, borçlunun bu süre içinde, borcunun kabul edilen kısmını ödemekle borçlarının 

tamamından kurtulmasını sağlayan bir hukuki müessesedir” şeklinde ifade edilmiştir.1 Bu kapsamdaki şirketlerin 

bağımsız denetim raporlarında işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğine ilişkin bağımsız 

denetçilerce yapılan değerlendirmeler ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında ise elde edilen bulgular BDS 

570 Standardı kapsamında değerlendirilerek muhtemel sorunlara ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

2. BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Genel Değerlendirmesi 

BDS 570 İşletmenin Sürekliliği standardı, bağımsız denetçilerin yapacakları denetimlerde işletmenin 

sürekliliğini değerlendirme ve raporlarında bu durumu bildirmeleri hususundaki sorumluluklarını 

düzenleyen bir standarttır.  

İşletmenin sürekliliği kavramı temel bir varsayım olarak kabul edilmekte olup, işletmenin sınırsız bir ömre 

sahip olduğu (tasfiye veya iflas durumları hariç) ve en az izleyen 12 ay boyunca normal şartlarda 

faaliyetlerine devam edebilecek yeteneği olduğunu ifade etmektedir. İşletmenin yapacağı tüm bildirim ve 

finansal tablolarının da bu çerçevede sunulması gerekmektedir. İşletmenin sürekliliği kavramı birçok 

finansal raporlama çerçevesinde, işletme yönetiminin işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğini 

değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Yönetimin bu konuda yapacağı değerlendirme söz konusu 

işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğine dair olay ve şartların muhtemel olacağına yönelik bir 

yargı olacaktır. Yönetimin oluşturacağı yargı aşağıdaki durumlardan etkilenebilir: 

• İşletmenin sürekliliği ile ilgili olay ve şartlardan kaynaklanan sonuçlar uzadıkça bu olay ve şartlarla ilgili 

belirsizlikler de o düzeyde artacaktır. 

• İşletmenin faaliyet durumu, niteliği, karmaşıklığı ve büyüklüğü işletmenin sürekliliğiyle ilgili olay ve 

şartların sonuçlarına ilişkin yargıyı etkileyecektir. 

                                                           
1 İcra İflas Kanunu md.285 
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• Yönetim yargısını mevcut bilgilerle oluşturacağından ileride meydana gelecek muhtemel değişiklikler 

yargıyla bağdaşmayan sonuçlar meydana getirebilir.  

BDS 570 Standardı işletme yönetimine işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğine ilişkin 

değerlendirme yapma sorumluluğu yüklemiştir. Bunun yanında standart bağımsız denetçiye de işletme 

yönetiminin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğunu değerlendirme ve uygun ise 

işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğiyle ilgili olay ve şartlara ilişkin yeterli ve uygun kanıt 

toplayarak bu çerçevede işletmenin sürekliliğini değerlendirme sorumluluğunu yüklemiştir.   

Genel olarak bağımsız denetçiler denetimlerini tüm BDS’lere uygun yapmak zorundadırlar. Ancak bazı 

durumlarda yapısal kısıtlamalardan kaynaklanan önemli yanlışlıkların belirlenmeme riski bulunmaktadır. 

Bu gibi riskli durumlarda bağımsız denetçi ileriki dönemlerde işletmenin sürekliliğini devam ettirme 

yeteneğini etkileyecek olay ve şartların meydana geleceğini öngörmeyebilir ve raporunda bunu ifade 

etmeyebilir. Bağımsız denetçinin bu tür şartlarda işletmenin sürekliliğini devam ettirmesini etkileyecek olay 

ve şartları bildirmemiş olması hedef kullanıcılar açısından işletmenin sürekliliğine ilişkin bir güvence olarak 

algılanmamalıdır. Bu tür yapısal kısıtlamalar bağımsız denetçinin işletmenin sürekliliğini devam ettirme 

yeteneğini etkileyecek olay ve şartların belirlenmesi için elde etmesi gereken yeterli ve uygun kanıt toplama 

sorumluluğunu göz ardı etmez2. 

Standart kapsamında denetçinin aşağıdaki amaçları sağlaması beklenmektedir3: 

• İşletme yönetiminin finansal tablolarını düzenlerken işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının 

uygunluğuna ilişkin yeterli ve uygun kanıtları toplayarak esasın uygunluğu değerlendirmesi ve karar 

vermesi, 

• İşletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğuna karar verdikten sonra elde edeceği yeterli ve 

uygun kanıtlarla işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğini olumsuz etkileyecek olay ve şartlarla 

ilgili önemli belirsizliklerin olup olmadığına karar vermesi ve bunları raporunda belirtmesi gerekmektedir.  

Bağımsız denetçi, yönetimin işletmenin sürekliliği esasını uygulamasının gerekli olduğuna kanaat 

getirdikten sonra iki seçenekle karşılaşır. Birinci seçenekte, işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğine 

ilişkin işletme yönetiminin ön değerlendirme yapıp yapmadığını tespit eder. İşletme yönetiminin bu konuda 

bir değerlendirmesi mevcut ise bunu yönetimle değerlendirir ve varsa yönetimce belirlenmiş veya bağımsız 

denetçi tarafından tespit edilmiş işletme sürekliliğini devam ettirmeye yönelik olumsuz olay ve şartların 

yönetim tarafından ele alınmasıyla ilgili planlarının olup olmadığını değerlendirir. İkinci seçenekte ise 

işletme yönetiminin konuya ilişkin bir ön değerlendirmesinin olmaması halinde işletmenin sürekliliğini 

devam ettirme yeteneğini olumsuz etkileyecek olay ve şartların mevcudiyeti hususunda işletme yönetimini 

sorgular. 

Bağımsız denetçi işletme yönetiminin işletmenin sürekliliği hususunda yapmış olduğu değerlendirmeyi 

aşağıdaki koşullar altında inceler: 

• İşletme yönetiminin değerlendirmesi bağımsız denetçinin konuyla ilgili yapacağı değerlendirmenin odak 

noktasını oluşturur. 

• İşletme yönetiminin konuyla ilgili analiz eksikliğinin giderilmesi bağımsız denetçinin sorumluluğunda 

değildir. 

• Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin değerlendirmesinde ele aldığı süreci, varsayımları, planları ve bu 

planlarda belirtilen şartların uygulanabilirliğini inceler.  

• Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin yaptığı finansal tablolarla ilintili olarak 12 aydan daha kısa 

olmamasına dikkat eder. Sürenin kısa olması halinde genişletilmesini talep eder.  

• İşletme yönetiminin yaptığı değerlendirmede işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğini olumsuz 

etkileyecek olay ve şartların olması halinde bu olay ve şartların önemli belirsizlik oluşturup 

oluşturmadığını test etmek için yeterli ve uygun kanıtlar elde etmek amacıyla ilave denetim prosedürlerini 

uygular. 

                                                           
2 BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standardına Uygun Olarak Yürütülmesi, 

A52.  
3 BDS 570 İşletmenin sürekliliği, madde 9. 
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BDS 570 Standardında bağımsız denetçilere rehberlik etmek amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte 

işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğini olumsuz etkileyebilecek bazı olay ve şartlar Tablo 1’de 

belirtilmiştir4. 

Tablo-1: İşletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğini olumsuz etkileyebilecek olay ve şartlar 

F
in

an
sa

l 
D

u
ru

m
u

 

• Kısa vadeli yabancı kaynak pozisyonu 

• Kreditörlerin desteklerini çekeceklerine yönelik belirtiler 

• Negatif nakış akışları 

• Alacaklılara zamanında ödeme yapılamaması 

• Tedarikçilerle peşin ödeme yöntemine geçilmesi 

• Temel finansal oranlardaki olumsuzluklar 

İş
le

tm
e 

F
aa

li
y

et
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• Yönetimin tasfiye veya işi sonlandırma niyeti 

• Kilit konumdaki personel kadrolarının boşalması ve yerlerinin doldurulamaması 

• Önemli hammadde darboğazı 

• Güçlü rakiplerin ortaya çıkması 

• Pazar, müşteri, imtiyaz, lisans veya tedarikçilerin önemli bir bölümünün kaybedilmesi 

• İşgücü temininde yaşanan sorunlar 

D
iğ

er
 K

o
n

u
la

r 

• İşletme aleyhine açılmış, olumsuz sonuçlanması halinde karşılanması zor taleplere neden 

olacak davalar. 

• İşletme açısından olumsuzluklar içeren mevzuat ve politika değişiklikleri 

• Sermaye ve diğer yasal yükümlülüklere aykırılıklar (özellikle finans kurumları açışından) 

 

Tablo “BDS 570 İşletmenin Sürekliliği” standardından faydalanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur. 

Bağımsız denetçi, işletme yönetiminin belirlemiş olduğu işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğini 

olumsuz etkileyecek olay ve şartların önemli bir belirsizliğe neden olup olmayacağını değerlendirirken ilave 

denetim prosedürlerini5  kullanarak yeterli ve uygun kanıtlar elde etmelidir. Bağımsız denetçi bu kanıtları 

göz önünde bulundurarak yapacağı mesleki muhakeme sonucuna göre –varsa- önemli belirsizliğin 

gerçekleşmesi halinde muhtemel etkisi ve büyüklüğüyle ilgili bir sonuca varır ve bu çerçevede görüşünü 

belirtir.  

BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı işletme yönetimine işletmenin sürekliliğini devam ettirme 

yeteneğini ortaya koyan bir değerlendirme yapma sorumluluğunu yüklemiştir. Standart aynı doğrultuda 

bağımsız denetçilere de yapacakları denetimle ilgili olarak işletme yönetiminin işletmenin sürekliliğini 

devam ettirme yeteneğiyle ilgili ortaya koyduğu değerlendirmeyi belirli bir süreç dâhilinde değerlendirme 

sorumluluğunu yüklemiştir. Bağımsız denetçinin bu sorumluluk süreci Şekil-1’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

                                                           
4 BDS 570 İşletmenin sürekliliği, A3. 
5 BDS 570 İşletmenin sürekliliği, A16 (Bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla). 
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Şekil-1: BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı Süreci6 

Şekil-1’de görüldüğü gibi işletme yönetiminin işletmenin sürekliği esasını uygulamasının uygun olup 

olmadığından başlanarak bir takım sorulmuştur. Sorulara verilen cevaplara göre  olumlu görüş, sınırlı 

                                                           
6 Şekil-1 “BDS 570 İşletmenin Sürekliliği” standardından faydalanılarak oluşturulmuştur. 
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olumlu görüş, görüş bildirmekten kaçınma ve olumsuz görüş alternatiflerinden hangisinin bağımsız 

denetim raporunda yer alacağı belirlenmeye çalışılmıştır. 

3. Literatür Taraması 

Özellikle son dönemlerde yoğun olarak bazı sektörlerde bir kısım işletmelerin faaliyetlerinde daralmalar 

olması veya konkordato ilan etmeleri gözleri işletmenin sürekliliği kavramına çevirmiştir. İşletmenin 

sürekliliği kavramının bağımsız denetimin standartlarında yer alması konun önemini daha da arttırmıştır. 

Bu kısımda konu ile ilgili yayımlanmış bazı çalışmalara yer verilmiştir: 

Tepegöz ve Türedi (2009) çalışmalarında işletmenin sürekliliği temel varsayımın işletme yönetimi tarafından 

bildirilmesinin ve bağımsız denetçi tarafından da tasdik edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bağımsız 

denetçinin elde edeceği kanıtlara göre tasdik işlemini oluşturması, işletmenin sürekliliğini olumsuz 

etkileyecek olay ve şartların olmadığının yeterli ve uygun kanıtlarla tespit edilmesi -varsa- yeterli 

açıklamaların bulunması durumunda olumlu görüş bildirmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ancak olumsuz 

olay ve şartların bulunması ve bu hususlarla ilgili yeterli açıklamaların bulunmaması halinde olumsuz görüş 

ya da görüş bildirmekten kaçınma yollarını tercih edebileceğini vurgulamışlardır. Ayrıca bağımsız 

denetçilerin eksik, hatalı veya kasıtlı rapor düzenlemeleri ile ilgili işletmenin veya çıkar gruplarının 

karşılaşacakları muhtemel zararlar hususundaki cezai yaptırımların kanunlarımızda düzenlenmemiş 

olmasının ve bağımsız denetçilerin işletmeler tarafından belirlenerek ücretlerinin işletmelerce ödenmesi 

konusunun istismara açık olduğunu belirtmişlerdir.  

Almalı (2009) çalışmasında işletmenin sürekliliğine ilişkin genel bir çerçeve çizerek standardın taraflara 

yüklediği sorumlulukları incelemiştir.  Bu çerçevede bağımsız denetçinin tahmin ve prosedürlere dayalı 

olarak işletmenin bilanço tarihinden itibaren en az 12 aylık süreyi kapsayacak şekilde işletmenin 

sürekliliğine ilişkin olay ve şartlarda ciddi belirsizliklerin olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini; 

ancak bu değerlendirmenin işletmenin sürekliliğini devam ettireceğine dair bir garanti olmadığını 

vurgulamıştır. Bununla birlikte işletmenin sürekliliğine ilişkin ciddi belirsizlik barındıran olay ve şartların 

denetim raporlarında bildirilmiş olmasının ve bağımsız denetçinin görüşünü etkilemesinin denetimin 

kalitesi ve güvenilirliği bakımından olumlu olduğunu ifade etmiştir.  

Kuruppu (2009) çalışmasında, işletmenin başarısızlık modellerini test ederek denetçi raporlarının işletmenin 

sürekliliği konusunda daha güvenilir bilgiler sağlayıp sağlamadığını dolayısıyla denetim raporlarının 

değerine ve etkinliğine katkı sunup sunmadığını anket yöntemiyle incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

işletme başarısızlık modelinin kullanılmasının, denetçilerin görüşlerini daha gerçekçi çıkarımlar 

çerçevesinde oluşturduklarını ve hedef kullanıcıların işletmenin finansal durumuna ilişkin kullanılabilirliği 

yüksek sonuçlara ulaştıklarının tespit edildiğini belirtmiştir. Bağımsız denetçilerin, işletmenin sürekliliğine 

ilişkin farklı modellerle değerlendirme yapmalarının yasa ve denetim standartlarında belirtilenden daha 

fazla sorumluluğu kabul ettikleri anlamına gelmediği vurgulanmıştır.  

Uzay ve Güngör Tanç (2010) çalışmalarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 2000-2008 yılları 

arasında işlem görüp, işlem sırası kapanan ve ticari faaliyetleri belirsizleşen şirketlerin denetim raporlarını 

mercek altına almışlardır Bu şirketlerin bağımsız denetim raporlarında işletmenin sürekliliği kavramına dair 

açıklamaların olup olmadığını kontrol etmişlerdir.  Özellikle 2000-2007 yılları arasında bazı işletmelerin 

sürekliliklerinde tehlike olmasına rağmen denetim raporlarında olumlu görüşe yer verildiğini tespit 

etmişlerdir. Ayrıca, Uluslararası Denetim Standartlarının devreye girmesi ile birlikte işletmenin sürekliliğine 

ilişkin açıklamaların denetim raporlarında daha sıklıkla görülmeye başlandığını ifade etmişlerdir. 

Tamas vd. (2012) çalışmasında özellikle yaşanan küresel finansal krizlerin işletmenin sürekliliği temel 

varsayımına etkisini incelemiştir. Küresel finansal krizlerin, finansal tabloları yayınlayan işletme 

yönetimlerinin ve bu tabloları denetleyen bağımsız denetçilerin eksik ve hatalarını ortaya çıkarmasında 

etkili olduğunu belirtmiştir. İşletmenin sürekliliğini olumsuz etkileyecek olay ve şartların tespitinde 

yönetimin tasfiye niyeti, faaliyetleri durdurma/azaltma düşüncesi veya süreklilik için gerçekçi 

alternatiflerini 6 gösterge ile test edilebileceğini ifade etmişlerdir. Bu göstergeler; izleyen dönemlerde 

yaşanan faaliyet zararları, önceki döneme göre cironun azalması, önceki döneme göre stoklardaki artış, 

önceki döneme göre öz kaynak azalması, önceki döneme göre kısa vadeli borçların artması ve 90 günden 

fazla süren tedarikçiler, bütçe, çalışanlar, bankalar gibi kısa vadeli borçların ödenememesidir. Çalışmada 
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belirtilen değişkenlere verilecek cevapların evet olması halinde işletmenin sürekliliğine ilişkin önemli bir 

belirsizliğin gözlemlenebilir olduğu vurgulanmıştır. 

Yılmaz (2017) çalışmasında, BDS 570 Standardı çerçevesinde işletmenin sürekliliğinde ciddi belirsizlik 

oluşturabilecek olay veya şartları incelemiştir. Bu kapsamda BİST sanayi sektöründe 2013-2016 

dönemlerinde işlem gören 704 şirket incelenmiş ve 18 şirkette işletmenin sürekliliğinde ciddi belirsizlik 

oluşturabilecek olay ve şartların mevcut olduğuna dair bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler içerik analizine 

tabi tutularak ciddi belirsizlik oluşturan olay ve şartların en fazla 2013 döneminde gerçekleştiği (%39), 

bunların büyük çoğunluğunun ise (%44) bağımsız denetçi raporlarında olumlu görüşü etkilemediği ifade 

edilmiştir.  

Yaşar (2017) çalışmasında bağımsız denetim görüşlerinin uygunluğunu ve BİST sınai endeksinde işlem 

gören şirketler üzerinde lojistik regresyon yöntemiyle işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneğinde 

ciddi belirsizlik barındıran ve denetçi görüşleri üzerinde etkisi bulunan olay ve şartları belirlemeye 

çalışmıştır. Bağımsız denetim raporlarında işletmenin sürekliliğine ilişkin ciddi belirsizlikleri olan şirketlerin 

diğer şirketlere göre işletme büyüklüğünün, likidite ve karlılık düzeylerinin düşük olduğu, borç oranlarının 

da daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Bağımsız denetçilerin işletmenin sürekliliğine ilişkin ciddi 

belirsizlik konusunda olumlu görüş dışındaki görüş bildirmelerinde; önceki denetim görüşünde ilgili 

konudaki belirsizlikler, denetim raporlarındaki gecikmeler ve net satış/toplam varlık oranın düşük 

olmasının etkili olduğu vurgulanmıştır.  

Taş vd. (2018) çalışmalarında BİST’te işlem gören 4 firmaya ait 5 yıllık bağımsız denetim raporlarında 

işletmenin sürekliliğine ilişkin ciddi belirsizliklerin olup olmadığı –varsa- bu belirsizliklerin bağımsız 

denetçi raporlarında ne şekilde ifade edileceğini incelemişlerdir. Elde edilen bulgularda denetçi raporlarında 

işletmenin sürekliliğine ilişkin paragrafın oluşturulduğu ancak konu hakkında detaylı bilgiler verilmediği, 

çoğunluğunda konunun standart bir cümle ile ifade edildiği, şirket yönetimlerinin işletmenin sürekliliği ile 

ilgili ciddi belirsizlikleri bildiren denetim firmalarıyla izleyen dönemlerde çalışmadıklarını ifade etmişlerdir. 

İşletmenin sürekliliği yeteneğini olumsuz etkileyen –varsa- ciddi belirsizliklerin tespiti ve denetim 

raporlarında bildirilmesinin şirketin devamlılığı ve çıkar gruplarının bilgi edinmeleri için çok önemli 

olduğunu vurgulamışlardır.  

Koçyiğit vd. (2018) çalışmalarında BİST’te işlem gören imalat sektörü işletmelerinin 2016 dönemine ilişkin 

bağımsız denetim raporlarının BDS 570 Standardı kapsamında uygunluğunu incelemişlerdir. İncelemede 

kapsamdaki şirketlerin büyük çoğunluğunun bağımsız denetim raporlarında işletmenin sürekliliği 

hususunu standarda uygun şekilde oluşturulduğu; ancak düşük oranda da olsa bazı şirketlerin bağımsız 

denetim raporlarında ilgili konunun standarda uygun olamayacak şekilde oluşturulduğu vurgulanmıştır. 

Standardın genel amaçlarına uygun olarak oluşturulacak denetim raporlarının finansal tablo kullanıcılarının 

bilgi düzeylerini yükselteceği ve şirketlere ait finansal bilgilerin şeffaflaşacağı da ifade edilmiştir.  

Çalışma dâhil yapılan diğer çalışmalarda işletmenin sürekliliğini devam ettirme yeteneği konusunun temel 

kavramlar veya kavramsal çerçeve boyutunda bırakılmayarak ayrı bir standart olarak düzenlenmiş 

olmasının hem işletme açısından hem finansal tabloların hedef kullanıcıları açısından önemli bir gelişme 

olarak görülmektedir. Konunun işletmeler açısından önemi, işletmenin sürekliliğini devam ettirme 

yeteneğinin objektif bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin muhtemel tehlikelerin erken tespit edilmesine ve 

gerekli tedbirlerin alınmasına imkân sağlamasıdır. Finansal tablo kullanıcıları açısından önemi ise, denetim 

raporlarında işletmenin sürekliliğinin akıbeti hususunda bilgilendirmelerin yapılmış olmasının asimetrik 

bilgi düzeyinin azalmasına ve kararlarını daha güvenilir bilgiye dayanarak almalarına olanak sağlanmasıdır. 

4. Uygulama 

BDS 570 Standardı yapılan güncelleme sonrasında 01.01.2017 ve sonraki tarihte başlayan dönemlerde 

uygulanmak üzere 24.03.2017 tarihinde yayımlanmıştır. Muhasebenin temel kavramlarında, kavramsal 

çerçeve ve TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu standartlarında belirtilen işletmenin sürekliliği temel 

varsayımının önemini ön plana çıkartmak amacıyla BDS 570 İşletmenin Sürekliliği adı altında standart 

oluşturulmuştur. Standardın temel amacı hazırlanan finansal tabloların işletmenin sürekliliğine ilişkin 

bağımsız denetçiler tarafından oluşturulan analiz, yorumlara ve hedef kullanıcıların ulaşılabilirliğini 

kolaylaştırmaktır. Finansal tabloların hedef kullanıcıları alacakları kararlarda bağımsız denetim 
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raporlarından azami ölçüde faydalanmaktadırlar. İşletmenin raporlama döneminden itibaren en az 12 aylık 

süreçte sürekliliğini devam ettirme yeteneğine sahip olup olmadığının konunun uzmanları olan bağımsız 

denetçiler tarafından denetim raporlarında ayrı bir başlık olarak bildirmeleri, hedef kullanıcıların alacakları 

kararlarda daha dikkatli ve özenli olmalarına katkı sunacaktır.  

Çalışmanın uygulama bölümü 2013-2017 dönemlerinde BİST’te işlem gören İnşaat ve Bayındırlık sektörü 

şirketlerinin bağımsız denetim raporlarının BDS 570 Standardı kapsamında incelenmesini içermektedir. 

Şubat 2019 tarihi itibariyle BİST İnşaat ve Bayındırlık sektöründe 9 şirket işlem görmektedir. Ülkemizde son 

dönemlerde yaşanan finansal sıkıntılar sonucu faaliyetlerini sürdürmede sorun yaşayan ve konkordato için 

Asliye Ticaret Mahkemelerine başvuran şirketlerin büyük bir çoğunluğunun inşaat sektöründe faaliyet 

gösteren şirketler olması çalışmanın uygulama bölümünün oluşturmasında tercih sebebi olmuştur. 

Kapsamdaki sektörde faaliyet gösteren 9 şirkete ait 2013-2017 dönemlerine ait bağımsız denetim raporları 4 

kriter çerçevesinde incelenmiştir. Bu kriterler; bağımsız denetçinin görüş şekli, işletmenin sürekliliği temel 

varsayımının belirtilip belirtilmediği, işletmenin sürekliliğini olumsuz etkiyecek olay ve şartların olup 

olmadığı ve denetim firmaların istikrarından oluşmaktadır. Çalışmanın uygulama bölümünün temel 

amaçları standardın ilk yayımlandığı dönemden günümüze kadar olan süreçte konunun bağımsız denetim 

raporlarında belirtilip belirtilmediği ve son dönemde özellikle inşaat sektöründe yaşanan finansal 

sıkıntıların öngörülebilirlik düzeyleri hakkında bağımsız denetim raporlarından bulgular elde etmektir. 

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) sitesinden ilgili şirketlerin 2013-2017 dönemlerine ait yıllık finansal 

raporlarına ilişkin denetim raporları üzerinde işletmenin sürekliliği standardı incelenmiş ve elde edilen 

veriler Tablo-2’de gösterilmiştir. 

Tablo-2: Çalışma kapsamdaki şirketlere ait veriler 

Şirket  

 

 

Dönem Görüş Süreklilik 

varsayımı 

Olay 

ve 

Şartlar 

Bağımsız Denetim Şirketi 

ANEL ELEKTRİK 

PROJE 

TAAHHÜT VE 

TİCARET A.Ş. 

2017 Olumlu  Belirtilmiş  Yok  KPGM BDŞ 

2016 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 

2015 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 

2014 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 

2013 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   AC İSTANBUL BDŞ 

EDİP 

GAYRİMENKUL 

YATIRIM 

SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

2017 Olumlu  Belirtilmiş Yok   MGI BDŞ 

2016 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   GÜRELİ BDŞ 

2015 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   GÜRELİ BDŞ 

2014 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   GÜRELİ BDŞ 

2013 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   GÜRELİ BDŞ 

ENKA İNŞAAT 

VE SANAYİ A.Ş. 

2017 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   KPGM BDŞ 

2016 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   DRT BDŞ (DELOİTTE) 

2015 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   DRT BDŞ (DELOİTTE) 

2014 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   DRT BDŞ (DELOİTTE) 

2013 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   DRT BDŞ (DELOİTTE) 

KUYUMCUKENT 

GAYRİMENKUL 

YATIRIMLARI 

A.Ş. 

 

2017 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   ULUSAL BDŞ 

2016 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   ULUSAL BDŞ 

2015 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   ULUSAL BDŞ 

2014 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   ULUSAL BDŞ 

2013 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   ULUSAL BDŞ 

ORGE ENERJİ 

ELEKTRİK 

TAAHHÜT A.Ş. 

 

2017 Olumlu  Belirtilmiş Yok   BİLGİLİ BDŞ 

2016 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 

2015 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   AC İSTANBUL BDŞ 

2014 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   AC İSTANBUL BDŞ 

2013 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   AC İSTANBUL BDŞ 

SAN-EL 

MÜHENDİSLİK 

2017 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 

2016 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 
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ELEKTRİK TAAH. 

VE TİCARET 

 

2015 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 

2014 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 

2013 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   BİLGİLİ BDŞ 

TÜRKER PROJE 

GAYRİMENKUL 

VE YATIRIM 

GELİŞTİRME A.Ş. 

2017 Olumlu  Belirtilmiş Yok   MGI BDŞ 

2016 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   MGI BDŞ 

2015 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   MGI BDŞ 

2014 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   ÇAĞDAŞ BDŞ 

2013 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   ÇAĞDAŞ BDŞ 

YAYLA ENERJİ 

ÜRETİM TURİZM 

VE İNŞAAT 

TİCARET A.Ş. 

 

2017 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   KARAR BDŞ 

2016 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   KARAR BDŞ 

2015 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   KARAR BDŞ 

2014 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   KARAR BDŞ 

2013 Olumlu  Belirtilmemiş  Yok   ADALYA ULUSLAR ARASI BDŞ 

YEŞİL YAPI 

ENDÜSTRİSİ A.Ş. 

 

2017 Olumlu  Belirtilmiş Yok   GÜRELİ BDŞ 

2016 Şartlı 

Görüş 

Belirtilmemiş  Yok   GÜRELİ BDŞ 

2015 Şartlı 

Görüş 

Belirtilmemiş  Yok   GÜRELİ BDŞ 

2014 Şartlı 

Görüş 

Belirtilmemiş  Yok   GÜRELİ BDŞ 

2013 Şartlı 

Görüş 

Belirtilmemiş  Yok   YEDİTEPE BDŞ 

Tablo-2, çalışma kapsamındaki şirketlerin verileri incelenerek oluşturulmuştur. 

Çalışma kapsamında incelenen şirketlerden Yeşil Yapı A.Ş’nin 2013-2016 dönemleri hariç olmak üzere  9 

şirketin tamamının tüm dönemlerine ait bağımsız denetim raporlarında bağımsız denetim şirketlerinin 

olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir.  Yeşil Yapı A.Ş’nin 2013-2016 dönemlerinde bağımsız denetim 

şirketlerinin denetim raporlarında sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş) bildirmelerinin temel nedeni olarak 

görüşün dayanak kısmında; “Grup'un öz kaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gereken iştiraki Televersal Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim A.Ş.’nin finansal tabloları denetlenmemiş olup, bu iştirakin dönem kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablolarından, konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarına, Grup'un payı kadar tutar 

yansıtılmamış ve söz konusu yatırım konsolide finansal tablolarda edinme maliyeti ile yer almıştır.” şeklinde ifade 

edilmiştir. 

Kapsamdaki şirketlerin 5 adedinde sadece 2017 dönemine ait denetim raporlarında BDS 570 Standardının 

öngördüğü temel düzeyde konu ile ilgili ifadelere yer verildiği, geriye kalan 4 şirketin tüm dönemlerinde 

konuyla ilgili herhangi bir ifadenin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bağımsız denetçiler işletmenin 

sürekliliği ile ilgili olarak denetim raporlarında genellikle; “Finansal tablolar hazırlarken yönetim; işletmenin 

sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan 

ve şirketi tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin 

sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.” şeklinde standartta ifade edilen benzer cümlelere yer 

vermişlerdir. 

İncelenen şirketlerin denetim raporlarının tüm dönemlerinde işletmenin sürekliliğini devam ettirme 

yeteneğini olumsuz etkileyecek olay ve şartların varlığına dair herhangi bir veri tespit edilmemiştir. 

Bağımsız denetim şirketleri görüşlerini kapsamdaki şirketlerin finansal tablolarında işletmenin sürekliliği 

yeteneğini devam ettirmede ciddi belirsizlik barındıran herhangi bir durumun bulunmadığına yönelik 

oluşturmuşlardır. Bağımsız denetçilerin görüşlerine ilişkin sonuçlar Grafik-1’de gösterilmiştir.  
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Grafik-1: Bağımsız Denetim Şirketlerin Görüşleri 

Grafik-1’de işletmenin sürekliliği, ilgili 2017 dönemi denetim raporlarının %56’sında ifade edilmiş, 

%44’ünde herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. 2017 dönemi dışında kalan dönemlere ait denetim 

raporlarında işletmenin sürekliliği hususu ile ilgili ifadeler kullanılmamıştır. İşletmenin sürekliliğine atıfta 

bulunan denetim raporlarının tamamında herhangi bir ciddi belirsizlik hususu açıklanmamış ve olumlu 

görüş bildirilmiştir. Bağımsız denetim raporlarında görüşlerin olumlu olması, bağımsız denetçiler tarafından 

borsada işlem gören inşaat ve bayındırlık sektörü şirketlerinin sürekliliklerini olumsuz etkileyebilecek ciddi 

belirsizliklerin olmadığının tasdik edilmesidir. Bu tasdik işlemi, işletmenin sürekliliğinin garanti edilmesi 

anlamına gelmemekle birlikte hedef kullanıcıların güven düzeylerini yükseltebilir.  

 

Grafik 2: Bağımsız denetim şirketlerin denetimdeki payları. 

Grafik-2, 2013-2017 dönemleri arasında BİST’te işlem gören inşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet 

gösteren 9 şirketin belirtilen dönemlerde bağımsız denetimlerini gerçekleştiren bağımsız denetim şirketlerin 

dağılımlarını göstermektedir. 2013 döneminde AC İstanbul Bağımsız Denetim Şirketi kapsamdaki şirketleri 

denetlemede en yüksek paya sahip iken izleyen iki dönemde payının düştüğü ve 2016-2017 dönemlerinde 

ise ilgili şirketleri denetlemediği görülmektedir. Genel olarak Bilgili ve Güreli Bağımsız Denetim Şirketleri 

kapsamdaki şirketleri en fazla denetleyen şirketler olduğu görülmektedir. Yeşil Yapı A.Ş’nin kendisini 

denetleyen ve üst üste şartlı görüş bildirmesine rağmen Güreli Bağımsız Denetim Şirketiyle anlaşmasını 

sürdürmesi denetimde istikrarlı olduklarının bir göstergesidir. Bağımsız denetimdeki istikrarın incelenen 

dönemlerde inşaat ve bayındırlık sektörünün genelinde kendisini gösteren bir durum olduğu 

görülmektedir. Denetimin dört büyükleri olarak telaffuz edilen E&Y, KPMG, Deloitte ve PwC şirketleri 

inceleme kapsamındaki şirketlerin denetiminde kayda değer bir paya sahip olmadıkları görülmektedir.  
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5. Sonuç 

İşletmenin sürekliliği temel varsayımı ilişkili tarafların sürece ilişkin devamlılığın dayanak noktasını 

oluşturmaktadır. Yönetimler işletmenin sürekliliği varsayımına dayanarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar 

hazırlamaktadır. Aynı şekilde iş görenler, tedarikçiler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler vb. işletmenin 

sürekliliğini devam ettirme yeteneğine güvenerek kararlar alırlar. İşletmenin sürekliliği temel varsayımı 

muhasebe biliminde temel kavramlar, kavramsal çerçeve gibi metinlerde ifade edilmesine rağmen konunun 

önemi kapsamında ayrı bir standart olarak BDS 570 İşletmenin Sürekliliği Standardı adı altında 2013 yılında 

yayımlanmış ve daha sonra güncellenmiştir. Denetim standardı çerçevesinde işletme yönetiminin işletmenin 

sürekliliğini devam ettirme yeteneğini değerlendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşletmenin sürekliliğini 

devam ettirme yeteneğini olumsuz etkileyebilecek ciddi belirsizliklerin bulunması halinde yönetimin bu 

belirsizliklere ilişkin planlamalar yapması gerekmektedir. Bağımsız denetçilerin işletmenin sürekliliği 

standardı çerçevesindeki sorumlulukları ise öncelikle yönetimin finansal tablolarını işletmenin sürekliliği 

temel varsayımına göre oluşturmasının uygunluğunu değerlendirmektir. Temel varsayımın kullanılmasının 

uygun olması halinde işletmenin sürekliliği hususunda yönetimin değerlendirmeleri ve planlamalarını 

kontrol etmeleri bağımsız denetçilerin sorumlulukları kapsamındadır.  

Çalışmanın uygulama kısmı çerçevesinde BİST’te inşaat ve bayındırlık sektöründe faaliyet gösteren 

şirketlerin ilgili dönemlerine ilişkin bağımsız denetim raporları incelenmiştir. İnceleme sonucunda 

işletmenin sürekliliği hususunda standardın uygulamasına yönelik ifadelere genelde rastlanmamıştır. 

İşletmenin sürekliliğine ilişkin ifadeler 5 şirketin 2017 dönemi denetim raporlarında belirtilmiş; ancak ciddi 

belirsizlik oluşturacak olay ve şartların varlığı tespit edilmemiştir. Bağımsız denetim raporlarında 2017 

döneminde tüm şirketlerde, diğer dönemlerde ise 1 şirket hariç diğerlerinin tamamında olumlu görüş 

bildirildiği tespit edilmiştir.   

BDS 570 Standardı bağımsız denetim raporlarına yeni bir boyut kazandıracaktır. Bağımsız denetçilerin 

denetim raporlarında işletmenin sürekliliğine ilişkin ifadelere yer verecek olması, hedef kullanıcıların 

kararlarını etkileyecektir. Ayrıca bağımsız denetçiler denetimlerinde işletmenin sürekliliği ile ilgili 

yönetimlerin iyi niyetlerini sorgulayacaklarından dolayı yönetimlerin işletmenin devamlılığına ilişkin 

detaylı analizleri ortaya koymaları gerekmektedir. İşletme başarısızlıklarının sonuçları itibariyle geniş 

kesimleri olumsuz etkilediği düşünüldüğünde işletmenin sürekliliği temel varsayımının denetim 

raporlarında değerlendirilmesinin; güvenin, şeffaflığın, iyi niyetlerin ilamı olacağı öngörülmektedir. 

Bununla birlikte işletmenin sürekliliği ile ilgili işletme yönetimini değerlendirme sorumluluğu bulunan 

bağımsız denetçilerin, işletmelerin başarısızlıkları halinde herhangi bir sorumluluklarının bulunmaması 

tartışma konusudur. Ayrıca bağımsız denetçi ücretinin denetlenen şirket yönetiminin sorumluluğunda 

olması denetimin bağımsızlığını şüpheli hale getirdiği hususu da güncelliğini korumaktadır. Yapılacak yeni 

çalışmalarda işletmenin sürekliliği kavramının bağımsız denetim raporlarında gösterimindeki değişimin 

izlenmesi açısından konunun benzer veya farklı sektörlerde yeniden ele alınması faydalı olacaktır.  
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Amaç – Bu araştırmanın temel amacı özel güvenlik görevlilerinin polis işbirliği algılarının iş 
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veri araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada Weiss vd. (1967) tarafından geliştirilen Minnesota 

İş Doyum Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen Özel Güvenlik Polis İşbirliği Düzeyi 

Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde regresyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonuçlarına göre polis işbirliği ile iş doyumu arasında pozitif yönlü ilişki 

olduğu, polis işbirliğinin iş doyumunu %21 oranında açıkladığı tespit edilmiştir. 

Tartışma – Araştırma sonuçları özel güvenlik görevlileri açısından polis işbirliğinin iş 

doyumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu açıdan özel güvenlik 

polis işbirliğini geliştirici faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçları tartışılmıştır. 
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Purpose – The main purpose of this study is to reveal the effect of private security officers’ 

police cooperation perception on job satisfaction. 

Design/methodology/approach – The population of the study includes the private security 

officers working in Bursa. Random sampling is conducted in the study. As a result of 

questionnaires, 702 data were found analyzable. In this study, the Job Satisfaction Scale 

developed by Weiss et al. (1967) and Private Security Police Cooperation Level Scale developed 

by the researcher was used. Regression analysis was used in data analysis. 

Findings – According to the result of the study, it was revealed that there is a positive 

relationship between police cooperation and job satisfaction, police cooperation explains job 

satisfaction by 21%. 

Discussion – Research results show that police cooperation has a significant impact on job 

satisfaction in terms of private security officers. In this respect, the activities to develop private 

security polis cooperation and the results of the activities are discussed. 

 

1. GİRİŞ 

Özel güvenlik sektörü dünyadaki gelişmesine paralel olarak Türkiye’de de hızlı bir şekilde gelişmektedir. 

Her geçen gün artan özel güvenlik şirketinin yanında istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısı polis 

sayısını geçmiştir. Hem kamu kurumlarında hem de özel sektör işletmelerinde istihdam edilebilen özel 

güvenlik görevlileri işin doğası gereği polisle devamlı ilişki içerisinde bulunmak durumundadır.  

Kamu güvenliğinin etkin biçimde sağlanabilmesinin yollarından birinin özel güvenlik ile işbirliği 

kapsamında alınan tedbirlerle sağlanabileceğini fark eden yöneticiler başta İngiltere, Hollanda ve 

Avusturalya olmak üzere birçok ülkede kamu özel işbirliği (Public Private Partnership) kapsamında projeler 

geliştirmeye başlamışlardır. Bu kapsamda geliştirilen projeler özel güvenlik ve polisi daha fazla birbirine 

yaklaştırmaktadır. Bu yönde yapılan araştırmalar bu eğiliminin artarak devam edeceğini öngörmektedir.  

mailto:ugurdemirci@yahoo.com
http://www.orcid.org/0000-0002-4677-3477
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Bu alanda yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre hem özel güvenlik görevlilerinin hem de 

polislerin bu işbirliğinin gelişmesini istedikleri anlaşılmaktadır. Geliştirilen iş birliğinin oluşturduğu iklim 

ve bu işbirliği neticesinde elde edilecek olumlu sonuçlar özel güvenlik görevlilerinin iş doyumları üzerinde 

etkili olabilir. Alanyazında bu yönde yapılmış araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle araştırma “özel 

güvenlik polis işbirliği iş doyumu üzerinde etkili midir?” sorusuna cevap bulmak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veri ışığında yapılan analiz neticesinde polis 

işbirliğinin iş doyumu üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Türkiye’de özel güvenlik 

Türkiye’de özel güvenlik faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin ilk mevzuat düzenlemesi 1981 yılında 

yürürlüğe giren 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

Hakkında Kanun”dur. Ancak kanun genel olarak özel sektörün önünü açmaktan çok devlet açısından 

stratejik ve ekonomik değeri yüksek kurumların kendi kendilerini korumalarını sağlamak amacına yönelik 

oluşturulmuştur. 1992 ve 1995 yıllarında yapılan değişikliklerle kanunun kapsamı genişletilmeye çalışılsa da 

dünyadaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan özel güvenlik talebini karşılayamamıştır (Gülcü, 2002). 

2004 yılında ise bu alana ilişkin oluşan talepleri karşılamak amacıyla 5188 sayılı “Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanun” kabul edilerek özel sektörün gelişiminin önündeki engeller kaldırılmaya 

çalışılmıştır.  

2004 yılında getirilen yeni kanun düzenlemesi sonrasında sektör, gelen talepler doğrultusunda hızlı bir 

şekilde büyümeye başlamıştır. Tablo 1 incelendiğinde 2004 yılında 15 olan özel güvenlik şirketinin 2018 

yılında 1429’a, 12 olan eğitim kurumunun 445’e ulaştığı görülmektedir. Yine aynı şekilde kimlikli özel 

güvenlik görevlisi sayısı 2004 yılında 57.855 iken 2018 yılında 1.122.225’e, faal çalışan özel güvenlik görevlisi 

sayısı 2004 yılında 21.376 iken 2018 yılında 312.244’e yükselmiştir. Bu sayı Türkiye’deki Polis sayısından 

fazladır. Hâlihazırda faal çalışan 312.244 özel güvenlik görevlisinin 97.718’i kamuda, 214.526’sı da özel 

sektörde istihdam edilmektedir. Ayrıca Türkiye’de özel güvenlik sektörünün mali büyüklüğü 3 milyar 

euroyu geçmiştir1.  

Özel güvenlik dünyada da düzenli bir şekilde büyüyen ve her geçen gün daha fazla istihdam sağlayan bir 

sektör konumundadır. The Guardian tarafından 2017 yılında yapılan araştırmada sektörün 180 milyar dolar 

değere sahip olduğu, 2020 yılında 240 milyar dolarlık bir değere erişeceği ifade edilmektedir. Aynı 

araştırmada 40’dan fazla ülkede özel güvenlik görevlisi sayısının polis sayısından fazla olduğu ifade 

edilerek 20 milyondan fazla özel güvenlik görevlisinin bu sektörde çalıştığı belirtilmektedir (Guardian, 

2017). Bu veriler ışığında Türkiye’deki özel güvenlik sektörünün dünyadaki gelişmeye paralel olarak 

büyüme potansiyeli olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 1. Türkiye’deki özel güvenlik şirketi, eğitim kurumu ve özel güvenlik görevlisi sayıları 

 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ekim 

Özel güvenlik 

şirketi 

15 916 1.013 1.111 1.330 1.389 1.406 1.441 1.429 

Özel güvenlik 

eğitim 

kurumu 

12 406 419 557 514 468 455 444 445 

Kimlikli özel 

güvenlik 

görevlisi 

57.855 502.987 574.324 612.456 698.658 769.712 791.209 925.688 1.122.225 

Çalışan özel 

güvenlik 

görevlisi 

21.376 152.717 172.717 212.561 239.356 252.378 263.621 292.300 312.244 

 

                                                           
1 Avrupa özel güvenlik şirketleri birliği 01.07.2017 tarihinde yayınlanan 2015 raporunda Türkiye’deki özel güvenlik sektörünün yıllık büyüklüğü 
3.167 milyar dolar olduğu ifade edilmektedir. http://www.coess.org/newsroom.php?page=facts-and-figures, Erişim tarihi: 10.10.2018 

http://www.coess.org/newsroom.php?page=facts-and-figures
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Tablo 2. Türkiye’de çalışan özel güvenlik görevlilerinin kamu-özel sektör dağılımı 

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlisi Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlisi 

97.718 214.526 

312.244 

2.2. Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin istihdam şekli 

Türkiye’de özel güvenlik görevlileri 2495 sayılı Kanun döneminde memur olarak kamuda istihdam edilirken 

2004 yılı sonrasında 5188 sayılı Kanun ile birlikte özel sektörde işçi statüsünde istihdam edilmeye 

başlanmışlardır. Bu dönemle birlikte kamuda memur olarak özel güvenlik görevlisi istihdamı kaldırılmıştır. 

Kamu, bu alanda faaliyet gösteren özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alarak, taşeron yöntemiyle bu 

boşluğu doldurmuştur. Bununla birlikte 2018 yılında çıkarılan 696 sayılı KHK ile yapılan değişiklik 

sonucunda kamuda taşeron vasıtasıyla görevlendirilen özel güvenlik görevlileri işçi statüsünde kamuda 

istihdam edilmeye başlanmıştır. Bunun bir istisnası olarak belediyeler özel güvenlik hizmetini kendi 

bünyelerinde kurdukları şirketlerde istihdam ettikleri özel güvenlik görevlileri vasıtasıyla almaktadırlar.  

5188 sayılı Kanun özel güvenlik izni alınan yerde özel güvenlik hizmetinin iki farklı şekilde 

sağlanabileceğini hükme bağlamıştır. Bunlardan birisi özel güvenlik izni talep eden kişi, kurum veya 

kuruluşun kendi bünyesinde özel güvenlik görevlilerini istihdam etmesi şeklindedir. Birim olarak 

adlandırılan bu yöntemde kişi, kurum veya kuruluş özel güvenlik görevlilerinin tüm özlük hakları dahil 

5188 sayılı Kanun kapsamındaki sorumluluklarını kendisi üstlenmektedir. Diğer bir yöntem ise hizmet alımı 

şeklindedir. Özel güvenlik izni almak isteyen kişi, kurum veya kuruluş bu hizmeti vermek üzere kurulmuş 

ve İçişleri Bakanlığı’ndan faaliyet izni almış şirketlerden hizmet satın alabilmektedir. Bu durumda özel 

güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve hizmete ilişkin 5188 sayılı kanun kapsamındaki görevler özel 

güvenlik şirketleri sorumluluğunda bulunmaktadır. 

5188 sayılı Kanun özel güvenlik görevlilerinin dört farklı alanda istihdam edilmesine olanak vermektedir. 

Özel güvenlik görevlilerinin istihdam alanlarına ilişkin şekil aşağıda sunulmuştur.  

 BİRİM  

KAMU 

1 3 

ÖZEL 

2 4 

 HİZMET ALIMI  

Şekil 1. Özel güvenlik görevlileri istihdam alanları 

Birinci alan kamu kurumlarının özel güvenlik görevlilerini kendi bünyelerinde görevlendirdikleri istihdam 

şeklidir. Bu kapsamda 2495 sayılı Kanun döneminden kalan memur statüsündeki az sayıdaki personel ile 

696 sayılı KHK ile taşerondan kamu bünyesine işçi statüsünde geçen özel güvenlik görevlileri 

bulunmaktadır. İkinci alan kamu kurumlarının özel güvenlik alanında faaliyet göstermek için kurulmuş özel 

güvenlik şirketlerinden hizmet alımı yaptığı istihdam şeklidir. Bu durum 696 sayılı KHK ile sadece 

belediyelere sağlanmış bir ayrıcalıktır. Belediyeler bu hizmet alımını sadece kendi bünyelerinde kurmuş 

oldukları özel güvenlik şirketleri üzerinden yapabilmektedirler. Bu şirketler aynı zamanda ortağı olan 

belediye ve bağlı bulunan iştirakleri dışına hizmet verememektedirler. Bu nedenle aslında birinci ve ikinci 

alandaki istihdam şekilleri özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve sorumlulukları bakımından kamuya 

bağlı olmaları sebebiyle bu araştırmada tek grup olarak ele alınmıştır. Üçüncü alan özel kişilere ait yerlerde 

bu kişilerin kendi sorumluluğunda kurulmuş olan birimlerdeki istihdam şeklidir. Dördüncü alan ise özel 

kişilere ait alanlarda özel güvenlik şirketleri vasıtasıyla istihdam edilenleri kapsamaktadır.  
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2.3. Özel güvenlik polis ilişkisi ve işbirliği 

Özel güvenlik ve polis birçok alanda ilişki içerisinde olmak durumundadır. Özel güvenlik unsurlarının 

potansiyel bir güç kullanma yetkisi ile donatılmış olması Devletin bu alandaki kontrol refleksini 

artırmaktadır. Bu nedenle özel güvenlik şirketlerinin kurulması, özel güvenlik görevlilerinin 

kimliklendirilmesi, özel güvenlik hizmeti almak isteyen kişiye ve yere özel güvenlik izninin verilmesi gibi 

bu alana ilişkin tüm unsurlar polis eliyle yürütülmektedir. Aynı şekilde bu unsurların yasal çerçevede 

faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğinin denetimi de polisin yetkisindedir. Bu açıdan tüm bu faaliyetlerin 

gerçekleşmesi esnasında özel güvenlik ve polis sıkı bir ilişki içerisinde bulunmaktadır. 

5188 sayılı Kanun’un birinci maddesi özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette 

olduğunu belirtmektedir. Genel olarak kamu güvenliği polis ve jandarmanın yetki ve sorumluluğundadır. 

Bu nedenle görevlerin icrası esnasında özel güvenlik ve polis sık sık ilişki içerisine girmektedir. Ayrıca bazı 

alanlarda özel güvenlik ve polis beraber görev yapabilmektedirler. Havalimanları, deniz limanları, spor 

müsabakaları, otogarlar ve tren istasyonları bu alanlara örnek olarak verilebilir.  

Dünyada daha etkin kamu güvenliği sağlanabilmesinin özel güvenlik polis işbirliği ile mümkün olacağını 

fark eden yöneticiler, özellikle kamu-özel işbirliği (Public-Private Partnership) kapsamında özel güvenlik ve 

polisin birlikte görev yapabileceği alanları araştırarak projeler geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu projelerden 

en bilineni Londra Metropolitan Polisi tarafından 2004 yılında gerçekleştirilen Griffin Projesidir. Bu proje 

kapsamında özel güvenlik görevlileri terör saldırıları gibi önemli olaylar kapsamında eğitilerek polisle 

birlikte görev yapması sağlanmıştır. Projenin başarısı sonrasında uygulama tüm İngiltere’ye genişletilmiştir 

(CoESS 2010). Buna benzer projeler Hollanda (Van den Berg, 1995) ve Avusturalya (Crime Research Centre, 

2008) başta olmak üzere birçok ülkede geliştirilmektedir. Son otuz yıldaki eğilim polis ve özel güvenlik 

işbirliğinin artarak devam ettiğini göstermektedir (Nalla ve Hwang, 2006: 487). 

Alanyazında özel güvenlik ve polis ilişkisi üzerine yapılmış araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalar genel 

olarak özel güvenlik ve polisin birbirlerine olan tutumlarının tespitine yöneliktir. Bunlardan çok azı özel 

güvenlik ile polisin güvenlikle ilgili ilişkilerine odaklanmaktadır (Nalla ve Hwang, 2006). Cunningham ve 

Taylor (1985) polis şefleri ve güvenlik müdürleri üzerinde yapmış olduğu araştırmada polisin özel güvenliğe 

güvenmediğini, polisin özel güvenlikten bilgi talep ettiğini ancak paylaşmadığını tespit etmiştir. Morley ve 

Fong (1995) Kaliforniya’daki polis güvenlik ilişkilerini incelediği araştırmasında özel güvenliğin polisle olan 

ilişkilerinde polise nazaran daha iyimser olduğunu tespit etmiştir. Nalla ve Hummer (1999) yapmış 

oldukları araştırmada özel güvenliğin polisle olan ilişkisine dair algısının pozitif olduğunu; ancak özel 

güvenlik görevlilerinin, polisin özel güvenlikle pozitif ilişki kurmadıklarına inandıklarını belirtmektedir. 

Ayrıca aynı araştırmada özel güvenliğin polise saygı duyduğu ancak polisin özel güvenliğe bakış açısının ise 

nötr olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte polisin özel güvenlikle iş ilişkisini iyi olarak nitelediği, özel 

güvenliğin ise bu ilişkiyi zayıf olarak nitelediği ifade edilmektedir. Nalla ve Hwang (2006) Güney Kore’de 

yapmış oldukları araştırmada özel güvenlik görevlilerinin ve polislerin aralarındaki ilişkiyi olumlu olarak 

nitelendirdiklerini, hem özel güvenlik görevlilerinin hem de polislerin pozitif iş ilişkisi geliştirilmesi 

yönünde karşı tarafın daha fazla teşvikinin gerektiğine inandıklarını tespit etmişlerdir.  

2.4. İş doyumu 

İş doyumu bir işgörenin işiyle ne kadar mutlu olduğunun göstergesidir (Vieira, 2005: 39). İş doyumu bireyin 

olması gereken ile gerçekleşen çıktıları karşılaştırması sonucuna bağlı olarak işine gösterdiği sevgi veya 

duygusal tepki olarak tanımlanmaktadır (Buitendach ve Rothmann, 2009:1) İşe karşı duyulan hoşnutluk iş 

doyumunu, hoşnutsuzluk ise iş doyumsuzluğunu işaret etmektedir (Özdemir, 2006: 70). Terfi olanakları, 

güvenlik, liderlik, statü, yönetim tarzı, ücret, çalışma koşulları, takdir edilme, iş koşulları ve işin kendisi gibi 

birçok faktör iş doyumunu etkilemektedir (Furnham vd., 2009; Friday ve Friday, 2003; Crossman ve Abou-

Zaki, 2003; Moynihan ve Pandey, 2001; Savery, 1996; Lam, 1995). 

İş doyumu çalışanlarda performans artışı (Nergiz ve Yılmaz, 2016), verimlilik (Türkoğlu ve Yurdakul, 2017), 

motivasyon artışı (Saracel vd., 2016), yüksek örgütsel bağlılık (Çelik Keleş, 2006) ve düşük işten ayrılma 

niyeti (Yıldız, 2014) olarak sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte çalışanlarında iş doyumunu sağlayamayan 

örgütlerde ise düşük örgütsel bağlılık (Basım ve Sığrı, 2006), yüksek düzeyde işe devamsızlık (Eronat, 2004), 

işgücü devir oranı yüksekliği (Mobley, 1982), düşük zihinsel ve bedensel sağlık, stres (Rahman ve Sen, 1987), 
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hırsızlık oranlarında artış ve grevlerin gündeme gelmesi (Şimşek vd., 2007:71) gibi birçok sorun ortaya 

çıkabilmektedir. 

2.5. Polis işbirliği iş doyumu ilişkisi 

Alanyazında özel güvenlik ve polis işbirliğinin çalışıldığı araştırmalar incelendiğinde, bu işbirliğinin genel 

olarak çeşitli olumlu ve olumsuz sonuçlarının tespit edildiği anlaşılmaktadır. Suç oranlarındaki dramatik 

düşüşler, polis ve özel güvenlik arasında bilgi, görgü ve kaynak paylaşımı bu işbirliğinin olumlu sonuçları 

arasında; bazı hedef suçlarda azalma olmaması, bazı alanlarda etkili stratejiler geliştirilememesi ve fayda 

maliyet analizlerinin tam olarak yapılamaması hususları da bu ilişkinin olumsuz sonuçları arasında 

sayılmaktadır (Prenzler ve Sarre, 2012: 11).   

Alanyazında özel güvenlik polis işbirliğinin iş tutumları üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığına 

ilişkin araştırmaya rastlanmamıştır. Ancak önceki araştırma sonuçları özel güvenlik görevlilerinin polisle 

olan işbirliğini destekledikleri ve bu işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini değerlendirdikleri bilinmektedir 

(Nalla ve Hwang, 2006; Nalla ve Hummer, 1999). Desteklenen bu işbirliğinin yaratacağı iklim ve işbirliği 

sonucunda elde edilecek olumlu sonuçlar bireyin tutum ve davranışları üzerinde pozitif etkili olabilir. Bu 

nedenle desteklenen bu ilişkinin örgütsel ve bireysel birçok faydası bulunan iş tutumları üzerinde etkili 

olabileceği değerlendirilmektedir. Bu alanyazın incelemesi neticesinde ulaşılan kanaatle araştırma hipotezi 

şu şekilde oluşturulmuştur; 

H.1. Özel güvenlik polis işbirliği iş doyumu üzerinde etkilidir. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın amacı ve modeli 

Bu araştırmanın amacı özel güvenlik görevlilerinin polis işbirliği algılarının iş doyumları üzerindeki etkisini 

test etmektir. Nicel paradigma çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmanın deseni ilişkisel araştırma şeklinde 

belirlenmiştir. Bu amaçla Bursa’da çalışan özel güvenlik görevlilerine kendilerinin polis işbirliği algılarını ve 

iş doyumlarını ölçmek üzere ilgili ölçekleri içeren anket uygulanmıştır. Bununla birlikte yapılan alanyazın 

incelemesi neticesinde aşağıdaki model oluşturulmuştur. 

 

 

 

Şekil 2. Model 

3.2. Evren ve örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Bursa’da görev yapan özel güvenlik görevlileri oluşturmaktadır. Bursa’da Kasım 

2018 itibariyle 14.951 özel güvenlik görevlisi çalışmaktadır. Bunların 3.940’ı kamuda, 11.011’i özel sektör 

bünyesindedir. Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlilerinin ise 5.238’i birimlerde, 5.773’ü de çeşitli özel 

güvenlik şirketlerinin bünyesinde çalışmaktadır.  

Tablo 3. Bursa’da çalışan özel güvenlik görevlilerinin kamu-özel sektör dağılımı 

Kamuda çalışan özel güvenlik 

görevlisi 

Özel sektörde çalışan özel güvenlik görevlisi 

Birim Şirket bünyesi 

3.940 5.238 5.773 

11.011 

14.951 

POLİS İŞBİRLİĞİ  İŞ DOYUMU 
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Araştırmada tesadüfi örneklem kullanılmıştır. Online olarak hazırlanmış olan anket Bursa’da bulunan tüm 

kamu ve özel sektör özel güvenlik birim yöneticileri ile özel güvenlik şirket yöneticilerine 2018 yılı Kasım ayı 

başında gönderilmiştir. Yöneticiler vasıtasıyla anketin Bursa’daki tüm özel güvenlik görevlilerine iletilmesi 

istenerek evrene yansız olarak ulaşmak amaçlanmıştır. Bununla birlikte katılımcı cevapları günlük kontrol 

edilmiştir. Cevaplar yukarıda bahsedilen ve evrende doğal olarak oluşan kotalar (kamu-özel/birim-hizmet 

alımı) çerçevesinde ele alınarak ilk duyurudan 10 gün sonra araştırma duyurusu bir kez tekrarlanmıştır. 

Araştırmaya katılım devam etmeyince 2018 yılı Kasım ayı sonunda anket cevaplara kapatılmıştır. Bu süre 

sonunda araştırma kapsamında analize uygun 702 gözlem birimi elde edilmiştir. Yazıcıoğlu ve Erdoğan 

(2004: 50) .05 anlamlılık düzeyinde 25.000’lik evren büyüklüğü için 378 örneklem büyüklüğünün yeterli 

olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda elde edilen örneklem büyüklüğünün evreni temsil etmek için 

yeterli olduğu değerlendirilmiştir.  

3.3. Veri toplama aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Anket, katılımcıların polis işbirliği 

tutumlarını tespite yönelik olarak yazar tarafından geliştirilen Özel Güvenlik Polis İşbirliği Düzeyi Ölçeği ile 

iş doyumu tutumlarını tespite yönelik olarak Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş 

Doyum Ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır.  

Özel Güvenlik Polis İşbirliği Düzeyi Ölçeği 

Yapılan alanyazın incelemesinden polis işbirliği algısının ölçülebildiği anlaşılmaktadır. Ancak polis işbirliği 

algısını ölçen Türkçe bir ölçek bulunmaması sebebiyle ölçek geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu amaçla 

madde havuzu oluşturma çalışmaları kapsamında özel güvenlik görevlileriyle görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da kamuda çalışan 5, özel sektörde çalışan 7 özel güvenlik görevlisiyle 

görüşülmüştür. 4’ü kadın, 8’i erkek olan görüşülenlerin 2’si yönetici konumundadır. Görüşmelerde özel 

güvenlik görevlilerine “Özel güvenlik-polis işbirliği kavramından ne anlıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. 

Alınan cevaplar “ihtiyaç duyulduğunda destek verme, yeterli iletişim gerçekleştirme, karşılıklı anlaşabilme, aynı dili 

konuşabilme, ihtiyaç duyduğunda yardım etme, aynı amaca yönelik çalışma” şeklindedir. Genel olarak görüşme 

yapılan özel güvenlik görevlilerinin verdikleri cevaplar aynı kavramlar çerçevesinde tekrarlanmaya 

başladığında cevapların yeterli olduğu değerlendirilerek görüşmelere son verilmiştir. 

Görüşme sonuçlarına istinaden madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan maddeler uzman görüşü 

kapsamında iki akademisyenin kontrolünden geçirilmiştir. Uzman görüşü sonrasında oluşturulan taslak 

ölçek 6 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri şu şekildedir: 

1. Görevim esnasında polislerle yeterli iletişimi sağlayabilirim. 

2. Genel olarak özel güvenlik - polis işbirliği üst seviyededir. 

3. Polisle aynı amaca yönelik görev yapmaktayız. 

4. Polise her ihtiyaç duyduğumda yeterli desteği hissederim. 

5. Görevimle ilgili olarak, karşılaştığım polislerle kolayca anlaşırız. 

6. Görevim esnasında karşılaştığım zorlukları aşmamda polis her zaman bana yardımcı olur. 

Bu maddeler kapsamında 5’li Likert şeklinde hazırlanan ölçek 1-Kesinlikle katılmıyorum/5-Kesinlikle 

katılıyorum) pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Pilot uygulama çerçevesinde 64 özel güvenlik 

görevlisinden veri elde edilmiştir. Pilot uygulamaya katılanların demografik özellikleri Tablo 4’de 

sunulmuştur. 

Hazırlanan ölçeğin geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmek amacıyla önce “varimax” döndürme ile 

Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), sonrasında ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. 

Açıklayıcı Faktör Analizi kapsamında elde edilen KMO örneklem yeterliliği istatistiği sonuçlarına göre 

maddeler arası bağlantılar faktör analizine yüksek düzeyde uygunluk göstermiştir (KMO=0,900). Bartlett 

Küresellik test sonucuna göre de maddeler arasında yeterli düzeyde ilişki olduğu görülmüştür (Ki-kare 

(15)=355,608;p<0,001). Ölçek, tek boyutlu oluşan bu haliyle toplam varyansın %77,733’ünü 

açıklayabilmektedir. Ölçek maddelere ilişkin faktör yük değerleri Tablo 5’te sunulmuştur.  
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Ölçekteki 3. Sorunun faktör yük değerinin ,30’dan düşük olduğunun görülmesi üzerine bu soru ölçekten 

çıkartılarak AFA tekrarlanmıştır. Test sonuçlarında KMO=886, Bartlett testi (Ki-kare (10)=317,345;p<0,001) 

şeklinde gerçekleşmiştir. Ölçek maddelerine ilişkin yeni oluşan faktör yük değerleri Tablo 6’da sunulmuştur.  

Tablo 4. Pilot uygulamaya katılanların demografik özellikleri 

Değişkenler Değişken grupları n % 

Cinsiyet Erkek 44 68,8 

Kadın 20 31,3 

Yaş 18-23 arası 1 1,6 

24-29 arası 10 15,6 

30-35 arası 15 23,4 

36 ve üzeri 38 59,4 

Medeni durum Evli 48 75 

Bekar 16 25 

Eğitim düzeyi İlköğretim 3 4,7 

Lise 26 40,6 

Ön lisans 5 7,8 

Lisans 27 42,2 

Lisansüstü 3 4,7 

Çalışma süresi 1 yıldan az 2 3,1 

1-5 yıl arası 17 26,6 

6-10 yıl arası 11 17,2 

11 yıl ve üzeri 34 53,1 

Ücret 1500-2000 arası 11 17,2 

2001-2500 arası 24 37,5 

2501-3000 arası 13 20,3 

3001 ve üzeri 16 25 

Çalıştığı yer Kamu 40 62,5 

Özel 24 37,5 
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Tablo 5. Taslak ölçek maddelerine ilişkin faktör yük değerleri 

Madde Faktör yük değeri 

1. Görevim esnasında polislerle yeterli iletişimi sağlayabilirim. ,930 

2.Genel olarak özel güvenlik - polis işbirliği üst seviyededir. ,834 

3.Polisle aynı amaca yönelik görev yapmaktayız. -,758 

4.Polise her ihtiyaç duyduğumda yeterli desteği hissederim. ,935 

5.Görevimle ilgili olarak, karşılaştığım polislerle kolayca anlaşırız. ,894 

6. Görevim esnasında karşılaştığım zorlukları aşmamda polis her zaman 

bana yardımcı olur. 

,926 

Tablo 6. Taslak ölçekte madde çıkarımı sonrası elde edilen faktör yük değerleri 

Madde Faktör yük değeri 

1. Görevim esnasında polislerle yeterli iletişimi sağlayabilirim. ,943 

2.Genel olarak özel güvenlik - polis işbirliği üst seviyededir. ,845 

3.Polise her ihtiyaç duyduğumda yeterli desteği hissederim. ,936 

4.Görevimle ilgili olarak, karşılaştığım polislerle kolayca anlaşırız. ,896 

5. Görevim esnasında karşılaştığım zorlukları aşmamda polis her zaman 

bana yardımcı olur. 

,932 

Faktör analizi sonucunda ölçeğin bu haliyle tek boyutlu yapısının olduğu ve toplam varyansın % 82,994’ünü 

açıklayabildiği anlaşılmıştır. 

Bir ölçme aracını oluşturan maddelerin, o ölçme aracıyla ölçülmeye çalışılan özelliğe yüksek düzeyde sahip 

olanlarla düşük düzeyde sahip olanları ayırabilme gücüne madde ayırıcılık gücü adı verilmektedir. Madde 

ayırıcılık gücü maddenin geçerliliğinin bir ölçüsü olarak da kabul edilmektedir. Likert tipi ölçeklerdeki 

maddelerin ayırıcılık güçlerini belirlemek için “iç tutarlılık ölçütüne (t-testi) dayalı analiz” 

kullanılabilmektedir (Tezbaşaran, 1997). Bu amaçla ölçeğin en yüksek puana sahip % 27’lik kısmı ile en 

düşük puana sahip % 27’lik kısmı karşılaştırma amaçlı gruplanmıştır (Erkuş, 20032).  

Ölçeğin uygulandığı en yüksek ve en düşük ortalamaya sahip 17’şer kişinin madde puan ortalamaları iki 

ayrı grup halinde ayrılmıştır. Her bir madde için en yüksek ortalamaya sahip %27’lik kısım ile en düşük 

ortalamaya sahip %27’lik kısmın puanları üzerinde t Testi gerçekleştirilmiştir. t-Testi sonuçları Tablo 7’de 

sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Uç grupların belirlenmesinde %27’lik grupların kullanılması, uç gruplarda varyansı maksimum yapan grubun %27’lik 

gruplar olduğunu belirleyen Kelley (1939) tarafından önerilmiştir. 
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Tablo 7. Taslak ölçek üzerinde gerçekleştirilen t Testi sonuçları 

Maddeler n X Ss t p 

Madde 1 17 5,0000 ,00000 
18,000 ,000 

17 2,3529 ,60634 

Madde 2 17 4,5294 ,51450 
16,685 ,000 

17 1,6471 ,49259 

Madde 3 17 4,8235 ,39295 
15,162 ,000 

17 1,8824 ,69663 

Madde 4 17 4,8235 ,39295 
15,551 ,000 

17 2,1176 ,60025 

Madde 5 17 4,6471 ,49259 
13,887 ,000 

17 2,0000 ,61237 

Tablo 7 incelendiğinde t Testi sonuçlarına göre % 95 güven aralığında tüm maddelerin ilişki değerlerinin 

(P<0.05) anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuçlara göre ölçek maddelerinin tümünün madde ayırıcılık 

gücüne sahip oldukları değerlendirilmiştir. 

Ölçeğin AFA ile elde edilen yapısı DFA ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizini gerçekleştirmek 

amacıyla en yüksek olabilirlik kestirim (Maximum likelihood) tekniği kullanılmıştır. Bu tekniğin ön koşulu 

verilerin normal dağılım göstermesidir. Bu nedenle normallik testi gerçekleştirilmiştir. Ölçeğe ilişkin 

normallik sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. Tabachnick ve Fidell’e göre (2013) çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin her bir madde için -1,5 ile +1,5 arasında olması verilerin normal dağıldığını göstermektedir. 

Tablo incelendiğinde tüm maddelerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin yeterli değer aralığında olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 8. Taslak ölçek maddelerine ilişkin normallik testi sonuçları 

Madde Çarpıklık Basıklık 

1. Görevim esnasında polislerle yeterli iletişimi sağlayabilirim. -,806 -,113 

2. Genel olarak özel güvenlik - polis işbirliği üst seviyededir. -,432 -,800 

3. Polise her ihtiyaç duyduğumda yeterli desteği hissederim. -,633 -,509 

4. Görevimle ilgili olarak, karşılaştığım polislerle kolayca anlaşırız. -,582 -,533 

5. Görevim esnasında karşılaştığım zorlukları aşmamda polis her zaman 

bana yardımcı olur. 

-,658 -,401 

Ölçeğe ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları aşağıdaki Tablo 9’da sunulmuştur. Tablo 9 incelendiğinde 

ölçeğin ki kare istatistiğinin serbestlik derecelerine oranının CMIN/DF (X2/df) 2,248; ((Normed Fit Index) 

NFI değerinin .966; (Incremental Fit Index) IFI değerinin .981; (Tucker-Lewis index) TLI değerinin ..942; 

(Karşılaştırmalı Uyum İndeks) CFI değerinin .981 ve (Root Mean Square Error of Approximation) RMSEA 

değerinin .042 olduğu görülmektedir. Elde edilen bu analiz sonuçlarına göre ölçeğin yeterli uyum 

değerlerini sağladığı görülmektedir. Ölçeğin bu haliyle asıl uygulamaya hazır olduğu değerlendirilmiştir.  
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Tablo 9. Taslak ölçeğe ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

Yapılan asıl uygulama sonrasında elde edilen 702 veri üzerinde yapılan analiz sonucunda ölçeğin Cronbach 

Alfa değeri ,925 olarak hesaplanmıştır. Yapılan normallik testi neticesinde tüm değerlerin +1,5 ile -1,5 

arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu haliyle verilerin normal dağılım gösterdiği değerlendirilmiştir 

(Tabachnick ve Fidell, 2013). 

İş Doyum Ölçeği 

Minnesota İş Doyum Ölçeği, Oran (1989) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Ölçeğin biri 100 soruluk, diğeri 

20 soruluk iki ayrı şekli bulunmaktadır. Ölçeğin güvenilirliği ve geçerliliği çok sayıda araştırmada test 

edilerek ortaya konulmuştur (Ghiselli vd., 2001; Hançer vd., 2003; Sevimli vd., 2005). Ölçek içsel, dışsal ve 

genel doyum düzeyini belirleyecek şekilde iki alt boyuttan oluşmaktadır.  

İçsel doyum ile dışsal doyum arasındaki farkı Herzberg ve arkadaşları (1959) ileri sürdükleri teori ile ortaya 

koymuşlardır. İçsel doyum faktörleri bireyin kendini gerçekleştirmesiyle ilişkilidir ve bireyin işinde başarılı 

olma hissine duyduğu ihtiyaç olarak ifade edilebilir. İçsel doyum, işte yaşanan içsel faktörlerin bileşiminden 

kaynaklanmaktadır. Sorumluluk, yetkinlik geliştirme ve gözlenen iş başarımı bu faktörler arasında 

sayılabilir. Dışsal doyum faktörleri ise hijyen faktörler olarak adlandırılır. Örgüt politikaları, yönetim şekli, 

ücret tatmini gibi dışsal ödüller bu faktörler arasında sayılabilir. İçsel ve dışsal iş faktörleri birlikte iş 

doyumunu belirlemektedir (Herzberg vd., 1959). 

Ölçekteki içsel doyum soruları genel olarak başarı, takdir edilme, terfi, görev değişikliği ve sorumluluk gibi 

işe ilişkin içsel durumları ifade etmektedir (1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,20). Dışsal doyum ise çalışma koşulları, 

ücret politikaları, üstlerle olan ilişkiler ve denetim şekli gibi birey dışı durumları ifade etmektedir 

(5,6,12,13,14,17,18,19) (Weiss vd. 1967: 4-5).  Bu araştırmada ölçeğin 20 soruluk kısa formu kullanılmıştır. 

Ölçeğin orijinal güvenilirlik katsayısı .83’tür. Bu araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbach Alfa değeri .946 

olarak elde edilmiştir. Yapılan normallik testi neticesinde tüm değerlerin +1,5 ile -1,5 arasında gerçekleştiği 

tespit edilmiştir. Bu haliyle verilerin normal dağılım gösterdiği değerlendirilmiştir (Tabachnick ve Fidell, 

2013).  

Anket demografik bilgilere ilişkin 8, İş Doyumu Ölçeğine ilişkin 20 ve Polis İşbirliği Algısı Ölçeğine ilişkin 5 

soru olmak üzere toplam 33 maddeden oluşmaktadır. 

4. BULGULAR VE ANALİZ 

4.1. Çalışmaya katılanların demografik özellikleri 

Katılımcıların 432’si (%61,5) erkek, 270’si (%38,5) kadındır. Katılımcıların 6’sı (%1) 18-23 yaş aralığında, 84’ü 

(%12) 24-29 yaş aralığında, 192’si (%27,4) 30-35 yaş aralığında ve 420’si (%59,8) 36 yaş ve üzerindedir. 

Katılımcıların 486’sı (%69,2) evli, 216’sı (30,8) bekardır. Katılımcıların 90’ı (12,8) ilköğretim, 348’i (%49,6) lise, 

204’ü (%29,1) ön lisans, 42’si (%6) lisans ve 18’i (2,6) yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların 528’i (%75,2) 

kamuda, 174’ü (%24,8) özel sektörde çalışmaktadır. Katılımcıların 564’ü (%80,3) birimlerde, 138’i (%19,7) ise 

hizmet alımı yapılan yerlerde görevlidirler. Katılımcıların 150’si (%21,7) 1500-2000 TL arası, 342’si (%48,7) 

2001-2500 TL arası, 96’sı (%13,7) 2501-3000 TL arası, 114’ü (%16,2) 3001 ve üzerinde ücret almaktadır. 

Katılımcıların 12’si (%1,7) bir yıl ve altı, 246’sı (%35) 2-5 yıl arası, 186’sı (%26,5) 6-10 yıl arası, 258’ı (%36,8) 11 

yıl ve üstü çalışma süresine sahiptir.  

 

X2 df CMIN/DF NFI IFI TLI CFI RMSEA 

11,241 5 2,248 ,966 ,981 ,942 ,981 ,042 

Kabul edilebilir 

uyum 

<5 >.90 >.90 >.90 >.90 <.08 

Mükemmel uyum <3 >.95 >.95 >.95 >.95 <.05 
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4.2. Katılımcıların polis işbirliği ve iş doyumu düzeyleri 

Katılımcıların polis işbirliği ve iş doyumu düzeylerine ilişkin istatistikler Tablo 10’da sunulmuştur. Tablo 10 

incelendiğinde katılımcıların polis işbirliğine ilişkin vermiş oldukları cevapların ortalaması 3,6154 (yüksek), 

iş doyumuna ilişkin vermiş oldukları cevapların ortalamasının 3,3453 (orta) düzeyinde olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Tablo 10. Katılımcıların polis işbirliği ve iş doyumu düzeyleri 

 Katılımcı sayısı Ortalama Standart sapma 

Polis işbirliği  702 3,6154 ,922 

İş doyumu 702 3,3453 ,726 

4.3. Polis işbirliği iş doyumu ilişkisi 

Katılımcıların polis işbirliği ve iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere gerçekleştirilen 

regresyon analizi sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. Polis işbirliği ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere gerçekleştirilen regresyon analizi 

sonuçları 

Model 

Standardize 

edilmemiş katsayılar 

Standardize 

katsayılar 

t p Tolerans V.I.F. 

B Std. Hata Beta 

(Sabit) 2,035 ,099 

,460 

20,655 ,000 

1,000 1,000 

Polis 

işbirliği ,362 ,026 13,722 ,000 

Bağımlı değişken: İş doyumu 

R:0,460; R2:0,212; Düzeltilmiş R2: 0,211; Model için F: 188,287; p=.000 

p<.005 

Tablo 11 incelendiğinde uygulama sonucu oluşan katılımcıların polis işbirliği ve iş doyumu tutumları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu, oluşturulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir (β=0,362 ve p<.005). ANOVA testi sonucu, polis işbirliğinin iş doyumu tutumlarını anlamlı bir 

şekilde yordadığını göstermektedir (F=188,287 ve p<.005). Polis işbirliğinin iş doyumunu açıklama derecesi 

olan R2 değeri .212 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre p<.005 anlamlılık düzeyinde polis işbirliğinin iş 

doyumu tutumunu %21 oranında açıkladığı ifade edilebilir.  

Katılımcıların polis işbirliği ve içsel doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere gerçekleştirilen 

regresyon analizi sonuçları Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12. Polis işbirliği ve içsel doyum arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere gerçekleştirilen regresyon 

analizi sonuçları 

Model 

Standardize 

edilmemiş katsayılar 

Standardize 

katsayılar 

t p Tolerans V.I.F. 

B Std. Hata Beta 

(Sabit) 2,139 ,097 

,480 

22,103 ,000 

1,000 1,000 

Polis 

işbirliği ,376 ,026 14,480 ,000 

Bağımlı değişken: İçsel doyum 

R:0,480; R2:0,230; Düzeltilmiş R2: 0,229; Model için F: 209,671; p=.000 

p<.005 

Tablo 12 incelendiğinde uygulama sonucu oluşan katılımcıların polis işbirliği ve içsel doyum tutumları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu, oluşturulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir (β=0,376 ve p<.005). ANOVA testi sonucu, polis işbirliğinin içsel doyum tutumlarını anlamlı bir 
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şekilde yordadığını göstermektedir (F=209,671 ve p<.005). Polis işbirliğinin içsel doyumu açıklama derecesi 

olan R2 değeri .230 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre p<.005 anlamlılık düzeyinde polis işbirliğinin içsel 

doyumu % 23 oranında açıkladığı ifade edilebilir.  

Katılımcıların polis işbirliği ve dışsal doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere gerçekleştirilen 

regresyon analizi sonuçları Tablo 13’te sunulmuştur. 

Tablo 13. Polis işbirliği ve dışsal doyum arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere gerçekleştirilen regresyon 

analizi sonuçları 

Model 

Standardize 

edilmemiş katsayılar 

Standardize 

katsayılar 

t p Tolerans V.I.F. 

B Std. Hata Beta 

(Sabit) 1,879 ,116 

,384 

16,194 ,000 

1,000 1,000 

Polis 

işbirliği ,343 ,031 11,013 ,000 

Bağımlı değişken: Dışsal doyum 

R:0,384; R2:0,148; Düzeltilmiş R2: 0,146; Model için F: 121,276; p=.000 

p<.005 

Tablo 13 incelendiğinde uygulama sonucu oluşan katılımcıların polis işbirliği ve dışsal doyum tutumları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu, oluşturulan regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir (β=0,343 ve p<.005). ANOVA testi sonucu, polis işbirliğinin içsel doyum tutumlarını anlamlı bir 

şekilde yordadığını göstermektedir (F=121,276 ve p<.005). Polis işbirliğinin içsel doyumu açıklama derecesi 

olan R2 değeri .148 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre p<.005 anlamlılık düzeyinde polis işbirliğinin 

dışsal doyumu % 15 oranında açıkladığı ifade edilebilir.  

Tüm bu analiz sonuçlarına göre araştırma hipotezi kabul edilmiştir. 

5.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik polis işbirliği ve iş doyumu düzeylerini tespit ederek 

polis işbirliğinin iş doyumu üzerinde etkili olup olmadığını belirlemek üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonuçlarında Bursa’da çalışan özel güvenlik görevlilerinin polis işbirliği düzeylerinin yüksek, iş doyumu 

düzeylerinin orta şeklinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte araştırmada daha önceki araştırma 

sonuçlarından elde edilen kanaatle polis işbirliğinin iş doyumu üzerinde etkili olacağı varsayılmıştı. 

Araştırma sonuçları bu hipotezi doğrulamıştır. Polis işbirliği iş doyumunun % 21’ini; iş doyumunun alt 

boyutlarından içsel doyumun %23’ünü ve dışsal doyumun % 15’ini açıklamaktadır.  

Araştırma sonuçları özel güvenlik görevlileri açısından polis işbirliğinin iş doyumları üzerinde önemli bir 

yere sahip olduğunu göstermektedir. Polis ve özel güvenlik arasında gerçekleştirilecek işbirliği çalışmaları 

hem genel olarak hedeflenen proje amaçları açısından fayda sağlayabileceği gibi örgütler açısından birçok 

faydası bulunan çalışanların iş doyumu tutumları üzerinde de faydalı olacaktır. Bu nedenle özel güvenlik ve 

polisin beraber görev yapabileceği yerler araştırılarak bu yerlerde işbirliğini geliştirici projeler geliştirilebilir. 

Hali hazırda Türkiye’de havaalanlarında ve spor müsabakalarında özel güvenlik ve polis beraber görev 

yapmaktadırlar. Özellikle kamuya ait olan ve özel güvenlik tarafından korunabilecek yerler belirlenerek 

polisle işbirliği içerisinde görev yapılması sağlanabilir. Bununla birlikte özel güvenlik görevlilerinin kendi 

kendilerine görev yaptıkları yerlerde genel güvenliğe daha fazla katkı sağlayabilecek şekilde görev 

yapabilmeleri adına polis ile bilgi paylaşımını geliştirecek projeler ortaya konabilir. Böylelikle genel 

güvenlik adına tehdit oluşturabilecek hususlarda özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları yerlerde daha 

etkin olmaları sağlanabilir. Ayrıca genel güvenlik konusunda uzman olan polisin sahip olduğu tecrübenin 

özel güvenlik görevlilerine aktarılarak özel güvenliğin genel güvenliğe olan katkısını artıracak eğitim 

faaliyetleri düzenlenebilir.  

Türkiye’de özellikle taşeron yasasıyla birlikte kamuya işçi olarak geçiş yapan özel güvenlik görevlilerinin, iş 

şartlarının zorluğu ve mesai saatlerinin diğer çalışanlara göre ağır olması sebebiyle, farklı işlere geçiş 

yapmaya çalıştıkları bilinmektedir. Bu durum kamu yöneticileri açısından özel güvenlik alanında istihdam 

edilecek yetkin insan kaynağının kaybedilmesi durumuyla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kamudaki özel 
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güvenlik görevlilerinin iş doyumu başta olmak üzere örgütsel bağlılık gibi tutumlarını geliştirecek 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda kamu yöneticileri özel güvenlik polis işbirliğini artıracak 

projeler geliştirdikçe, proje hedefleriyle amaçlanan sonuçlara ulaşılmasının yanında özel güvenlik 

görevlilerinin iş doyumu düzeylerinde de artış elde edebileceklerdir. Bununla birlikte iş doyumu yükselen 

özel güvenlik görevlilerinde performans artışı (Nergiz ve Yılmaz, 2016) sağlanabilir, işten ayrılma niyetleri 

(Yıldız, 2014) ve işe devamsızlıkları (Eronat, 2004) azaltılabilir. Hatta iş doyumunun üzerinde etkili olduğu 

bilinen motivasyon (Saracel vd., 2016) ve örgütsel bağlılık (Çelik Keleş, 2006) gibi iş tutumlarına özel 

güvenlik görevlilerinin sahip olmasını sağlanabilir.  

Alanyazında özel güvenlik polis işbirliğinin iş tutumları üzerindeki etkisini araştıran araştırmaların 

bulunmaması sebebiyle bu araştırma büyük önem taşımaktadır. İş doyumu üzerinde etkili olan özel 

güvenlik polis işbirliğinin diğer iş tutumları üzerinde de etkili olabileceği değerlendirilmektedir. Bu yönde 

araştırmalar yapılarak özel güvenlik polis işbirliğinin hangi iş tutumları üzerinde etkili olduğunun tespit 

edilmesi gerekmektedir. Öte yandan alanyazındaki araştırmalarda polis ve özel güvenlik görevlilerinin 

işbirliği üzerindeki algılarının farklılaştığı görülmektedir. Bu nedenle polis memurları üzerinde yapılacak bu 

yöndeki araştırmalara ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir. 
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Purpose – By increasing their profitability, businesses can achieve their goals such as economic 

growth, regularity and increasing their market value. Financial structure is one of the main 

factor that  affecting profitability. The resource components used in the financing of assets, 

directly affect the sustainability of profitability. In profit planning, businesses need to take into 

account the resource components that they will use in asset financing. The development of 

studies on the impact of the equity and liability components that compose the financial structure 

on the profitability will contribute to the field of business administration. In this context, the aim 

of this study is to investigate the effect of financial structure on profitability.  

Design/methodology/approach – Within this scope, to measure the effect of financial structure 

rates on profitability, the regression model was tested by panel data analysis which developed 

as a result of the literature review. The tests were carried out in the Eviews 9 package program. 

The data obtained from the financial statements of 155 publicly- traded company in the İstanbul 

stock exchange ( BIST)  Manufacturing Industry between 2008-2017 were used in the study.  

Findings – As a result of the analyzes, it was determined that the borrowing ratios affected the 

asset profitability as financial structure ratios, and this effect was positive in the long-term 

borrowing ratio and negative in the short-term borrowing ratio.  

Discussion – Findings obtained from the study; has great importance for investors, researchers 

and the top management of enterprises. 

1. Introduction 

Today, companies are in need of capital in line with their growth targets and benefit from two financial 

sources: liability and equity. While liability  refers to the the obligations of the company that require 

reimbursement for creditors in certain periods of time, equity is the remaining portion of the company's 

assets after meeting the obligations of the company to creditors (Ross et al., 2008: 23; Berk et al., 2012: 26). 

Capital structure decision is one of the vital significant topic for enterprises as it determine their financial 

risks and survival (Arslan and Boz, 2017:213). Considering that the main objective of the firms is the 

maximization of the market value, it is important to know the capital sources of firms from where and to 

what extend. In this context, the status of capital structure is continuously examined and discussed in the 

field of financial management. These discussions focus on whether the capital structure has an impact on the 

cost of capital and the market value of the firm and also, it has been carried out frequently about what are 

these determinants of the capital structure endemic to the firm (Sheikh and Wang, 2011: 118). 

The financial structure of a firm consists of short and long-term liabilities and equity, and explains the 

resources of assets from where they are financed. In case of use of liabilities, the firm is confronted with the 

obligation to pay a certain amount of interest as the usage cost of these resources. However, in return, it can 

increase profitability by using liabilities. Therefore, financial leverage effect is mentioned in firms which use 

liabilities (Sarıaslan & Erol, 2014: 194). Financial leverage refers to the change in the net income of the 

company due to the existence of fixed resource costs within the company's liability structure. Therefore, in 

order to be able to speak about financial leverage, the existence of a fixed cost fund is necessary (Besley and 

Brigham, 2000: 159). Financial ratios are used as an indicator of the capacity of enterprises to benefit from 

borrowing in asset financing and these ratios are expressed by financial structure or leverage ratios. By using 

mailto:hakanozcelik@sdu.edu.tr
http://www.orcid.org/0000-0003-0494-0561
http://www.orcid.org/0000-0002-4757-1260


H. Özçelik – Z. Arslan 11/1 (2019) 504-516 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 505 

these ratios, it is informed about the positive or negative effect of borrowing on the profitability of 

enterprises and the liability and equity components used in the financing of assets (Bektöre et al., 2015: 159). 

Financial leverage ratios indicate the extent to which the firm is financed by liability. The firm's use of 

liability capital has both positive and negative aspects. As the company borrows, since the financial leverage 

rises, it will be difficult to meet its obligations related to its debts, and perhaps it may be bankrupt and this 

will cause a disruptive process for those who associated with the company. For this reason, the firm's 

liabilities increase the financial risk of the firm, which means that the firm's capital cost increases. On the 

other hand, liabilities are an important source of financing. Since the interest is deducted from tax 

assessment, it provides tax advantage. Liability capital is a financial resource that is easy to obtain, lower 

than the equity capital and does not hinder the rights of shareholders. If it is used in a balanced way and its 

economic timing is considered, it increases the profits of the company and therefore the profits per share. 

Theoretically, the firm can borrow until the rate of interest = company profit ratio. As seen in Table 1, 

significant leverage ratios are: Total liabilities / Total Assets, Total liability / Equity, Short Term Liabilities / 

Total Liabilities, Short Term Liabilities / Total Assets, Equity Multiplier (Okka, 2009: 109-110). 

Table 1. Rates of Financial Structure (Financial Leverage Ratios) 

1. Liability Ratio: Indicates the rate of barrowing at which 

the assets are financed.The most commonly used rate.Total 

liabilities include all short-term and long-term liabilities.As 

the firm's liability ratio increases, its financial risk is 

assumed to increase. It is recommended that this ratio 

should not be higher than the sector average. 

Liability Rate = Total Liabilities / Total 

Assets 

2. Liabilities / Equity ratio: This is an examination of the 

Liability ratio from another perspective. Indicates to what 

extent the partners and creditors contribute capital to the 

firm. This ratio is also called the firm's financial leverage. 

Liability / Equity Capital Ratio = Total 

Liability / Equity Capital 

3. The weight ratio of short-term Liability: It shows the 

status of the short-term liabilities of the firm and the weight 

of the firm in the financial structure. Height of the rate; 

states that the payables of the firm are close to their 

maturities, that the payment risk is high and that they 

should establish financial policies for payment. 

Short Term Debt Weight = Short Term 

Liability  / Total Liabilities 

Short Term Debt Ratio = Short Term 

Liabilities / Long Term Liabilities 

Short Term Debt Assets Coverage Ratio = 

Current Liabilities / Total Assets 

4. Equity capital multiplier ratio: Indicates how many 

times that  the total assets are of the own capital.  

Equity = Total Asset - Liabilities. It is in favor of the firm if 

this ratio is low, indicating that the company is under a low 

debt burden. 

Equity Capital multiplier = Total Assets / 

Equity capital. 

Source: (Okka, 2009: 109-110). 

It is stated that the increase in the amount of Liability within the financial structure is not suitable for the 

value of the company (Mathur and Singh, 2011, 256). Profitability plays a critical role in the financial 

structure of enterprises, as it directly affects internal resources, which is one of the three major sources of 

finance (Chen and Zhau, 2005: 1). The profitability relationship of the financial structure may vary from 

country to country, from sector to sector and from company to company. In addition to contributing to 

economic growth and increasing welfare, manufacturing industry is a key sector in productivity growth, 

innovation and exports in developed countries (McKinsey, 2012: 17). At this point in the manufacturing 

sector, that is in a strategic position for Turkey's economy, the impact on profitability of the financial 

structure ratios are becoming important. 

In the literature, the effect of financial structure ratios of profitability remains limited in addressing work for 

Turkey's economy, and work on a sectoral basis seems to be few. It is thought that this study will contribute 



H. Özçelik – Z. Arslan 11/1 (2019) 504-516 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 506 

to the literature. The study consists of four parts. After this introductory chapter, in the second part, the 

international structure of the financial structure is given. In the third chapter, the data to be used in the 

research, the research model, method and findings are included and the results and recommendations 

section is mentioned in the fourth section. It is foreseen that working updated data and that financial 

executives will have a driving effect in their decisions. 

2. Literature 

The combination of the capital resources used by the companies in financing their investments and activities, 

and the variables affecting this composition, and many different studies in developed and developing 

countries were carried out. In this section, firstly the studies on the effect of capital structure decisions on 

profitability are examined and related studies and results are summarized in the literature. 

It is believed all the ideas such as; the capital structure of enterprises, obtaining a tax advantage by 

borrowing, financing the capital structure with liabilities instead of  the use of own funds  since it is more 

advantageous and  the use of liabilities  reduces the cost of capital after taxes are laid by  Modigliani and 

Miller’s theories (1993). The theories of Modigliani and Miller ( from 1963 to the present ) about Capital 

structure theory, balancing, financial hierarchy, representation costs were used to explain the sign effect 

(Topaloglu, 2018: 64). 

In the studies conducted on the determinants of the capital structure, the dependent variable was 

determined as financial leverage ratio. On the other hand, as an independent variable, the company's 

profitability ratios, firm size, firm age, growth opportunities, yield on common stock , non-debt tax shield, 

asset structure, ownership structure, size of board of directors , interest rates, tax rates, liquidity ratios, 

inflation rate, business risk, borrowing status, etc. variables were determined. Regarding the capital 

structure, there are different opinions on the relationship between leverage and profitability. In many 

studies in the literature, a negative relationship between leverage and profitability based on the theory of 

finance hierarchy has been reached. 

Cortez and Susanto (2012), in their study on 21 Japanese enterprises which are operating in the 

manufacturing industry traded on the Tokyo Stock Exchange,  found a negative correlation between 

leverage and profitability as a result of panel data and multiple regression analyzes. Similar results were also 

reported by Chen, Lensink and Sterken (1998); Bevan and Danbolt (2002); Postma et al. (2003); Abor and 

Biekpe (2005); Haniffa and Hudaib (2006); Hasan and Butt (2009); Hassan (2011); Thippayana (2014);  

Onofrei et al. (2015); Correia, Cerqueira and Brandão (2015); Singh (2016). At the study of Chechet and 

Olayiwola (2014), 70 companies traded on the Nigerian Stock Exchange, using data from 2000 to 2009, have 

found that the borrowing rate negatively affects the profitability of enterprises. Similar results were also 

determined by Mahmood and Zakaria (2007); Guest (2009); Taghizadeh and Saremi (2013); 

Mohammadzadeh et al. (2013); Hussain (2015). Zubairi (2010), in his study on 30 companies traded in the 

automotive sector on Karachi Stock Exchange found that, the financial leverage has a positive effect on 

profitability of enterprises. Similar results were obtained from the studies of Taub (1975); Ross (1977); 

Voulgaris, Asteriou and Agiomirgianakis (2004); Frank and Goyal (2009); Wintoki, Linck and Netter (2012); 

Handoo and Sharma (2014); Katagiri (2014); Ahmad ( 2014)  as well. 

In financial model; generally, the relationship of financial structure with many factors such as sector, size, 

growth, taxes, business risk has been investigated. One of the most important issues explored in this area is 

the relationship between financial structure and profitability. The relationship between financial structure 

and profitability finds its place particularly in capital structure theories. According to the theory of modern 

capital structure (M & M Theory) developed by Modigliani and Miller (1958), which is based on the 

assumption that there is full competition in capital markets, the type of asset resources that the enterprises 

financed by has no importance in in terms of business value. Businesses may increase their market values 

depending on their profit-making powers. Modigliani and Miller made corrections in their study  published 

in 1963 and incorporated the tax shield provided by the debt into their theories. According to their theory, 

the use of liabilities can increase the profitability and value of the enterprise up to a certain point. According 

to Kraus and Litzenberger (1973) and Myers (1984), who are one of the proponents of Balancing Theory 
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(Trade-offTheory), they stated that the marginal value of the tax shield is related to the increase in the 

borrowing level. On the other hand, Jensen and Meckling (1976) also underlined that the main determinant 

of capital structure is the cost of representation including the costs of liability and flotation cost of equity. 

Chen and Zhau (2004), in their study of the relationship between the profitability and financial structure of 

manufacturing enterprises in the USA in the period 1971-2001, stated that profitable enterprises prefer 

domestic funds to outsources to finance new investments. According to Tong and Green 's (2005) studies on 

the profitability and financial structure of the largest companies in China indicate that, there is a positive 

relationship between current leverage ratios and profit shares distributed in the past. Abor (2005) in his 

study, the effects of financial structures of firms traded on the Ghana Stock Exchange, investigated the 

profitability of the company; and at the end of his study, he noticed that, there is significant positive 

relationship between short-term liability and Return on Equity, negative relationship between long-term 

liability and Return on Equity; and a significant positive relationship between total liability and Return on 

Equity. In addition, David and Olorunfemi (2010), in the study that examines the effect of financial structure 

on corporate performance by using panel data analysis method, stated that there is a positive relationship 

between earnings per share and leverage ratio; Sabir and Malik (2012) reported that profitability is positively 

correlated with the leverage ratio; Cole et al. (2015) noticed that there is a fundamental negative relationship 

between financial structure and firm performance, and  the financial structure has a negative relationship 

with return on Assets, operating income and profit margin; Oke and Obalade (2015) stated that profitability 

is important in determining the financial structures of the companies; Nwaolisa and Chijindu (2016) 

concluded that the financial structure had a negative impact on the profitability of the firms. 

3. Research 

3.1. Purpose and Scope of the Research 

The purpose of this study is to determine the effect of financial structure on operational profitability by 

panel data analysis. In line with this objective, the scope of the study consists of data of 155 companies that 

can be accessed regularly in a 10-year period between 2008-2017, operating in the BIST ( İstanbul Stock 

Exchange)  Manufacturing sector. The statistical information of the sectors within the scope of the research is 

as shown in Table 2. 

Table 2. Statistical Information on Sectors in the Scope of the Research 

 SECTOR BIST 

Number of 

Firms 

Number of Firms 

Included in the 

Research 

% Share in 

Research 

1 Food and Beverage 31 24 15 

2 Textile, Wear and Leather 21 16 10 

3 Forest Products and Furniture 6 3 2 

4 Paper,Paper Products, Printing& Publishing 14 14 9 

5 Chemicals, Petroleum & Plastic Products 31 21 13 

6 Stone and Soil Based 32 29 19 

7 Main Metal Industry 21 18 12 

8 Metal Goods, Machinery and Equipment 32 29 19 

9

  

Other Manufacturing Industry 5 1 1 

TOTAL 193 155 100 

In the scope of the research, statistical data belonging to the sectors is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Statistical Information for the Sectors in the Scope of the Research 

3.2. Data Set and Method of Research 

In order to determine the impact of the financial structure on profitability, companies that are  operating in 

the BIST Manufacturing sector were selected. Profitability ratios, which are widely preferred in financial 

structure ratios and operating performance measurement are used. Financial structure ratios as independent 

variables, Return on Equity and Asset rates were selected as dependent variable. Financial ratios and related 

information used as independent variables in the study are taken from the websites of İstanbul Stock 

Exchange (www.borsaistanbul.com) and Public Disclosure Platform (www.kap.gov.tr).Statistical analysis 

was performed via the Eviews 9 package program. The financial ratios of dependent and independent 

variables to be used in the study are shown in Table 3. 

Table 3. Financial Ratios and Calculations 

Variables Financial Ratios Symbol Calculation 

Dependent 

variables 

Return on Equity Rate ROE Net Profit / Equity 

Return on Asset Rate ROA Net Profit / Total Assets  

 

 

 

 

 

 

Independent 

Variables 

Growth Rates 

Asset Growth Rate AGR 
[
𝐴𝑇 − 𝐴𝑇−1

𝐴𝑇−1

] ∗ 100 

Sales Growth Rate SGR 
[
𝑁𝑆𝑇 −𝑁𝑆𝑇−1

𝑁𝑆𝑇−1
] ∗ 100 

Logarithm of Sales LOS  

Financial Structure Rates 

Equity Capital Ratio E/TA Equity / Total Assets 

Total Liability Ratio TL/E Total Liability/Equity 

Rate of Long-Term Liabilities LTL/TA Long-Term Liabilities / Total Assets 

Current Liabilities Weight CL/TL Current Liabilities / Total Liabilities 

 

Short-Term Financial 

Liability Rate 

STFL/CL Short-Term Financial Liability / 

Current Liabilities 

Liquidity Ratios 

Current Ratio CR Current Assets / Short Term 

Liabilities 

In Table 4,The statistical data of the variables in Manufacturing industry are summarized in the 10-year 

period between the years 2008-2017. 
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Table 4. Statistics for Variables 

Variables No of 

Observations 

Minimum Maximum Average Median Standart 

Deviation  

ROE 1473 -8,014 12,356 0,038 0,066 0,484 

ROA 1473 -1,193 5,715 0,038 0,032 0,180 

AGR 1473 -0,507 4,326 0,148 0,103 0,297 

SGR 1473 -0,987 15,932 0,143 0,102 0,512 

LOS 1473 5,882 10,735 8,421 8,355 0,764 

E/TA 1473 -7,674 0,983 0,487 0,526 0,462 

TL/E 1473 -65,516 554,556 1,053 0,843 14,889 

LTL/TA 1473 0,000 2,125 0,139 0,097 0,142 

CL/TL 1473 0,011 8,619 0,374 0,332 0,409 

STFL/CL 1473 0,000 0,966 0,282 0,248 0,240 

CR 1473 0,070 43,860 2,153 1,540 2,307 

The impact of the financial structure on profitability will be measured by using the relevant financial ratios. 

The models to be developed in this context will be tested by panel data analysis. The data set used in this 

study consists of financial data of 155 firms covering the period of 2008-2017. The data in this data set has the 

properties of the horizontal and the time series called panel data. The reason for selecting panel data analysis 

is that time series and horizontal horizontal section data can be used together. The combination of time 

series and horizontal sectional data provides more flexibility compared to their individual usage since it 

increases the amount and quality of data (Gujarati, 2004: 638). While the causality analysis between 

dependent and independent variables is performed, the data sets appear in three different ways. These are 

time series, horizontal section data and panel data sets. Panel data is defined as horizontal section data with 

time series or time dimension of multiple sections (Grene, 2003, p. 11). The panel data used in the panel data 

analysis is superior in many respects to the horizontal sectional data and time series. Panel data; it provides 

more accurate parameter estimates, since it contains more sample diversity and degree of freedom than the 

horizontal section data and time series. It allows the creation and testing of complex models and behavioral 

hypotheses. Because it involves inter-timed relationships and specific information of units, it makes it easier 

to control unobservable variables (Hsiao, 2007: 2-6). In addition, as the method, panel data (more 

information than the cross-sectional data and time series data) provides less linear link between the 

variables, greater degree of freedom and more activity. Panel data can better detect, measure and work with 

complex behavior patterns in horizontal cross-sectional data or time series data (Baltagi, 2005; Wooldridge, 

2002).  

Panel data regression is different from a regular time series. A simple regression model in panel data 

analysis can be estimated as in Equation 1 (Baltagi, 2005: 11, Gujarati, 2004: 640). 

Yit=β₀+β₁X₁it+…………..βkXkit+ϵit   (1) 

i=1,2,….N,         t=1,2,……..T 

ϵit = αi + uit 

Yit: Dependent variable. 

Xit:,K times  independent or descriptive variable belong to the model 

β: Coefficient of explanatory variables 

ϵit: Inclusions 

αi: The degree of heterogeneity 

uit:  refers compound error term . 

On the basis of this model, the models to be tested in the study were constructed as in Equations1 and 2, 

taking into account the dependent and independent variables used in the study. 
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ROA= β₀+ β₁LTL/TAit + β2CL/TLit + β3STFL/CLit + β4LOS+ β5SGR+ ϵit          (1) 

ROE= β₀ + β₁E/TAit + β2TL/Eit + β3CRit+ β4LOS+ β5AGR+ϵit                             (2) 

The study is based on the assumption that the financial structure affects the profitability of the enterprise. In 

line with the hypothesis, the null hypothesis must be tested. The null (zero)  and alternative hypotheses to be 

tested within the scope of the study are designed as follows. 

H0 = Financial structure has no ımpact on Return On Equity. 

H1 = Financial structure has an ımpact on Return On Asset. 

H0 = Financial structure has no effect on Return On Asset. 

H2 = Financial structure has an ımpact on Return On Equity. 

3.3. Stability Test Results 

Before going to a statistical analysis of a time series, the stability of the series that will be included in the 

developed model should be investigated with unit root tests (Ergün and Atay Polat, 2015: 124). In the 

establishment of econometric models with non-stationary series, Granger and Newbold (1974) stated that the 

problem of false regression may occur. In order to eliminate the problem of false regression, it is necessary to 

determine the stability of the series before the model is estimated. For unbalanced panel data, Im, Pesaran 

and Shin (2003) (IPS) and Phillips-Perron (PP) panel unit root tests with Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

and the second group panel unit root tests are used (Tatoğlu, 2012: 213). 

In order to make the data suitable for panel data analysis, the panel unit root test developed by Levin Lin 

Chu (LLC) in 2002 was used to investigate the root processes of each and common unit within the panel data 

set. Also to investigate the unit root processes, the Im-Pesaran-Shin (IPS) and the Stability Test for stand-

alone units were applied to the extended Dickey Fuller (ADF) unit test, and the results are shown in Table 5. 

Table 5. Unit Root Test Results 

Method LLC IPS ADF 

 Statistics P Value  Statistics P Value Statistics P Value 

ROE -28,355 0,0000 -16,150 0,0000 -10,608 0,0000 

ROA -24,461 0,0000 -16,653 0,0000 -38,276 0,0000 

AGR -28,760 0,0000 -15,809 0,0000 -17,743 0,0000 

SGR -28,242 0,0000 -15,701 0,0000 -9,976 0,0000 

LOS -26,151 0,0000 -14,434 0,0000 -3,394 0,0114 

E/TA -28,795 0,0000 -15,696 0,0000 -8,477 0,0000 

TL/E -29,149 0,0000 -17,696 0,0000 -39,515 0,0000 

LTL/TA -27,908 0,0000 -17,940 0,0000 -8,133 0,0000 

CL/TL -25,560 0,0000 -19,421 0,0000 -6,505 0,0000 

STFL/CL -4,798 0,0000 -14,611 0,0000 -13,268 0,0000 

CR -27,431 0,0000 -17,006 0,0000 -7,517 0,0000 

The hypotheses for the three tests were established as follows. 

H0 = There is a common unit root in the series (Serial is not stabile) 

H1 = There is no general unit root in the series (Serial is stabile) 

According to the results of the unit root test, since the probability value for all variables (P = 0,000 for all 

values) was less than 0.05, H0 hypothesis was rejected and H1 (hypothesis was accepted and series were 

stable. According to Levin Lin Chu (LLC) test results, there is no common unit root in all series. According to 

the results of Im-Pesaran-Shin (IPS); no individual unit root in all series and According to the results of 

Extended Dickey Fuller (ADF); It was determined that there was no unit root in all the units independent of 

the units. 
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3.4. Findings and Comments 

The model developed in relation to the effect of financial structure on Return on Asset can be written as in 

Equation 1. 

ROA= -0,18 +  0,20LTL/TAit - 0,06CL/TLit - 0,06STFL/CLit +0,03LOS+0,03SGR+ ϵit  (1)  

The following hypotheses related to the Return on Asset have been developed and hypothesis will be tested 

by panel data analysis. 

H0 = Financial structure has no effect on Return on Asset. 

H1 = Financial structure has an impact on Return on Asset . 

Panel data analysis was used for the hypothesis and model validity of the study. The panel data statistics 

results for Return on Asset are shown in Table 6. 

Table 6. Return on Asset Panel Regression Statistics Results 

Dependent Variable : ROA 

Method: (Panel Least Squares) 

Period: 2008-2017 

Horizontal Section (number of Firms) : 136 

Time Series (Number of Period): 10 

Total no of Balanced Observation on the Panel: 1.550  

Variable Coefficient Standart Error t-statistics P Value 

LTL/TA 0.1993 0.0327 6.0811 *0.0000 

CL/TL -0.0638 0.0193 -3.3070 *0.0010 

STFL/CL -0.0638 0.0193 -3.3070 *0.0010 

LOS 0.0261 0.0060 4.3421 *0.0000 

SGR 0.0294 0.0089 3.2960 *0.0010 

C -0.1812 0.0511 -3.5455 *0.0004 

R-Square  0.0627 Dependent Variable Average 0.0380 

Adjusted R Square 0.0595 

Dependent Variable Standard 

Deviation 0.1809 

F- Statistics 19.647 Durbin-Watson Statistics 2.0525 

P Value (F Statistics) 0.0000   

Significant at* %1 level. 

The F-statistical value indicates that the model established in terms of analysis is significant as a whole with 

99% reliability. Besides, when R² value of the model is examined, it is seen that the value is 0,059. This R² 

value means that the independent variables can explain about 6% of the changes in the dependent variable. 

This situation can be interpreted as there may be other variables that determine the profitability of 

enterprises in general. For the significance of the model, it is necessary to look at the F statistic value. Since 

the F statistic value is less than 0.05, our model is significance. When the P values of the variables in the 

model are examined, it can be stated that the values of all variables are statistically significant since all of 

them are less than 0.05. Accordingly, the H0 hypothesis on Return on Asset was rejected and it is noticed 

that the financial structure had an effect on Return on Asset. According to the results, 1 unit change in 

LTL/TA ratio resulted in a positive change in Return on Asset of approximately 20%. It was determined that 

1 unit change in CL/TL ratio caused a change in the 6% negative direction on Return on Asset. The financial 

liability ratio in the short-term liability  affected the Return on Asset by 6%.It was observed that the 

logarithm of sales and the 1-unit change in sales growth rates had a positive effect of 2% and 3% on Return 

on Asset, respectively. 

The model showing the effect of financial structure on Return on Equity may be written as in equation 2. 
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ROE= -1,03 + 0,06E/TAit – 0,004TL/Eit + 0,02CRit+0,11LOS+0,14AGR+ ϵit    (2) 

The following hypotheses on Return on Equity have been developed and hypothesis will be tested by panel 

data analysis. 

H0 = Financial structure has no effect on Return on Equity. 

H1 = Financial structure has an effect on the Return on Equity. 

Panel data analysis was used for the hypothesis and model validity of the study. Panel data statistics results 

related to Return on Equity are shown in Table 7. 

Table 7. Return on Equity Panel Regression Statistics Results 

Dependent Variable: ROE 

Method: En Küçük Kareler (Panel LeastSquares) 

Period: 2008-2017 

Horizontal Section (number of Firms): 136 

Time Series (Number of Period):10 

Total no of Balanced Observation on the Panel: 1.550  

Independent Variable Coefficient Standart Error t-statistics P Value 

E/TA 0,0644 0,0281 2,2915 **0,0221 

TL/E -0,0040 0,0008 -4,9657 *0,0000 

CR 0,0219 0,0057 3,8169 *0,0001 

LOS 0,1162 0,0162 7,1410 *0,0000 

AGR 0,1442 0,0410 3,5109 *0,0005 

C -1,0335 0,1400 -7,3807 *0,0000 

R-Square  0,0714 Dependent Variable Average 0,0380 

Adjusted R Square 0,0682 

Dependent Variable Standard 

Deviation 0,4847 

F- Statistics 22,5801 Durbin-Watson Statistics 2,1093 

P Value (F Statistics) 0,0000   

Significant at* %1 level. Significant at** %5 level 

The F-statistical value indicates that the model established in terms of analysis is significant as a whole with 

99% reliability. The independent variables in Table 7 mean that they can account for about 7% of the change 

in Return on Equity. Because the F-statistic value of the model is less than 0.01, our model is significant. 

When the P values of the variables in the model are examined, it can be stated that the values of all variables 

are statistically significant since the ratio of E/TA ratio is less than 0,05. Accordingly, the hypothesis H0 was 

rejected from the hypothesis on the Return on Equity and it was determined that the financial structure had 

an effect on the Return on Equity. According to the results; There is a positive relationship between Return 

on Equity and equity ratio and a negative relationship between Liability  ratio. The 1-unit change in the 

Equity Ratio resulted in a 6% change in Return on Equity. It is observed that the 1-unit change in the Total 

Liability  / Equity Ratio has an effect of -0,004 on the Return on Equity. It is noticed that, Current Rate, 

Logarithm of sales and 1 unit change in Asset Growth Rates, showed a positive effect on Return on Equity  

respectively; 2%, 12% and 14% . 

4. Conclusion and Discussion 

The financing policies adopted by the enterprises are one of the important variables that determine their 

profitability. There are different variables that determine the preference of these policies and the risk and the 

sector in which these operations are important. When enterprises that are active in the manufacturing sector 

focus on borrowing in order to increase profitability, their risks increase and this situation may adversely 

affect profitability due to asset source mismatch. Capital structure or financial structure decisions have been 

one of the most emphasized issues in the financial literature due to the effects of Cost of capital, capital 
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budgeting decisions and firm value. Theoretically, it is expected that the companies that manage the 

working capital will increase their Return on Asset, and therefore the effect of financial structure rates on 

Return on Asset become also important. 

From this point of view, the hypothesis developed from the effects of financial structure on Return on Asset, 

the data analysis of the data of the 10-year period between the years 2008-2017 of the manufacturing sector 

has been tested, and it has been concluded that profitability affects the financial structure of the firm. It is 

determined that the borrowing rates affect the Return on Asset of financial structure ratios and this effect is 

positive in the long-term borrowing ratio and negative in the short-term borrowing ratio. The 1-unit change 

in the long-term borrowing ratio resulted in a positive change of approximately 20% in the Return on Asset,  

while the short-term borrowing rate had a negative effect of 6%. On the other hand, it was determined that 

short-term financial borrowing affected the Return On Assets negatively by 6%. In the 10-year period, it can 

be said that the long-term borrowing rate of the manufacturing sector remained at a level of 14% borrowing 

level, that is below the 17%, which is considered to be reasonable level, about, and positively affected the 

Return On Assets. It can be stated that the 10-year average value of the short-term borrowing rate is higher 

than the 33% of the acceptable value, which is approximately 37%. It is determined that the Equity ratio 

related to the financial structure positively affects the Return On Equity by about 6% and the Total Liability  

/ Equity ratio negatively affects -0.004. 

This study can be developed by the subsequent studies by analyzing the impact of financial structure on 

profitability, by using different econometric methods in different sectors, by revising the analysis period, by 

examining more firms and by diversifying company specific factors. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı istismarcı yönetim ile prososyal motivasyon arasındaki ilişkide 

örgütsel özdeşleşmenin aracı etkisini incelemektir.  

Yöntem – Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiler yapılan literatür araştırması sonucunda 

oluşturulan modele göre incelenmiştir. Araştırma verileri Türkiye’de üretim sektöründe faaliyet 

gösteren bir firmanın 304 çalışanına uygulanan anket sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen bu 

veriler SPSS ve AMOS istatistik programları kullanılarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar 

sosyal kimlik teorisi ve motivasyon teorileri çerçevesinde açıklanmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonucunda, istismarcı yönetim ile prososyal motivasyon arasındaki 

ilişkide örgütsel özdeşleşmenin tam aracı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, istismarcı 

yönetim ile örgütsel özdeşleşme arasında negatif, örgütsel özdeşleşme ile prososyal motivasyon 

arasında ise pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Tartışma – Bulgulara göre çalışanların prososyal motivasyon seviyelerinin artırılmasında 

örgütleri ile özdeşleşmelerinin büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın 

prososyal motivasyon kavramının daha iyi anlaşılması açısından literatüre önemli katkı 

yapacağı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında yöneticilere ve 

gelecekte yapılacak çalışmalara önerilerde bulunulmuştur.  
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Purpose – The purpose of this study is to investigate the mediating effect of organizational 

identification in the relationship between abusive supervision and prosocial motivation. 

Design/methodology/approach – In the research, the relationships among the variables were 

examined according to the model created as a result of the literature research. Research data 

were collected using survey method about 304 employees working in a manufacturing sector in 

Turkey. These data were analyzed by using SPSS and AMOS statistical programs and the results 

were explained within the framework of social identity theory and motivation theories.  

Findings – As a result of the study, it was found that organizational identification has a full 

mediating effect on the relationship between abusive supervision and prosocial motivation. In 

addition, it was found that there was a negative relationship between abuse supervision and 

organizational identification and a positive relationship between organizational identification 

and prosocial motivation.  

Discussion – According to the findings, it can be said that the identification of the employees 

with their organizations in increasing the level of prosocial motivation is of great importance. It 

is thought that this study will make a significant contribution to the literature in terms of 

understanding the concept of prosocial motivation. In the light of the information obtained from 

the research, suggestions were made to the managers and future studies. 
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1. Giriş 

Organizasyonlardaki karar vericiler (yöneticiler, liderler) çalışanların yönlendirilmesinde, 

değerlendirilmesinde ve motive edilmesinde önemli bir rol oynarlar. Bazı yöneticiler destekleyicidir, astların 

yeteneklerini geliştirir ve hedeflerine ulaşmaları için onları motive ederler. Buna karşılık, bazı yöneticiler ise 

astlarını aşağılayan, küçümseyen veya istismar eden davranışlar sergileyebilirler (Shoss vd., 2013:158). 

Yöneticilerini tacizci olarak algılayan astların, hem yöneticilere hem de kuruma yönelik üretken çalışma 

davranışı gösterme olasılıkları düşüktür.  

Organizasyonlar genel olarak sürdürülebilir rekabet avantajı elde ederek ve en iyi uygulamaları 

benimseyerek performanslarını mükemmel hale getirmek için çaba harcarlar (Abid vd., 2018:20). Bu çabalar 

içerisinde en önemli olanı çalışanların motive edilmesidir (Ryan ve Deci, 2000). Motivasyon konusu psikoloji 

ve örgütsel alandaki çalışmalarda temel bir konudur. Çünkü motivasyon bireylerin ve örgütlerin 

davranışlarını açıklamak için kullanılan en önemli araçtır (Grant, 2008:48). Prososyal motivasyon çalışanların 

örgütün amaç ve hedeflerine hiçbir çıkar gözetmeksizin katkı yapma isteklerini ifade eder (Grant, 2007). 

Çalışanların prososyal motivasyon seviyelerinin yüksek olması birçok faktöre bağlı bir durumdur. Bu 

faktörlerden en önemli olanlarından birisi örgütsel özdeşleşmedir. Örgütsel özdeşleşme bireyin kendi 

kimliği ile örgütsel kimliğin örtüşmesi yönündeki algısını ifade eder. Diğer bir ifade ile bireyin kendini 

tanımlarken örgütü tanımlayıcı ifadeler kullanması ve kendini örgütün bir parçası olarak algılamasını ifade 

eder (Dutton vd., 1994; Ashforth ve Mael, 1989).  Yapılan araştırmalar örgütsel özdeşleşme seviyesi yüksek 

olan çalışanların düşük olanlara göre, örgütsel çıktılara katkı yapma konusunda daha fazla istekli 

olduklarını ortaya koymuştur (Kane vd., 2012; Dick vd., 2008; Bellou vd., 2005) . 

Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların istismarcı yönetim algılarının örgütsel özdeşleşmeleri aracılığı ile 

prosoyal motivasyonları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Yapılan literatür araştırması sonucunda 

prososyal motivasyonla ilgili yapılan çalışmaların genellikle prososyal motivasyonun sonuçları üzerine 

odaklandıkları (Abid vd., 2018; Akduru vd., 2016; Francois ve Vlassopoulos, 2008; Frazier ve Tupper, 2016; 

Grant ve Berg, 2010; Kesen ve Akyüz, 2016; Maner ve Gailliot, 2006; Le, 2015; Rofcanin vd., 2018; 

Lazauskaite-Zabielske vd., 2015) ve çok az çalışmanın prososyal motivasyona etki eden faktörleri araştırdığı 

(İpek ve Özbilgin, 2015; Wangwan, 2014) görülmüştür. Bu araştırmanın, çalışanların hem yöneticilerle ilgili 

düşünceleri (istismarcı yönetim) hem de örgütle olan etkileşimleri (örgütsel özdeşleşme) boyutundan 

prososyal motivasyona etki eden unsurları ele alması açısından, literatüre önemli bir katkı yapacağı tahmin 

edilmektedir.  

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde istismarcı yönetim, örgütsel özdeşleşme ve prososyal 

motivasyon kavramları yapılan yerli ve yabancı literatür taraması sonucunda elde edilen bilgilere göre 

açıklanmıştır. Ayrıca bu kavramlar arasındaki ilişkiler daha önce yapılan araştırmalar çerçevesinde ele 

alınarak araştırma hipotezleri tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci kısmında ise bir üretim firmasındaki 

çalışanlara yapılan anket sonucunda elde edilen veriler istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiş ve 

sonuçlar daha önceki araştırmalar ve teoriler çerçevesinde yorumlanmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. İstismarcı Yönetim 

Liderlikle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda bazı yöneticilerin astlarına karşı acımasız, zorba, sinsi ve 

istismarcı davranışlarda bulundukları görülmüştür (Zellars vd., 2002:1068). İstismarcı yönetim kavramı 

Tepper (2000:178) tarafından çalışanın yöneticisinin kendisine yönelik fiziksel şiddet içermeyen, sözlü veya 

sözlü olmayan zarar verici davranışlarına yönelik bireysel değerlendirmeleri olarak tanımlanmıştır. Bu 

tanımda birkaç önemli özelliğe dikkat çekmekte yarar vardır. Bunlardan ilki istismarcı yönetim çalışanın 

yöneticinin davranışlarını gözlemleyerek algıladığı sübjektif değerlendirmelerine dayanır (Tepper, 2007). 

Diğer bir ifade ile yöneticinin bir davranışı belli bir kurumda çalışan tarafından yöneticinin istismarcı 

davranışı olarak algılanırken başka bir kurumda ise bu davranış istismarcı olarak algılanmayabilir (Ülbeği 

vd., 2014:1). Bu algılar çalışanların kişiliklerine, demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet vb.), iş çevresine, 

çalışma arkadaşlarının algılarına göre farklılaşabilmektedir. Tanıma ilişkin bir diğer dikkat edilmesi gereken 

özellik ise istismarcı yönetimden bahsedebilmek için yöneticinin fiziksel şiddet içermeyen düşmanca 

davranışlarının sürekli olması gerekliliğidir (Tepper, 2007:265). İstismarcı yöneticiler çalışan veya çalışanları 
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diğer çalışanların önünde küçük düşürücü söz ve davranışları sık sık gösterirler. Örneğin yöneticinin bir 

çalışanın düşünce veya hislerinin çok aptalca olduğunu diğer çalışanların önünde dile getirmesi çalışanın 

yöneticisini istismarcı olarak algılamasına neden olur (Mawritz vd., 2012:325).  İstismarcı yöneticiler 

hedeflere ulaşmak için astlarına kötü davranabilirler. Örneğin, bir yönetici, astlarının yüksek 

performanslarını ortaya çıkarmak veya hatalarının tolere edilemeyeceği mesajını vermek için astlarına kötü 

davranabilir. Bu tarz davranışlar istismarcı yönetim kapsamında olmasına rağmen yöneticinin birincil amacı 

astlarına zarar vermek değildir (Tepper, 2007:265). Konuyla ilgili yapılan çalışmalar çalışanların 

yöneticilerini istismarcı olarak algılamalarının iş memnuniyetlerinin azalmasına (Qian vd., 2017; Velez ve 

Neves, 2017; Ahmad vd., 2016), performanslarının düşmesine (Chen ve Wang, 2017), örgütsel vatandaşlık 

davranışlarının azalmasına (Zellars vd., 2002), tükenmişliklerinin, iş aile çatışmalarının (Carlson vd., 2012) 

ve işten ayrılma niyetlerinin artmasına (Yıldırım ve Benlier, 2017) neden olacağını tespit etmişlerdir. Ayrıca 

yöneticisini istismarcı olarak algılayan çalışan yönetsel ve örgütsel amaçlara katkı yapma konusunda 

isteksiz olacaktır (Shoss vd., 2013). 

2.2. Örgütsel Özdeşleşme 

Örgütsel özdeşleşme kavramı gerek bireyin memnuniyetini etkilemesi gerekse örgütsel verimliliği 

etkilemesi bakımından örgütsel davranış literatüründe önemli bir yere sahiptir. Örgütsel özdeşleşmenin 

temelleri sosyal kimlik teorisine (Tolman, 1943; March ve Simon, 1958; Kelman, 1958) dayanmaktadır. Sosyal 

kimlik teorisine göre, insanlar kendilerini ve diğer insanları örgütsel üyelik, dini ilişki, cinsiyet ve yaş grubu 

gibi çeşitli sosyal kategorilerde sınıflandırma eğilimindedirler (Tajfel, 1978). Sosyal sınıflandırmanın iki 

fonksiyonu vardır. Bunlardan birincisi, sosyal sınıflandırma bireye diğer bireyleri tanımlamak için 

sistematik bir yol sunar. Birey sosyal sınıflandırma sayesinde sosyal çevresini bilişsel olarak parçalara ayırır 

ve sıralar. İkinci olarak, sosyal sınıflandırma, bireyin kendisini sosyal ortamdaki yerini belirlemesini veya 

yerini tanımlamasını sağlar (Ashforth ve Mael, 1989:21). Örgütsel özdeşleşme, bireylerin kendilerini 

tanımlarken örgütün tanımlayıcı özelliklerini kullanmaları durumunda ortaya çıkan sosyal kimlik biçimidir. 

Örgütsel özdeşleşme seviyesi, kişilerin organizasyonu kendilerinin bir parçası olarak görme derecesini 

gösterir (Dutton vd., 1994:242). Örgütsel özdeşleşme, bireylerin örgütsel bağlılıkları, iş memnuniyetleri, 

örgütsel sadakatleri, mesleğe ve işe bağlılıkları ve ekstra rol davranışları ile olumlu yönde ilişkili iken, işten 

ayrılma niyetleri ile ise olumsuz ilişkilidir (Cole ve Bruch, 2006; Gautam vd., 2004; Başar ve Basım, 2015; 

Çakınberk vd., 2011).  Cheney (1982) örgütsel özdeşleşmenin üç boyutu olduğunu savunmuştur. Bunlar; (a) 

örgüte bağlılık, aidiyet ve örgütsel üyelikten gurur duyulması, (b) örgüte sadık olunması ve örgütsel 

hedeflerin desteklenmesi ve (c) çalışanlar ve kuruluş arasında paylaşılan değer ve hedeflerin benzerliğidir.  

2.3. Prososyal Motivasyon 

Çalışanlar neden işlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek için kendilerinden beklenilen 

davranışlardan daha fazlasını yapmak için çaba harcarlar? (Grant, 2008:48). Bu soruya araştırmacılar sosyal 

değişim teorisi temelinde motivasyon (Maslow, 1962; McGregor,1960; Herzberg 1970), ekstra rol davranışı 

(Katz, 1964), iyi asker sendromu (Smith vd., 1983; Organ, 1988) ve örgütsel vatandaşlık davranışı (Bateman 

ve Organ, 1983) gibi kavramlarla açıklamaya çalışmışlardır. Bu kavramların temelinde karşılıklı fayda 

bulunmaktadır (kazan-kazan). Taraflar (örneğin işçi ve işveren) birbirlerinden beklentileri oranında, görev 

tanımlarının dışına çıkarak birbirlerinin amaçlarına ekstra katkıda bulunabilirler (Vigoda-Gadot, 2006:80). 

Peki, insanlar (veya çalışanlar) kendileri için hiçbir çıkar gözetmeden başkalarının faydasına olacak 

davranışlar sergileyemezler mi? 

Örgütsel psikolojide motivasyon kavramı, bireylerin davranışlarının nedenlerini anlamayı kolaylaştırdığı 

için anahtar bir kavramdır. Motivasyon, bireyi bir eylemi gerçekleştirmesi için kendi isteği ve arzusu ile 

harekete geçiren birtakım içsel ve dışsal enerji kuvvetidir (Ryan ve Deci, 2000). Mootivasyonla ilgili ilk 

teoriler, çalışma ortamındaki faktörleri araştırırlarken, daha çok çalışanların motive edilmesinde ödüllerin 

ve cezaların önemini vurgulamışlardır. Günümüzde ise motivasyon teorileri (örneğin prososyal motivasyon 

teorisi) başkaları için faydalı olacak sonuçlar için de bireylerin motive olabileceklerini savunmuşlardır 

(Lazauskaite-Zabielske, vd., 2015). Comte (1875) bireylerin başkalarına yardım etmelerinin temelinde 

tamamen kendi çıkarlarının yatmasını bencillik (egoism), başkalarının çıkarlarının yatmasının ise özgecilik 

(altruism) olarak ifade etmiştir (Comte’den aktaran Batson, 1987: 67). Batson (1987) özgecilik kavramını 

prososyal motivasyon kavramı ile ifade etmiştir. Araştırmacılar (Batson, 1987; Grant, 2007, 2008) kişilerin bir 
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çıkar gözetmeksizin, diğer kişilere fayda sağlamak için gösterdikleri çabayı prososyal motivasyon olarak 

tanımlamışlardır (kaybet-kazan). Tanımdan da anlaşıldığı gibi prososyal motivasyonun temelinde kişinin 

ortaya koyduğu çabanın yarattığı faydadan başkalarının yararlanması yatmaktadır (Grant, 2007:394). 

Prososyal motivasyonun kişinin girişimciliğine, olumsuz geri bildirimleri kabullenmesine ve yaratıcılığına 

olumlu etkisi vardır (Frazier ve Tupper, 2016:3). Ayrıca, yapılan araştırmalar prososyal motivasyon ile 

performans (Grant, 2008), işe gömülmüşlük (Kesen ve Akyüz, 2016) ve işe bağlanma (Abid vd., 2018) 

arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuşladır.  

2.4. Araştırma Hipotezleri 

İstismarcı yönetim, yöneticinin çalışanına karşı göstermiş olduğu, fiziksel şiddet içermeyen, sözlü veya sözlü 

olmayan zararlı davranışları olarak tanımlanmıştır (Tepper, 2000).  Örgütsel özdeşleşme bireyin kendisini 

bağlı olduğu örgüte ait hissetmesi (Mael ve Ashforth, 1992), örgüte ait özellikler ile kendi özelliklerinin 

benzer olduğu düşüncesi ile (Dutton vd., 1994) kuruma karşı hissettiği aidiyet algısıdır. Yapılan literatür 

araştırması sonucunda istismarcı yönetimin örgütsel özdeşleşme üzerinde doğrudan etkisini araştıran bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. İstismarcı yönetimle ilgili yapılan araştırmalar çalışanların istismarcı yönetim 

algılarının artması sonucunda örgüte bağlılıklarının, örgütsel vatandaşlık davranışlarının, iş 

memnuniyetlerinin ve özyeterliliklerinin azaldığını ortaya koymuştur (Zellars vd., 2002; Shoss vd., 2013;  

Tepper, 2000). Benzer şekilde çalışanların prososyal motivasyon seviyeleri ile örgüte olan bağlılıkları (Shao 

vd., 2017; Akhigbe, 2014), örgütsel vatandaşlık davranışları (Grant ve Berg, 2010) ve iş memnuniyetleri 

(Kjeldsen ve Anderson, 2012) arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya 

konmuştur. Ayrıca destekleyici yönetici ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar 

(Çınar, 2018; Gök vd., 2015; Paustian-Underdahl vd., 2013) bu iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmalara ait sonuçlara dayanarak aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:  

H1: İstismarcı yönetim ile örgütsel özdeşleşme arasında negatif bir ilişki vardır. 

Prososyal motivasyon kavramı bireyin başkalarının (kişi, kişiler, örgüt vs.) faydasına olacak bir sonucun 

gerçekleşmesi yönünde isteyerek çaba harcamasını ifade eder (Grant, 2007). Prososyal motivasyon seviyesi 

yüksek olan çalışanların inisiyatif almaya istekli oldukları, yaptıkları işe ve kuruma bağlı oldukları ve 

performanslarını geliştirme çabasında oldukları görülmüştür (Fraizer ve Tupper, 2016). Prososyal olarak 

motive olan kişiler, temel değerleri yerine getirme ve başkalarına yarar sağlayacak çabaları gösterme 

konusunda istekli olurlar  (Grant, 2007). Bireyin bağlı olduğu kurum için hiçbir menfaat gözetmeden ekstra 

çaba göstermesi söz konusu kurum ile olan özdeşleşme seviyesine bağlıdır (Nguyen vd., 2016; Ge  vd., 2010). 

Bağlı olduğu örgüt ile özdeşleşme seviyesi aratan çalışan örgütün amaç ve hedeflerini gerçekleştirme 

konusunda kendisine hiçbir şey vaat edilmediğinde bile örgütsel amaç ve hedeflere katkı yapmak için 

motive olacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda örgütsel özdeşleşme ve prososyal motivasyon arasındaki 

ilişkiye yönelik olarak aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur:  

H2: Örgütsel özdeşleşme ile prososyal motivasyon arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Hipotez 1 istismarcı yönetim ile örgütsel özdeşleşme arasında negatif ve Hipotez 2 örgütsel özdeşleşme ile 

prososyal motivasyon arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu öngörmektedir. Bu hipotezler birlikte 

değerlendirildiğinde istismarcı yönetimin örgütsel özdeşleşmeyi azaltarak prososyal motivasyonu dolaylı 

olarak azaltan bir model ortaya çıkarırlar. Çalışanların olumsuz çalışma koşullarından (bu çalışmada 

istismarcı yönetimden ötürü ortaya çıkan olumsuz koşullar) ötürü örgüte olan aidiyet algısı (örgütsel 

özdeşleşme) azalacak ve böylece motive edilmeleri (prososyal motivasyon) zorlaşacaktır (Cole vd., 2008:948). 

Bu bilgiler doğrultusunda örgütsel özdeşleşmenin istismarcı yönetim ile prososyal motivasyon arasındaki 

ilişkide aracı etkisine yönelik olarak aşağıdaki hipotez öngörülmüştür.  

H3: Örgütsel özdeşleşme istismarcı yönetim ile prososyal motivasyon arasındaki ilişkide aracı etkiye 

sahiptir. 

Yapılan literatür araştırması sonucunda öngörülen hipotezlere dayanarak araştırma modeli Şekil 1’de 

görüldüğü gibi oluşturulmuştur. 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Evreni, Örneklemi ve Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler 

Araştırma evrenini imalat sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 650 çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma 

örneklemini araştırma evreninden basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 304 kişi 

oluşturmaktadır. 500 adet (%77) hazırlanan anketler katılımcılara posta yolu ile iletilmiştir. Katılımcılar 

tarafından doldurulan 327 adet (%50) anketten 23 adedi eksik veya hatalı doldurulmalarından ötürü 

değerlendirmeye dahil edilmeyerek geriye kalan 304 adet (%47) anket değerlendirilmiştir. Anket çalışmasına 

katılan işgörenlerden cinsiyetleri, yaşları, tecrübeleri, medeni halleri ve eğitim durumları hakkında bilgi 

vermeleri talep edilmiştir. Verilen bilgiler doğrultusunda katılımcıların cinsiyetleri bakımından büyük 

çoğunluğunun (%52’si) bayan oldukları; yaşlarına göre büyük çoğunluğunun (%45’i) 30-40 yaş aralığında 

oldukları; tecrübelerine göre büyük çoğunluğunun (%37’si) 5 ile 10 yıl arası tecrübeye sahip oldukları; 

medeni hallerine göre büyük çoğunluğunun (%79’u) evli oldukları ve eğitim durumlarına göre ise büyük 

çoğunluğunun (%55’i) lise mezunu oldukları görülmüştür.  

3.2. Ölçekler  

İstismarcı yönetim ölçeği (α=0,967): Araştırma kapsamında çalışanların istismarcı yönetim algılarını ölçmek 

için Tepper (2000) tarafından geliştirilen ve Ülbeği vd., (2014) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 

İstismarcı Yönetim Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 15 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte “yöneticim 

benimle alay eder”, “yöneticim duygu ve düşüncelerimi aptalca bulur”, “yöneticim beceriksiz olduğumu 

söyler” şeklinde ifadeler bulunmaktadır.  Ölçekteki her bir madde 1)Kesinlikle Katılmıyorum ve 5) 

Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 5’li Likert tipi ölçeğe göre derecelendirilmişlerdir.  

Örgütsel özdeşleşme ölçeği (α=0,909): Araştırmada çalışanların örgütsel özdeşleşme seviyelerini tespit etmeye 

yönelik olarak Mael ve Ashfort  (1992) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Tak ve Aydemir (2004) 

tarafından yapılan altı maddeli Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte  “çalıştığım işletmenin 

başarısı benim başarımdır” ve “biri çalıştığım işyerini eleştirdiğinde kendime hakaret edilmiş gibi 

hissederim” gibi maddeler yer almaktadır. Ölçek maddeleri 5’li Likert tipi ölçeğe göre derecelendirilmiştir 

(1-Kesinlikle Katılmıyorum ve 5- Kesinlikle Katılıyorum).  

Prososyal motivasyon ölçeği (α=0,894): Araştırmada çalışanların prososyal motivasyon seviyelerini tespit etmek 

için Grant ve Sumanth (2009) tarafından geliştirilen ve Kesen ve Akyüz (2016) tarafından Türkçe uyarlaması 

yapılan altı maddeli prososyal motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte “Başkalarının ihtiyaçlarını görecek 

faaliyetleri yaparken daha enerjik olurum” ve “Başkalarının iyiliğine katkıda bulunacak çalışmalar yaparken 

elimden gelenin en iyisini yaparım” şeklinde ifadeler yer almaktadır. Her bir maddeye katılım derecesini 

ölçmek için 5’li Likert tipi ölçek  (1-Kesinlikle Katılmıyorum ve 5- Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır.  

3.3. Verilerin Analizleri 

İlk olarak, değişkenlere ait ortalamalar, standart sapmalar, güvenirlik ve korelasyon analizleri istatistik 

programlarından SPSS 22 kullanılarak incelenmiştir. Daha sonrasında, hipotezlerin testlerinden önce 

AMOSS 22 programı kullanılarak çoklu doğrulayıcı faktör analizi ile kavramsal veri modeli 

değerlendirilmiştir. Son olarak hipotezlerin test edilmesi için PROCESS Macro istatistik programı 

kullanılmıştır (Hayes, 2013).  

Hipotez 1, 2 ve 3’ün toplamı istismarcı yönetimin prososyal motivasyon üzerindeki etkisinde örgütsel 

özdeşleşmenin dolaylı etkisine yönelik modeli açıklamaktadır. Baron ve Kenny (1986) aracı etkinin test 

edilebilmesi ve varlığından söz edebilmek için dört şartın sağlanması gerektiğini savunmuşlardır. Bu şartlar; 

İstismarcı Yönetim Prososyal Motivasyon 

Örgütsel Özdeşleşme 
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(a) bağımsız değişken bağımlı değişkeni yordamalı, (b) bağımsız değişken aracı değişkeni yordamalı, (c) 

aracı değişken bağımlı değişkeni yordamalı ve (d) bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişki 

aracı değişkenin etkisi kontrol edildiğinde anlamsızlaşıyor ise tam aracı, ilişki anlamlı fakat şiddetinde 

azalma oluyor ise kısmi aracı etki olduğu yönündedir. Bu şartlarla ilgili Kenny vd., (1998) yaptıkları 

güncelleme çalışması sonucunda aracı etkinin test edilebilmesi için birinci şartın (bağımsız değişken bağımlı 

değişkeni yordamalı) gerekli olmadığını, ikinci ve üçüncü şartın yeterli olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Aracılı analizlerde, dolaylı etkinin anlamlılığı ile ilgili en yaygın kullanılan test Sobel (1982) testidir. 

Preacher ve Hayes (2004) Sobel testinin doğrudan aracı etkiye hitap etmesinden ötürü Baron ve Kenny’nin 

(1986) dört prosedüründen daha güçlü olduğunu savunmuşlardır. Sobel testi her ne kadar doğru olsa da 

dolaylı etkinin (ab) normal dağıldığı varsayımına dayanır. Bu varsayım doğru değildir. Çünkü dolaylı etkiyi 

ortaya çıkaran değişkenler ayrı ayrı normal dağılsa bile dolaylı etkinin (ab) normal dağılmadığı 

bilinmektedir. Bu nedenle bootstarp yapılması gereklidir. Bootstrap tekniği sayesinde tespit edilen güven 

aralıkları dolaylı etkinin normal olmayan dağılımından ötürü ortaya çıkan sorunları yok eder (Edwards ve 

Lambert, 2007; MacKinnon vd., 2004 Aktaran Cole vd., 2008).  

4. Bulgular 

4.1. Betimsel Analizler ve Değişkenler Arası İlişkiler 

Araştırmanın bu başlığı altında değişkenlere ilişkin güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve doğrulayıcı 

faktör analizi sonuçları verilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenlerin geçerlilikleri daha önceden 

yapılmış çalışmalarda kabul edildikleri için geçerlilik analizlerini tekrardan yapma gereği duyulmamıştır. 

Güvenirlik analizi kapsamında araştırma değişkenlerinin her birinin içsel tutarlılıklarının ölçülmesi için 

Cronbah Alpha değerleri hesaplanmıştır.  

Araştırma değişkenlerine uygulanan güvenirlik analizi sonucunda; istismarcı yönetim ölçeğinin Cronbach 

Alpha değerinin 0.967 olduğu, örgütsel özdeşleşme ölçeğinin Cronbach Alpha değerinin 0.909 olduğu ve 

prososyal motivasyon ölçeğinin Cronbach Alpha değerinin 0.894 olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

değişkenlerine ilişkin her bir maddenin ölçekten çıkarılması durumunda Cronbach Alpha değerlerinin 

belirgin bir şekilde değişim göstermemesinden ötürü ölçeklerden madde çıkarılmasına gerek duyulmamıştır.  

Tablo 1’de araştırma değişkenlerine ilişkin ortalama, standart sapma ve değişkenler (istismarcı yönetim, 

örgütsel özdeşleşme ve prososyal motivasyon)  arasındaki ilişkilere yönelik korelasyon değerleri 

göstermiştir. 

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Korelasyon Değerleri 

  x̄ SD 1 2 3 

İY 2.90 1.054 (0.967)   

ÖÖ 3.16 1.037 -0.510** (0.909)  

PM 3.58 1.061 -0.451** 0.822** (0.894) 

(İY=istismarcı yönetim; ÖÖ=örgütsel özdeşleşme; PM=prososyal motivasyon) 

Tablo 1’de verilen değerler incelendiğinde istismarcı yönetimin örgütsel özdeşleşme ile (r= -0.510, p< .01) ve 

prososyal motivasyon ile (r= -0.451, p< .01) negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca 

örgütsel özdeşleşme ile prososyal motivasyon arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (r= 0.822, p< .01). Bu sonuçlar hipotezlerle öngörülen ilişkiler için geçerli ön kontrol olarak 

değerlendirilebilir.  

Araştırma değişkenlerine ve ölçüm modeline ilişkin faktör yapılarının doğrulanmasına yönelik olarak her 

bir değişkene ve ölçüm modeline doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Değişkenlere ve ölçüm modeline 

ilişkin uyum iyiliği değerleri Tablo 2’de verilmiştir.   
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Tablo 2. Değişkenler ve Ölçüm Modeline İlişkin Uyum İyiliği Değerleri 

 χ2/df RMSEA CFI GFI NNFI SRMR 

İY 2.121 0.061 0.977 0.920 0.957 0.043 

ÖÖ 2.079 0.060 0.986 0.958 0.973 0.038 

PM 1.750 0.050 0.996 0.988 0.990 0.027 

ÖM 1.767 0.051 0.962 0.902 0.927 0.049 

(İY=istismarcı yönetim; ÖÖ=örgütsel özdeşleşme; PM=prososyal motivasyon; Ö M=ölçüm modeli) 

Tablo 2’deki değerler incelendiğinde her bir değişkene ve ölçüm modeline ilişkin uyum iyiliği değerlerinin 

yeterli seviyede oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Schermelleh-Engel vd., 2003; Schreiber vd., 2006). Ayrıca 

her bir değişkene ve ölçüm modeline ilişkin standardize edilmiş faktör yüklerinin anlamlı oldukları, 

dolayısıyla araştırma ölçeklerinin ve ölçüm modelinin araştırma verileri ile uyumlu oldukları söylenebilir.  

4.2. Hipotezlerin Test Edilmesi 

Araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik olarak Andrew F. Hayes’in PROCESS Macro model 4’ü 

kullanılmıştır (Hayes, 2013). Hipotez testi sonuçları (B, SH, t, p) Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Aracı Etkiye İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 

       B   SH     t     p 

İY’nin ÖÖ aracılığı ile PM üzerindeki doğrudan etkisi -0.0434  0.0386 -1.1244 0.2617 

İY’in ÖÖ üzerindeki etkisi -0.5014 0.0490 -10.2245 0.000 

ÖÖ’nin PM üzerindeki etkisi  0.8190 0.0392  20.8699 0.000 

İY’nin PM üzerindeki toplam etkisi -0.4541 0.0521   -8.7174 0.000 

 Etki   SH ED 95% GA EY 95% GA z p 

Dolaylı etki ve Sobel testi  -0.4106 0.0518 -0.5188 -0.3201 -9.19 0.000 

 Etki   SH ED 99% GA EY 99% GA   

Bootstrap Edilmiş Dolaylı Etki  -0.4106 0.0544     -0.5650     -0.2753   

(N=304; İY=istismarcı yönetim; PM=prososyal motivasyon; ÖÖ=örgütsel özdeşleşme; SH=standart hata; EDGA=en düşük güven aralığı; 

EYGA=en yüksek güven aralığı) 

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde istismarcı yönetimin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinin negatif 

yönlü ve anlamlı olduğu (B= -0.5014, t= -10.2245, p=0.000) dolayısıyla Hipotez 1’in desteklendiği söylenebilir. 

Örgütsel özdeşleşme ile prososyal motivasyon arasındaki ilişkiye yönelik sonuçlar incelendiğinde bu iki 

değişken arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu (B= 0.8190, t= 20.8699, p=0.000) dolayısıyla 

Hipotez 2 kabul edilmiştir. 

Aracı etkinin anlamlılığının tespit edilmesine yönelik olarak yapılan Sobel testi sonucunda dolaylı etkinin 

anlamlı olduğu görülmüştür (Sobel z= -9.19, p=0,000). Ayrıca Bootsttrap sonuçlarının %99 önem seviyesinde 

güven aralıklarının sıfır içermemesinden ötürü (-0.5650,  -0.2753) Sobel testi sonuçlarını desteklediği 

sonucuna ulaşılmıştır. İstismarcı yönetim ile prososyal motivasyon arasındaki ilişkide örgütsel 

özdeşleşmenin aracı etkisine yönelik sonuçlar incelendiğinde istismarcı yönetimin prososyal motivasyon 

üzerindeki toplam (B= -0.4541, t= -8.7174, p=0.000) ve dolaylı etkisinin (B= -0.4106, p=0.000) anlamlı olduğu 

fakat doğrudan etkisinin anlamsız olduğu görülmektedir (B= -0.0434, t= -1.1244, p=0.000). Bu sonuçlar 

istismarcı yönetimin prososyal motivasyon üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmesinin tam aracı 

etkisinin olduğu anlamına gelir. Diğer bir ifade ile istismarcı yönetimin prososyal motivasyon üzerindeki 

toplam etkisinde, örgütsel özdeşleşme aracılığı ile aktarılan dolaylı etkinin anlamlı olduğu fakat doğrudan 

etkinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak Hipotez 3’ün kabul edildiğini 

söyleyebiliriz.  

5. Sonuç  

Bu çalışmada istismarcı yönetimin prososyal motivasyon üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı 

etkisi incelenmiştir. Bu ilişkilerin tespit edilmesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 

çalışanlarından anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırmanın prososyal 

motivasyonun daha iyi anlaşılması yönünde önceki araştırmaları (Batson, 1987; Grant, 2007; Francois ve 

Vlassopoulos, 2008; Grant ve Berg, 2010) destekleyerek ve genişleterek katkı yapacağı tahmin edilmektedir. 
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Ayrıca çalışma sonuçları sektör yöneticilerinin aldıkları kararlara ve ileride yapılacak çalışmalara olumlu 

katkı sağlayacaktır.  

Araştırma sonuçları istismarcı yönetimin prososyal motivasyon üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin 

aracı etkisinin olduğu yönündedir. Diğer bir anlatımla, istismarcı yönetim ile prososyal motivasyon 

arasındaki ilişki, örgütsel özdeşleşmenin etkisi kontrol edildiğinde anlamsızlaşmıştır (tam aracı etki). 

Araştırmacılar  (Gillet vd., 2013; Darolia vd., 2010) çalışanların motive edilmelerinin yöneticiler tarafından 

desteklenmelerine bağlı olduğunu savunmuşlardır. Bu çalışma sonuçları, çalışanların kendi menfaatlerine 

katkıda bulunmayacak, doğrudan başkalarının faydasına olacak sonuçlara olumlu katkı yapmak için motive 

olmalarında, örgütsel özdeşleşmenin son derece büyük bir öneme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Örgütsel özdeşleşme seviyesi yüksek olan bireylerin istismarcı yönetim algıları olsa bile prososyal 

motivasyon seviyelerinin yüksek olabileceği söylenebilir. Güngör (2010) çalışanların örgütsel 

özdeşleşmelerinin örgüt içerisindeki iletişimden, adaletten ve güvenden etkilendiğini tespit etmiştir. Bir 

başka çalışmada, Çınar (2018) yaptığı araştırma sonucunda yöneticileri ile etkileşim seviyeleri yüksek olan 

çalışanların örgütsel özdeşleşme seviyelerinin de yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışma sonucunda ise 

yöneticilerin fiziksel olmayan sözlü veya sözsüz zarar verici davranışları olarak ifade edilen istismarcı 

yönetim algısının (Tepper, 2000) prososyal motivasyon üzerindeki olumsuz etkisi çalışanın örgüte karşı 

hissettiği olumlu duygular sayesinde yok edilebileceği yönündedir. Öte yandan bu çalışma sonuçları, 

örgütsel özdeşleşmenin çalışanların örgütsel çıktılara ekstra katkı yapmalarında önemli bir unsur olduğunu 

ortaya koyan çalışma sonuçlarını desteklediği söylenebilir (Nguyen vd., 2016; Ge  vd., 2010; Grant, 2007; 

Fraizer ve Tupper, 2016). Bu bilgiler doğrultusunda, işletmelerde kural ve politikaları belirleyen karar 

vericilere, öncelikli olarak çalışanlarda adaletli ve güvenilir bir organizasyon hissi yaratarak, işgörenlerin 

örgüt ile özdeşleşme seviyelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaları gerektiği önerilebilir.  

Örgütsel özdeşleşme ile prososyal motivasyon arasındaki ilişki sosyal kimlik teorisi (Tajfel, 1978) temelinde 

ele alındığında, işgörenlerin üyesi oldukları kuruma karşı hissettikleri olumlu duygular ve bu kuruma olan 

üyeliklerine verdikleri değer arttıkça prososyal motivasyon seviyelerinin de aynı şekilde artacağı 

söylenebilir. Örgüt, çalışanların örgütle özdeşleşmesini arzular. Fakat bazen örgütün eylemleri ile 

taleplerinin eşleşmemesinden ötürü bir dengesizlik ortaya çıkabilir. Çalışan bu dengesizliği veya tutarsızlığı 

azaltmak için örgütle, yönetimle veya çalışma arkadaşları ile olan etkileşimini zayıflatacak veya kişisel 

kimliği ile örgütsel kimliğin uyuşmamasından ötürü örgütü terk edecektir. Örgütsel özdeşleşme, çalışanın 

hiçbir çıkar gözetmeksizin başkalarının (örneğin örgütün) hedeflerine katkı yapma konusunda istekli olması 

(Batson, 1987; Grant, 2007) anlamına gelen prososyal motivasyon üzerinde son derece büyük etkiye sahiptir. 

Diğer bir ifade ile örgütsel özdeşleşme seviyesi yüksek olan çalışanlar, yöneticilerinin istismarcı 

davranışlarına maruz kalmalarına rağmen yüksek seviyede prososyal motivasyona sahip olabilirler.  

Çalışanların örgütsel özdeşleşme seviyelerin artırılması son derece büyük öneme sahiptir. Çalışanların 

örgütsel özdeşleşmeleri kişiliklerine de bağlı olan bir durumdur. Bu nedenle örgüte alınacak adayların 

dikkatli bir şekilde tespit edilmesi son derece büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda insan kaynakları 

departmanının öncelikle aday araştırma ve bulma aşamalarını titizlikle yerine getirmeleri, örgü kimliği ile 

kişisel kimliği uyuşan bireylerin tercih edilmesi gerekir. Daha sonrasında mevcut çalışanların örgüt ile 

özdeşleşmelerine engel olan sorunları çözmeleri ve özdeşleşme seviyelerini artıracak yöntemler 

geliştirmeleri gerekir.  

6. Araştırma Sınırlılıkları ve Öneriler 

Bu araştırma diğer araştırmalarda olduğu gibi bir takım sınırlılıklar dahilinde hazırlanmıştır. Araştırmanın 

ilk kısıtlaması verilerin özbildirim (self-report) metodu ile toplanmasından ötürü ortaya çıkan ortak yöntem 

sapması (Common Method Bias) ihtimalidir. Değişkenleri ölçen maddelerin belirsiz olmaları durumu ortak 

yöntem sapmasının en önemli nedenlerinden birisidir (Podsakoff vd., 2003). Mevcut veri setinde ortak 

yöntem varyansının etkileri incelendiğinde, araştırma bulgularının geçerliliklerinin belirgin bir şekilde 

etkilenmediği görülmüştür. Gelecekte yapılacak çalışmalar ortak yöntem sapması sorununu farklı 

kaynaklardan elde edecekleri verilerle azaltabilirler.  

Verilerin sadece bir üretim firmasındaki çalışanlardan elde edilmiş olması araştırmanın diğer bir 

kısıtlamasıdır. Firmaların iş yapış teknikleri, kültürleri, organizasyon yapıları birbirinden farklıdır. Bu 

nedenler ilgili firmada yapılmış olan çalışma sonuçları bütün üretim firmaları için genellenemez. Gelecekte 
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yapılacak çalışmalar farklı firmalardaki çalışanlardan elde edecekleri veriler ile farklı sonuçlar elde 

edebilirler.  

Araştırmanın bir diğer kısıtlaması ise çalışanların prososyal motivasyonlarının sadece istismarcı yönetim ve 

örgütsel özdeşleşme değişkenlerine göre ölçülmüş olmasıdır. Halbuki çalışanların prososyal 

motivasyonlarına etki edecek farklı etkenler olabilir. Örneğin kültür araştırma modeline dahil edilerek daha 

sağlıklı sonuçlara ulaşılabilir. Gelecekte yapılacak çalışmalar araştırma modeline farklı değişkenleri dahil 

ederek prososyal motivasyona etki eden unsurlarla ilgili bilgileri genişletebilirler.  

Son olarak araştırmanın kesitsel bir çalışma (cross-sectional study) olmasından ötürü değişkenler arasındaki 

ilişkilerin ifadesinde nedenselliğe dayalı açıklama yapılamamıştır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalar 

değişkenler arasındaki ilişkileri boylamsal (longitudinal) olarak inceleyerek değişkenlere arasındaki ilişkileri 

nedenselliğe göre açıklayabilirler.  

Kaynakça 

Abid, G., Sajjad, I., Elahi, N. S., Farooqi, S., and Nisar, A. (2018). The influence of prosocial motivation and 

civility on work engagement: The mediating role of thriving at work. Cogent Business & 

Management, 5(1), 1-19. 

Akduru, H. E., Güneri, S. ve Semerciöz, F. (2016). Çalışanlarda prososyal motivasyon ile iş ve yaşam 

doyumu düzeyi ilişkisine dair bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(38), 375-391.  

Akhigbe, O.J., vd., (2014), Prosocial behaviour and organisational commitment in the nigerian public sector. 

Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 5(2), 154-165.  

Ashforth B.E. and Mael F.A. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management 

Review. 14-1, 20-39. 

Baron R.M. and Kenny D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological 

research: conceptual, strategic, and statistical considerations.  Journal of Personality and Social 

Psychology. 51-6, 1173-1182. 

Başar, U., and Basım, N. (2015). Effects of organizational ıdentification on job satisfaction: moderating role of 

organizational politics (örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini üzerindeki etkisi: örgütsel politikanın 

düzenleyici rolü). Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, 22(2), 663-683. 

Bateman, T. S., and Organ, D. W. (1983). Job Satisfaction and the good soldier: The relationship between 

affect and employee “citizenship”, Academy of Management Journal, 26(4), 587-595. 

Batson, C. D. (1987). Prosocial motivation: Is it ever truly altruistic?. In Advances in Experimental Social 

Psychology. 20, 65-122. 

Bellou, V., Chitiris, L., and Bellou, A. (2005). The impact of organizational identification and self-esteem on 

organizational citizenship behavior: The case of Greek public hospitals. Operational Research, 5(2), 

305-318. 

Bhaise, S. (2016). Prosocial Motivation across culture: What does it imply for organizations?. International 

Journal of Scientific & Engineering Research, 7(10), 1990-1995.  

Carlson,  D.,  Ferguson,  M., Hunter, E. and Whitten,  D. (2012). Abusive supervision  and work–

familyconflict: the path through emotional labor and burnout. The Leadership Quarterly, 23(5), 849-859.  

Chen, Z. X., and Wang, H. Y. (2017). Abusive supervision and employees' job performance: A multiple 

mediation model. Social Behavior and Personality: An International Journal, 45(5), 845-858. 

Chen, Z., Eisenberger, R., Johnson, K. M., Sucharski, I. L., and Aselage, J. (2009). Perceived organizational 

support and extra-role performance: which leads to which?. The Journal of Social Psychology, 149(1), 

119-124. 

Cheney, G. (1982). Organizational identification as a process or product: A field study. Unpublished 

Master’s Thesis, Purdue University. 



D. Koçak 11/1 (2019) 517-528 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 526 

Cole, M. S., and Bruch, H. (2006). Organizational identity strength, identification, and commitment and their 

relationships to turnover intention: Does organizational hierarchy matter?. Journal of Organizational 

Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and 

Behavior, 27(5), 585-605. 

Cole, M. S., Walter, F., and Bruch, H. (2008). Affective mechanisms linking dysfunctional behavior to 

performance in work teams: A moderated mediation study. Journal of Applied Psychology, 93(5), 945-

958. 

Comte, A. (1875). System of Positive Polity or Treatise on Sociology, London: Longmans, Green, and Co 

Çakınberk, A., Derin, N., ve Demirel, E. T. (2011). Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: 

Malatya ve Tunceli Özel Eğitim Kurumları Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi. 3(1), 89-121.  

Çınar, O. (2018).  Örgütsel Özdeşleşme, Lider-Üye Etkileşimi, İletişim Becerileri İlişkisi. Ankara, İmaj Yayınevi.  

Darolia, C. R., Kumari, P., and Darolia, S. (2010). Perceived organizational support, work motivation, and 

organizational commitment as determinants of job performance. Journal of the Indian Academy of 

Applied Psychology, 36(1), 69-78.  

Dutton, J. E., Dukerich, J. M., and Harquail, C. V. (1994). Organizational images and member 

identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.  

Edwards, J. R., and Lambert, L. S. (2007). Methods for integrating moderation and mediation: a general 

analytical framework using moderated path analysis. Psychological Methods, 12, 1-22. 

Francois, P., and Vlassopoulos, M. (2008). Pro-social motivation and the delivery of social services. CESifo 

Economic Studies, 54(1), 22-54.  

Frazier, M. L., and Tupper, C. (2016). Supervisor prosocial motivation, employee thriving, and helping 

behavior: A trickle-down model of psychological safety. Group & Organization Management, 1-33. 

Gautam, T., Van Dick, R., and Wagner, U. (2004). Organizational identification and organizational 

commitment: Distinct aspects of two related concepts. Asian Journal of Social Psychology, 7(3), 301-315.  

Ge, J., Su, X., and Zhou, Y. (2010). Organizational socialization, organizational identification and 

organizational citizenship behavior: An empirical research of Chinese high-tech manufacturing 

enterprises. Nankai Business Review International, 1(2), 166-179.  

Gillet, N., Gagné, M., Sauvagère, S., and Fouquereau, E. (2013). The role of supervisor autonomy support, 

organizational support, and autonomous and controlled motivation in predicting employees' 

satisfaction and turnover intentions. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(4), 

450-460.  

Gok, S., Karatuna, I., and Karaca, P. O. (2015). The role of perceived supervisor support and organizational 

identification in job satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 177, 38-42.  

Grant, A. M. (2007). Relational job design and the motivation to make a prosocial difference. Academy of 

Management Review, 32(2), 393-417. 

Grant, A. M. (2008). Does intrinsic motivation fuel the prosocial fire? Motivational synergy in predicting 

persistence, performance, and productivity. Journal of Applied Psychology, 93(1), 48-58.  

Grant, A. M. and Berg, J. M. (2010). Prosocial motivation at work: How making a difference makes a 

difference. Forthcoming in K. Cameron and G. Spreitzer (Eds.), Handbook of Positive Organizational 

Scholarship. Oxford University Press.  

Grant, A. M. and Sumanth, J. J. (2009). Mission possible? The performance of prosocially motivated 

employees depends on manager trustworthiness. Journal of Applied Psychology, 94(4), 927-944.  

Güngör H (2010). Dönüşümcü Liderlik ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Algılanan 

Örgütsel Adalet Düzeyinin Aracılık Etkisi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 



D. Koçak 11/1 (2019) 517-528 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 527 

Hayes, A. F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based 

Approach. The Guilford Press, New York.  

Herzberg, G. (1970). The dissociation energy of the hydrogen molecule. Journal of Molecular Spectroscopy, 

33(1), 147-168. 

İpek, M., ve Özbilgin, İ. G. (2016). Prososyal davranışta liderlik tarzının rolü: Milletvekili-danışman ilişkisi 

üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 129-149. 

Kane, R. E., Magnusen, M. J., and Perrewé, P. L. (2012). Differential effects of identification on extra-role 

behavior. Career Development International, 17(1), 25-42. 

Katz, D. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavioral Science, 9(2), 131-146. 

Kelman HC (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. 

Journal of Conflict Resolution. 2, 51-60. 

Kenny, D. A., Kashy, D. A., and Bolger, N. (1998). Data analysis in social psychology. In D. T. Gilbert, S. T. 

Fiske, and G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology, 233-265. New York, NY, US: 

McGraw-Hill. 

Kesen, M., ve Akyüz, B. (2016). Duygusal emek ve prososyal motivasyonun işe gömülmüşlüğe etkisi: Sağlık 

çalışanları üzerine bir uygulama. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 233-250. 

Kjeldsen, A. M., and Andersen, L. B. (2013). How Pro‐social Motivation Affects Job Satisfaction: An 

International Analysis of Countries with Different Welfare State Regimes. Scandinavian Political 

Studies, 36(2), 153-176. 

Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I., and Bagdziuniene, D. (2015). The role of prosocial and intrinsic 

motivation in employees’ citizenship behaviour. Baltic Journal of Management, 10(3), 345-365. 

Le, H. T. T. (2015). The effect of psychological collectivism on creative work involvement: The role of prosocial 

motivation and leadership style. MSc Program in Management and International Business Unpublished 

Master's Thesis.  

MacKinnon, D. P., Fritz, M. S., Williams, J., and Lockwood, C. M. (2007). Distribution of the product 

confidence limits for the indirect effect: Program PRODCLIN. Behavior Research Methods, 39(3), 384-

389. 

Maner, J. K., and Gailliot, M. T. (2007). Altruism and egoism: Prosocial motivations for helping depend on 

relationship context. European Journal of Social Psychology, 37(2), 347-358. 

March J.G. ve Simon H.A. (1958). Organizations. Wiley, New York. 

Maslow, A. H. (1962). Lessons from the peak-experiences. Journal of Humanistic Psychology, 2(1), 9-18. 

Mawritz, M. B., Mayer, D. M., Hoobler, J. M., Wayne, S. J., and Marinova, S. V. (2012). A trickle‐down model 

of abusive supervision. Personnel Psychology, 65(2), 325-357. 

McGregor, D. (1960). Theory X and theory Y. Organization theory, 358-374. 

Nguyen, B., Chang, K., Rowley, C., and Japutra, A. (2016). Organizational citizenship behavior, identification, 

psychological contract and leadership frames: The example of primary school teachers in 

Taiwan. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 8(3), 260-280. 

Paustian‐Underdahl, S. C., Shanock, L. R., Rogelberg, S. G., W. Scott, C., Justice, L., and Altman, D. G. (2013). 

Antecedents to supportive supervision: An examination of biographical data. Journal of Occupational 

and Organizational Psychology, 86(3), 288-309. 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., and Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in 

behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of 

Applied Psychology, 88, 879-903. 

Preacher, K. J., and Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple 

mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 717-731. 



D. Koçak 11/1 (2019) 517-528 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 528 

Rofcanin, Y., de Jong, J. P., Las Heras, M., and Kim, S. (2018). The moderating role of prosocial motivation on 

the association between family-supportive supervisor behaviours and employee outcomes. Journal of 

Vocational Behavior, 107, 153-167. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 

development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. 

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., and Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation 

models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological 

Research Online, 8, 23-74. 

Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., and King, J. (2006). Reporting structural equation 

modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99, 

323-338.  

Shoss, M. K., Eisenberger, R., Restubog, S. L. D., and Zagenczyk, T. J. (2013). Blaming the organization for 

abusive supervision: The roles of perceived organizational support and supervisor's organizational 

embodiment. Journal of Applied Psychology, 98(1), 158-168.  

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. 

Sociological Methodology, 13, 290-312. 

Tajfel H (1978). Social categorization, social identity and social comparison. Differentiation between Social Groups: 

Studies in the Social Psychology of Inter-Group Relations. Editor: Tajfel H (61-76), Academic Press, 

London. 

Tak, B., and Aydemir, B. A. (2004). Örgütsel özdeşleşme üzerine iki görgül çalışma. 12. Ulusal Yonetim ve 

Organizasyon Kongresi. 

Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 43(2), 178-190. 

Tepper, B. J. (2007). Abusive supervision in work organizations: Review, Synthesis, and Research 

Agenda. Journal of Management, 33(3), 261-289. 

Tolman E.C. (1943). Identification and the post-war world. Psychological Review. 38, 141-148. 

Ülbeği, İ. D., Özgen, H.M. ve Özgen, H. (2014). Türkiye’de istismarcı yönetim ölçeğinin uyarlaması: 

güvenirlik ve geçerlik analizi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  23(1), 1-12 

Van Dick, R., Van Knippenberg, D., Kerschreiter, R., Hertel, G., and Wieseke, J. (2008). Interactive effects of 

work group and organizational identification on job satisfaction and extra-role behavior. Journal of 

Vocational Behavior, 72(3), 388-399.  

Vigoda-Gadot, E. (2007). Redrawing the boundaries of ocb? An empirical examination of compulsory extra-

role behavior in the workplace. Journal of Business and Psychology, 21(3), 377-405. 

Wangwan, J. (2014). A model of relationship between gratitude and prosocial motivation of Thai high school 

and undergraduate students. International Journal of Behavioral Science, 9(1), 15-30. 

Yıldırım, N., and Benlier, O. C. (2017). İstismarcı Yönetici Algısının İşten Ayrılma Niyeti Ü zerine Etkisi 

Tunceli İli Kamu Kurumunda Araştırma. Journal of International Social Research, 10(48), 679-683.  

Zellars, K. L., Tepper, B. J., and Duffy, M. K. (2002). Abusive supervision and subordinates' organizational 

citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 87(6), 1068-1076.  

 

 



Önerilen Atıf/ Suggested Citation:  

Sert, A.N., Dündar, Y. (2019). Çekim Merkezi Olarak Kentlerin Pazarlamasında İmajın Oluşumu ve Sadakate Etkisi, İşletme Araştırmaları 

Dergisi, 11 (1), 529-544. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 

2019, 11(1), 529-544 

https://doi.org/10.20491/isarder.2019.617  

 
Çekim Merkezi Olarak Kentlerin Pazarlamasında İmajın Oluşumu ve Sadakate Etkisi 

(The Formation of Image and Its Effect on Loyalty in Marketing Cities) 
 
 
 

Ayşe Nevin SERT a Yusuf DÜNDAR b  
a Selçuk Ü niversitesi, Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Konya, Türkiye. nevinsert@selcuk.edu.tr 
a Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Türkiye. ysfdundar42@gmail.com 

 

 

MAKALE BİLGİSİ ÖZET 

Anahtar Kelimeler:  

Bilişsel imaj 

Duyuşsal imaj 

Genel imaj 

Destinasyon imajı 

Destinasyon sadakati  

 

Gönderme Tarihi 15 Aralık 2018 

Revizyon Tarihi 10 Mart 2019 

Kabul Tarihi 22 Mart 2019 

 

Makale Kategorisi: 

Araştırma Makalesi 

Amaç – Turistlerin karar verme sürecinde ve destinasyon seçim davranışında önemli bir faktör 

olması nedeniyle destinasyon imajının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, etkili bir pazarlama 

ve konumlandırma stratejisinin tasarlanmasında önemlidir. Bu çalışmada destinasyon imajı 

bilişsel, duyuşsal ve genel imaj olarak bütünsel bir yaklaşımla ele alınmış olup destinasyon 

imajının destinasyon sadakatine etkisi incelenmiştir. 

Yöntem – Araştırma inanç ve kültür turizminin merkezi Konya kentinde yerli turistler üzerinde 

yapılmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Çalışmada bilişsel imaj, 

duyuşsal imaj, genel imaj ve destinasyon sadakati arasındaki ilişkiye yönelik önerilen 

hipotezlerin test edilmesinde SPSS programının yardımıyla regresyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular – Çalışma sonucunda destinasyon imajının destinasyon sadakatini etkilediği, 

destinasyon imajı oluşumunda bilişsel imajın duyuşsal imaja oranla genel imajı kısmen daha 

fazla etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Tartışma – Destinasyon imajının değerlendirilmesi ve analizi, turist davranışının daha iyi 

anlaşılmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Olumlu destinasyon imajını oluşturmaya veya 

geliştirmeye yönelik çabalar, sadık ziyaretçilerin tekrar ziyaret veya tavsiye etme davranışlarını 

kolaylaştırır ki söz konusu durum destinasyonun turizm gelişimi konusundaki başarısı için 

kritik öneme sahiptir. Zengin doğal, tarihi ve kültürel kaynakları olan destinasyonların olumlu 

bir imaj yaratmada fiziksel özelliklerini geliştirmeye daha çok önem vermeleri gerekmektedir. 
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Purpose – Due to the fact that tourists are an important factor in decision making process and 

destination selection behaviour, accurate assessment of destination image is important in 

designing effective marketing and positioning strategy. In this study, destination image has 

been evaluated with a holistic approach as cognitive, affective and overall image. Also the effect 

of destination image on destination loyalty has been examined  

Design/methodology/approach – The study was conducted on the domestic tourists in Konya 

where is the centre of faith and cultural tourism.  A questionnaire was used as data collection 

tool. In the study, in order to test proposed hypotheses for the relationship between cognitive 

image, affective image, general image and loyalty of destination, regression analysis was used 

with the help of SPSS program. 

Results – A major finding of the study was that destination image is formed by affected, 

cognitive and the overall image.  Also destination image affected the destination loyalty, and 

that in the formation of destination image the cognitive image partially affected the overall 

image compared to the affective image.  

Discussion – The evaluation and analysis of the destination image makes a significant 

contribution to a better understanding of tourist behaviour. Efforts to create or develop a 

positive destination image encourage the re-visiting or recommendation behaviour of loyal 

visitors, which is a key factor for the success of the destination in regard to tourism. 

Destinations with rich natural, historical and cultural resources need to pay more attention to 

improving their physical characteristics in creating a positive image. 
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1. Giriş 

Destinasyon imajıyla ilgili çalışmalar, 1970'lerin başlarında Hunt'ın (1975) imajın turizm gelişimindeki 

rolünü incelemesiyle ve imaj ile destinasyon rekabeti arasındaki ilişkiyi belirlemesiyle başlamıştır denilebilir. 

1990’lı yıllarda hız kazanan çalışmalar ile destinasyon imajı günümüzde turizm araştırmalarının ilgi gören 

alanlarından biri haline gelmiştir (Beerli ve Martin, 2004; Pike, 2016). Günümüzde, destinasyon imajının 

karar verme ve seçme sürecinde oynadığı rolün önemi konusunda genel bir fikir birliğine varılmıştır 

denilebilir (Baloğlu ve Mangaloglu, 2001; Beerli ve Martin, 2004; Pike, 2016).  

Turizm ürünü soyut ve birbirinin benzeri olduğu için destinasyonlar arası rekabet imajlar aracılığı ile 

gerçekleşmektedir (Baloğlu ve Mangaloğlu, 2001; San Martin ve del Bosgue, 2008). Dolayısıyla 

destinasyonların olumlu ve akılda kalıcı bir imaj geliştirerek kendilerini rakiplerinden ayırt etmeleri, 

potansiyel ziyaretçilerin zihninde olumlu bir izlenim oluşturmaları son derece önemlidir (Baloğlu, 

Henthorne ve Sahin, 2014). Böyle bir imaj, kişilerin gelecekte o destinasyonda yine iyi bir deneyim 

yaşayacaklarına dair inançlarını artıracağından destinasyonun tekrar tercih edilme olasılığı artacak ve 

kişilerin destinasyona olan bağlılıklarını pekiştirecektir (del Bosque ve San Martin, 2008). 

Taşcı, Gartner ve Çavuşgil (2007) destinasyon imajının turizm destinasyonlarının nasıl görüldüğü ve 

hissedildiği ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Kişilerin psikolojik, sosyal özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim, 

medeni durumu vb.), bilgi kaynaklarının çeşitliliği ve türü ile önceki deneyimlerin turist destinasyonunun 

algılanan imajı üzerinde etkiye sahip olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuştur (Baloğlu ve McCleary, 

1999b; Beerli ve Martin, 2004; San Martin ve del Bosque, 2008). Yapılan çalışmalarda (Baloğlu ve Mccleary, 

1999a, 1999b; Baloğlu ve Mangaloğlu, 2001; Beerli ve Martin, 2004; Hosany, Ekinci, ve Uysal, 2007; Taşcı vd., 

2007; Stylidis, Shani ve Belhassen, 2017) destinasyon imajının birbiriyle yakından ilişkili üç bileşenin 

etkileşimi sonucu oluştuğu görülmektedir: (1) bilişsel imaj (2) duyuşsal imaj (3) genel imaj. Turizm ürün ve 

hizmetlerinin çok boyutlu (Tascı vd., 2007) ve soyut (Fakeye ve Crompton, 1991) olmasının getirdiği 

karmaşık yapı nedeniyle destinasyon imajı ölçümünde bu üç bileşenin incelenmesi gerektiği öne 

sürülmektedir (Stylidis vd., 2017).   

Chen ve Tsai, (2007), destinasyon imajının davranışsal niyetler (tekrar ziyaret etme ve istekli olma isteği) 

üzerinde de önemli etkiye sahip olduğunu ileri sürmüştür. Özellikle destinasyon  sadakati üzerine yapılan 

çalışmalar (Chen ve Tsai, 2007; del Bosque ve San Martín, 2008; Prayag ve Ryan, 2012; Chen ve Phou, 2013; 

Wu, 2016) destinasyon imajının turist sadakati üzerinde doğrudan, dolaylı ya da hem doğrudan hem de 

dolaylı etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Tekrar eden satın almalar ve tavsiye etme (Yoon ve Uysal, 2005) 

olarak tanımlanan destinasyon sadakati, davranışsal, tutumsal ve bileşik sadakat olmak üzere ele alınıp 

ölçülmektedir. Davranışsal sadakat, tekrar satın alma sıklığına; tutumsal sadakat, bir kişinin bir destinasyon 

hakkındaki olumlu hislerini; bileşik sadakat ise her ikisinin karışımı olarak tanımlanır. 

Destinasyon imajıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır ancak, destinasyon imajını bilişsel ve duyuşsal 

faktörlerle birlikte bütünsel bir yaklaşımla ele alıp (Pike, 2002) destinasyon sadakati ile olan ilişkisini yerli 

turistler bağlamında inceleyen çalışma sayısının az olduğu (Sun, Chi ve Xu, 2013; Tan ve Wu, 2016; Stylidis 

vd., 2017; Xu ve Ye, 2018) görülmüştür. Bununla birlikte yapılan çalışmalar genellikle popüler uluslararası 

destinasyonlarda yabancı turistlerle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ise çalışma alanı olarak Konya şehri 

seçilmiştir. İnanç ve kültür turizm merkezi olan Konya iç turizme yönelik Türkiye’nin en popüler turistik 

destinasyonlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar (1097-1307 tarihleri arasında) Anadolu 

Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yapmış olması ve Mevlana Celaddin-i Rumi’nin türbesinin bulunması 

Konya’nın önemini artıran önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır. İçinde Hz. Mevlana’nın türbesi de 

bulunan Mevlana Müzesi 2017 yılında 2 480 433 ziyaretçi sayısıyla Türkiye’de en çok ziyaret edilen müze 

olmuştur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018).  

Çalışmanın amacı bilişsel ve duyuşsal ve genel imajı bütünsel yaklaşımla ele almak ve destinasyon imajının 

destinasyon sadakati ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmadan elde edilen ampirik bulguların, 

destinasyon yöneticilerine, yerel yönetime ve plan ve politika yapıcılarına, iç turizm objesi olan sadık yerel 

ziyaretçiler kazanmaları açısından hedefledikleri pazarlar için stratejiler geliştirme konusunda ve turist 

davranışlarını açıklama konusunda yol gösterici olacağı düşünülmektedir.   
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2. Literatür Taraması 

2.1. Destinasyon İmajı 

Destinasyon imajı, destinasyonların turistler tarafından nasıl algılandığını anlamak ve olumlu davranışsal 

niyetleri harekete geçirmek isteyen turizm yöneticilerine önemli bazı bilgiler sunmaktadır. Destinasyon 

imajının yardımıyla, yöneticiler destinasyonun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir ve buna göre 

pazarlama stratejilerini planlayabilirler. Örneğin, yöneticiler, turistlerin destinasyonla güçlü bir şekilde 

ilişkilendirdikleri olumsuz bir özelliği tespit ederse, ya bu özellik ile destinasyon arasındaki bağlantıyı 

(ilişkilendirme gücü) zayıflatmaya ya da olumluluğunu (ilişki değerini) artırmaya çalışabilirler (Kock, 

Josiassen ve Assaf, 2016). Turistlerin bir destinasyonu nasıl algıladıklarını, zihinlerindeki görüntülerin neler 

olduğunu anlamak, aynı zamanda turizm talebini tahmin etmede kullanılabildiğinden ve etkin stratejik 

destinasyon planlamasının temelini oluşturduğundan destinasyon imajıyla ilgili çalışmalar başarılı 

destinasyon pazarlama stratejilerinin öncülü olarak kabul edilmektedir (Souiden, Ladhari, ve Chiadmi, 2017).  

Rekabet açısından bir destinasyonun sahip olduğu asıl özellikleri ve kaynakları kadar önemli olan imaj (Pike, 

2016) en kısa şekilde bir yerle ilgili potansiyel ziyaretçilerin sahip olduğu algı (Hunt, 1975) olarak 

tanımlanmıştır. Echtner ve Ritchie (1991), destinasyon imajını, destinasyonun oluşturduğu bütünsel bir algı 

olarak tanımlayarak kavramı genişletmişlerdir.  En çok referans verilen tanıma göre ise bu algı, bir yerle 

ilgili inanç, fikir ve izlenimlerin toplamından oluşur (Crompton, 1979). Turizm bağlamında destinasyon 

imajının kavramsallaştırılmasında ya da ölçülmesinde sistematik bir yapıya ulaşılmamış olduğunu belirten 

Tascı vd., (2007) ise destinasyon imajının, bir destinasyona yönelik düşüncelerin, fikirlerin, duyguların, 

görselleştirmelerin ve niyetlerin etkileşiminden oluştuğunu belirtmişlerdir. Literatürde genellikle 

destinasyon imajı, bir birey veya grubun belirli bir yerle ilgili sahip olacağı tüm nesnel bilgi, izlenim, önyargı, 

hayal ve duygusal düşüncelerin ifadesi olarak tanımlanmıştır (Baloğlu ve McCleary, 1999a; Beerli ve Martín, 

2004; Baloğlu, Henthorne ve Sahin, 2014; Stylidis vd., 2017). 

Tanımlar, kavramın karmaşıklığını ve bir destinasyon imajının oluşumunda yer alan bilişsel ve duyuşsal 

bileşenlerin dikkate alınması gerektiğini işaret etmektedir (Echtner ve Ritchie, 1991; Chew ve Jahari, 2014; 

Stylidis vd., 2017). Daha önceki çalışmalarda, sadece destinasyon imajının bilişsel bileşenlerinin dikkate 

alınmış olduğunu (Echtner ve Ritchie, 1993; Tascı vd., 2007), duyuşsal imajın ise hesaba katılmadığı 

görülmüştür (Hunt,1975; Fakeye ve Crompton, 1991; Gartner ve Shen, 1992; Ross, 1993; Milman ve Pizam, 

1995). Pike (2002) bu konuya işaret ederek 1973 ile 2000 yılları arasında yayınlanmış 142 destinasyon imaj 

çalışmasından sadece 6 tanesinin duyuşsal imajı değerlendirmeye aldığını belirtmiştir. Ancak son yıllarda 

giderek artan sayıda araştırmacı, destinasyon imajının, bilişsel ve duyuşsal olmak üzere çok boyutlu bir yapı 

olduğunu (Hosany, Ekinci ve Uysal, 2007), dolayısıyla hem bilişsel hem de  duyuşsal yönleri birleştirilerek 

çalışılması gerektiğini öne sürmektedir (Baloğlu ve McCleary, 1999a; Baloğlu ve Mangaloglu, 2001; Beerli ve 

Martin, 2004; Chew ve Jahari, 2014). Baloğlu ve Mangaloğlu (2001), bir destinasyonun sadece fiziksel 

özelliklerden oluşmadığı bu nedenle bilişsel bileşene odaklanmanın, destinasyon imajını incelemede yeterli 

olamayacağını ve ölçümle ilgili sorunlara yol açabileceğini öne sürmektedirler. Dolayısıyla bilişsel ve 

duyuşsal imajın birlikte ele alınmasının destinasyon imajının karmaşık yapısını anlamada gerekli olan 

derinliği sağladığı söylenebilir (Smith, Li, Pan, Witte ve Doherty, 2015).  

Destinasyon imajının hem bilişsel hem de duyuşsal yönleri farklı rollere sahiptir ve etkileri belirli koşullara 

göre değişmektedir (Souiden vd., 2017). Bilişsel değerlendirme, bir nesneye ilişkin inanç ve bilgi anlamına 

gelirken (nesnenin niteliklerinin değerlendirilmesi), duyuşsal değerlendirme ise nesne hakkındaki duyguları 

ifade eder (Baloğlu ve McCleary, 1999a). Bilişsel imaj, kişinin bir yerle ilgili sahip olduğu inanç ve bilgi ile 

birlikte, o yerle ilgili zihninde bir tablo oluşturmasına yardımcı olan nitelikler olup (Baloğlu ve McCleary, 

1999b; Beerli ve Martin, 2004; Stylidis vd., 2017)  manzara, iklim, konaklama tesisleri, restoranlar, tarihi ve 

kültürel cazibeler, yerel halkın tutumu vb. gibi bir destinasyonun sahip olduğu kaynakları da içerir. Ayrıca, 

destinasyonun, turistlerin rahatını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan yeterli kaynağa sahip olup 

olmadığına dair algılarıyla (Beerli ve Martín, 2004), hava durumuyla, turistlerin harcadıkları paranın 

karşılığını alıp almadıklarıyla da (Smith vd.,2015) ilgilidir.  

Destinasyon imajını sadece bilişsel olarak ölçmek turistlerin destinasyonla ilgili fikirlerini tam olarak 

yansıtmayacaktır. Turistlerin destinasyon algılarını daha geniş bir perspektiften ele almak için duygusal 

bileşenlerden oluşan duyuşsal imaja da yer verilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır (Tascı ve Gartner, 
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2007; Lin, Morais, Kerstetter, ve Hou, 2007; Chew ve Jahari, 2014; Stylidis vd., 2017). Duyuşsal imaj, kişinin 

bir destinasyona yönelik duygularını ve duygusal tepkilerini ifade eden, soyut özelliklerden oluşmaktadır. 

Diğer bir deyişle duyuşsal imajın, bir yeri sevip sevmemeye, hoşlanıp hoşlanmamaya, o yerle ilgili inançlara, 

düşüncelere bağlı olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Kısacası duyuşsal imaj  bir destinasyonla ilgili 

bilişsel bilgiye verilen sübjektif ve duygusal tepkilerin toplamıdır (Smith vd., 2015) denilebilir. Baloğlu ve 

McCleary (1999a), dört semantik diferansiyel skalanın (heyecanlı-sıkıcı, hiç güzel değil-çok güzel, 

bunaltıcı/yorucu-rahatlatıcı/dinlendirici, sakin/hareketsiz-canlı/hareketli) destinasyon imajının duyuşsal 

bileşenini belirlemek için kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Souiden vd., (2017), turistlerin duyuşsal imaj 

algılarının, bir tur güzergahındaki duygusal koşullara veya durumlara bağlı olduğundan daha kolay 

değiştiğini, bilişsel imajın ise bir turizm destinasyonu hakkında önceden edinilmiş bilgi temelinde 

şekillendiğinden dolayı daha zor değiştiğini ileri sürmüşlerdir. Lin vd. (2007) yaptıkları çalışmada bilişsel ve 

duyuşsal imaj bileşenlerinin rolünün farklı özellikteki destinasyonlara göre değiştiğini, özellikle, doğal 

güzelliklere sahip destinasyonların tercih edilmelerinde daha çok destinasyonların bilişsel imajının etkili 

olduğunu ancak, gelişmiş destinasyonların tercih edilmesinde, hem bilişsel hem de duyuşsal imaj 

bileşenlerinin etili olduğunu tespit etmişlerdir.  

Bilişsel ve duyuşsal imajlar etkileşim içindedirler (Smith vd., 2015). Bilişsel imajın duyuşsal imaj üzerinde 

önemli bir etkisi vardır. Bireyler önce destinasyon hakkında topladıkları bilgilere dayanarak bilişsel imajı , 

daha sonra ise duyuşsal imajı oluşturur (Beerli ve Martin, 2004; Chen ve Phou, 2013; Souiden vd., 2017). 

Teorik olarak, bilişsel imaj, duyuşsal bileşenin öncülü olduğu kabul edilmektedir (Beerli ve Martin, 2004). 

Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez önerilmektedir: 

H1:  Bilişsel imaj duyuşsal imajı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkiler. 

Destinasyon imajının temel bileşenleri bilişsel, duyuşsal ve genel olmak üzere üç başlık altında 

tanımlanmıştır (Baloğlu ve McCleary, 1999a). İmajın bilişsel ve duyuşsal boyutları bireyin bir yer hakkında 

negatif veya pozitif değerlendirmesini özetleyen genel imajı oluşturmaktadır. Bir destinasyonu bilişsel ve 

duyuşsal olarak değerlendirme sonucunda o destinasyonun genel imajı oluşmaktadır. Diğer bir deyişle  

destinasyondaki farklı niteliklerin ve özelliklerin etkileşimi sonucunda genel imaj oluşur (Baloğlu ve 

Mangaloglu, 2001; Tascı ve Gartner, 2007; Chew ve Jahari, 2014; Stylidis vd., 2017). Bu nedenle aşağıdaki 

hipotezler formüle edilmiştir: 

H2: Bilişsel imaj genel imajı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkiler. 

H3:  Duyuşsal imaj genel imajı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkiler. 

2.2. Destinasyon Sadakati 

Seyahat ve turizm alanında önemli bir olgu olarak turist sadakati 1990'lı yıllardan bu yana incelenmektedir 

(Zhang, Fu, Cai ve Lu, 2014). Oliver (1999) sadakati “kişilerin tercih etmiş oldukları ürün veya hizmetleri, 

içinde bulundukları koşullara ve karşı pazarlama çabalarına rağmen ileride de devamlılık arz edecek şekilde 

yeniden satın almaya, müşterisi olmaya yönelik derin bir bağlılık olarak” tanımlar. Yoon ve Uysal’a (2005) 

göre tüketici sadakati tekrar satın alma ya da tavsiye etmek olup destinasyonlar da bir ürün olarak 

düşünülebilir ve turistler tekrar ziyaret edebilir, arkadaş veya akraba gibi diğer potansiyel turistlere 

önerebilir. Destinasyon pazarlamacıları potansiyel turistleri destinasyona çekmeye, gelen turistlerin ise 

tekrar gelmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar (Tan ve Wu, 2016). Turistlerin tekrar ziyaret etmelerini veya 

başkalarına tavsiye etmelerini sağlamak destinasyonda turizm gelişiminin başarısı açısından önemlidir 

(Oppermann, 2000; Chen ve Tsai, 2007; Yoon ve Uysal, 2005; Zhang vd., 2014). 

Turist sadakati, (1) davranışsal sadakat, (2) tutumsal sadakat ve (3) bileşik sadakat olmak üzere üç 

yaklaşımdan biri kullanılarak kavramsallaştırılıp ölçülmektedir (Jacoby ve Chestnut, 1978). Davranışsal 

sadakat, marka satın alma sıklığını, oranını veya satın alma olasılığını ölçmeye dayanır. Aslında tekrar 

ziyaretler gibi davranışsal sonuçlarla ilgilidir (Zhang vd., 2014; Zhang, Wu ve Buhalis, 2018). Kavramsal bir 

bakış açısı ortaya koyamadığı ve müşteri sadakatini etkileyen faktörleri açıklayamadığı öne sürülerek 

eleştirilmiştir (Yoon ve Uysal 2005; Zhang vd., 2014). Tutumsal yaklaşım müşterilerin bilinçli sadakati ile 

sahte/yapay sadakati arasındaki farklılığa dayanmaktadır. Bilinçli müşterilerin aksine sahte/yapay 

müşterilerin markaya bağlılıkları yoktur, ancak zamanın uygun olması, parasal ödüller, ikame eksikliği, 

ihtiyacını giderememenin psikolojik baskısı gibi nedenlerle satın alırlar (Oppermann, 2000). Dolayısıyla, bir 



A. N. Sert – Y. Dündar 11/1 (2019) 529-544 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                                                          Journal of Business Research-Türk 533 

markaya karşı olumlu tutum sergilemek, sadakat için yeterli bir gösterge değildir (Yoon ve Uysal 2005; 

Prayag ve Ryan, 2012). Bileşik sadakat, davranışsal ve tutumsal sadakatin bütünleşmiş halidir (Yoon ve 

Uysal 2005). Hem markayı satın alan hem de sadakati olan müşterilerin muhtemelen olumlu bir tutuma 

sahip olduğu varsayılmıştır (Oppermann, 2000). Bununla birlikte, Zhang vd., (2014), operasyonel düzeyde, 

tekrar ziyaret niyetinin ve diğerlerine tavsiyenin, turist sadakati için en çok kullanılan ölçüm olduğunu iddia 

etmektedir. Destinasyon imajı, sadakati oluşturmak için güçlü bir araç olarak görülebilir (Zhang vd., 2014). 

Bir destinasyonu olumlu olarak algılayan turistlerin yeniden ziyaret etme veya başkalarına tavsiye etme 

olasılıkları daha yüksek olup destinasyon sadakatinin iki ana göstergesi olduğu söylenebilir (Hosany ve 

Prayag, 2013; Sun vd., 2013). Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez önerilebilir: 

H4:  Genel imaj destinasyon sadakatini pozitif yönde ve anlamı bir şekilde etkiler. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Modeli 

Araştırma modeli Şekil 1’de görüldüğü üzere bilişsel imaj, duyuşsal imaj, genel imaj ve destinasyon sadakati 

arasındaki ilişkinin analiz edilmesini tanımlamaktadır. Model üzerinde görülen araştırma hipotezlerinin test 

edilmesinde SPSS programının yardımıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Önerilen hipotezlere göre bilişsel 

imajın duyuşsal imajı ve genel imajı, duyuşsal imajın ise genel imajı, genel imajın da destinasyon sadakatini 

etkileyeceği beklenmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma modeli ve hipotezler. 

3.2. Ölçme Aracı 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket iki bölüm ve toplam 30 sorudan 

oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların Konya’ya yönelik bilişsel, duyuşsal ve genel imaj ile 

destinasyon sadakatine ilişkin algılarını belirlemek amacıyla dört adet 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçekler ile ilgili bilgiler ve geliştirilirken faydalanılan literatür kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Ölçekler ve literatür kaynakları. 

Bilişsel imaj 

Genel İmaj 

Duyuşsal 

imaj 

Destinasyon 

Sadakati 

loyalty 
H1 

H2 

H3 

H4 
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Ölçekler Kaynaklar 

Bilişsel imaj 

(13 ifade)  

(ölçek 1-5) 

(1. Ç ok kötü, 5. Ç ok iyi)  

(Baloğlu ve McCleary, 1999b). 

 

Duyuşsal imaj  

(4 ifade)  

(ölçek 1-5) 

Hiç güzel değil-Ç ok güzel 

Sakin/hareketsiz - Canlı/hareketli 

Bunaltıcı/yorucu - Rahatlatıcı/dinlendirici 

Sıkıcı-Heyecanlı 

(Baloğlu ve McCleary, 1999b). 

Genel imaj  

(1 ifade)  

(ölçek 1-5) 

(1. Ç ok olumlu, 5. Ç ok olumsuz) 

(Baloğlu ve McCleary, 1999b). 

Destinasyon sadakati 

(2 ifade)  

(ölçek 1-5) 

(1.Kesinlikle katılmıyorum, 5.Kesinlikle katılıyorum) 

(Chen ve Phou,  2013) 

Ayrıca anketin birinci bölümünde Konya denildiğinde akla gelen ilk şey, Konya’yı tercih ederken 

yararlanılan bilgi kaynakları, sosyal medyadan yararlanılmışsa Konya ile ilgili bilgi almak için kullanılan 

uygulamalar ve daha önceki ziyaret miktarı sorulmuştur. Bu kapsamda dört adet Likert Ölçeğine ilave 

olarak birinci bölümde dört adet daha soru yer almıştır. Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların sosyo-

demografik özelliklerinin ortaya konulması amacıyla 6 adet soru yer almıştır. Bu kapsamda, yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu, medeni durum, mesleki konum ve gelir düzeyine ilişkin veriler elde edilmiştir. 

Anket geliştirme sürecinde oluşturulan anket öncelikle alanında uzman iki akademisyenin görüşüne 

sunulmuş, alınan tavsiyeler doğrultusunda ankette bazı düzeltmeler yapılmış ve anket ön deneme için hazır 

hale getirilmiştir. Ön deneme için hazırlanan anket araştırmanın yapılmaya başlandığı tarihten bir hafta 

önce hedef kitleye uygun olarak seçilen 100 kişiye uygulanmıştır. Pilot test sonucunda yapılan analizler ile 

ölçeklerde yer alan ifadelerin hiç birinin ölçeklerden çıkarılmasına gerek görülmemiş, ancak anket formunda 

yer alan bazı soruların yeterince anlaşılmadığı tespit edilmiş ve bu soruların cevaplanma oranlarını artırmak 

üzere gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca ankete ilave soru eklenmesine de gerek görülmemiştir. Bu 

şekilde ankete son şekli verilmiştir. 

3.3. Örneklem 

Araştırmanın evrenini Konya’ya turistik amaçlı gelen yerli turistler oluşturmaktadır. Konya kentine kendi 

imkânlarıyla veya günübirlik turlarla turistik amaçlı gelen yerli günübirlikçilerin sayısı kestirilememektedir. 

Ancak en az bir gece konaklama yapan yerli turistlerin sayısı tahmin edilebilmektedir. 2017 yılında tüm 

Türkiye’de turizm işletme (bakanlık) belgeli konaklama tesislerinde 24 178 981, mahalli idarelerce belgelenen 

konaklama tesislerinde 14 845 256 olmak üzere toplam 39 024 237 yerli turist konaklama yapmıştır. Konya 

şehrinde ise 2017 yılında 491 367’si turizm işletme (bakanlık) belgeli konaklama tesislerinde, 417 455’i ise 

mahalli idarelerce belgelenen konaklama tesislerinde olmak üzere toplam 908 822 yerli turist konaklama 

yapmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). Bir başka ifadeyle 2017 yılında konaklama yapan yerli 

turistlerin % 2,3’ü Konya’da konaklama yapmıştır. Bu kapsamda evren büyüklüğü (908 822) dikkate 

alındığında aşağıdaki formül (Yamane, 2001) kullanılarak bu araştırmada örneklem büyüklüğü için en az 

384 kişi hedeflenmiştir. 

 

 

              N.z2.p.q 
n= 
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                                                                                 N.d2 + z2.p.q 

 N: yığındaki birey sayısı 

 n: örneklemdeki birey sayısı 

 z:istenilen güvenirlik düzeyi için standart normal dağılım tablo değeri (1.96) 

 d: duyarlılık (araştırma için kabul edilebilir hata payı) (0.05) 

 p:yığında istenilen özelliği taşıyan bireylerin oranı (p+q=1) 

 (örnek çapını maksimum yapmak için p=q=0.50 alınabilir)  

Araştırma 22 Ekim-05 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın başlanacağı tarihten önce 

Ankara’da bulunan ve öncelikle Konya şehrine tur planlaması yapan köklü bir tur operatörü yardımıyla bu 

tarihler arasında Konya şehrine düzenlenecek olan tur planlamaları incelenmiş, her gün düzenlenecek olan 

turlar arasından günübirlik turlar çıkartılarak tur programı içerisinde en az bir gece konaklamayı 

programına dahil eden tur organizasyonları içinden rastgele seçilen bir tur organizasyonuyla Konya’ya 

gelen yerli turistler hedef kitle olarak belirlenmiştir. Ayrıca her gün farklı bir tur operatörü ile gelen yerli 

turistler çalışma kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmaya Konya şehrinde daha fazla deneyim elde 

eden yerli turistlerin dahil edilmesi ve tur operatörünün hizmet kalitesinin şehrin imajına yönelik etkisinin 

asgari seviyeye indirgenmesi sağlanmıştır. Söz konusu tarihler arasında araştırmacılar tarafından anketi 

cevaplamayı kabul eden katılımcılarla yüz yüze görüşülerek toplam 435 anket formunun doldurulması 

sağlanmıştır. Uygulanan anketler sonucunda geçerli olan 405 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

3.4. Veri Analizi 

Araştırma kapsamında ankete katılan yerli turistlerin sosyo-demografik özellikleri ile dört adet ölçek 

dışında yer alan sorulara verilen cevapların analizi maksadıyla sıklık ve yüzde analizlerini içeren betimleyici 

istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. Dört adet ölçekte yer alan ifadelere verilen cevapların 

analizlerinde ise aritmetik ortalama ve standart sapma analizlerini içeren betimleyici istatistiksel metotlar 

yanında Şekil 1’de gösterilen modelde yer alan hipotezlerin test edilmesi maksadıyla regresyon analizi 

kullanılmıştır. Ölçme aracından elde edilmiş ölçümlerin güvenirliği Cronbach’ın alfası ölçüm güvenirliği 

kestirim yöntemi ile, ölçümlerin kullanımlarının ve önerilen yorumlarının geçerliği ise faktör analizi ile 

belirlenmiştir. Anket verilerinin çözümlenmesinde SPSS programından yararlanılmıştır. 

4. Bulgular 

Bu bölümde uygulanan anket ile elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgulara yer 

verilmiştir. Bu kapsamda araştırmaya dahil olan katılımcıların demografik özellikleri, Konya denildiğinde 

akıllarına gelen ilk şey, yararlanılan bilgi kaynakları ve sosyal medya kullanım durumu ile ziyaret sıklığına 

ilişkin bulguların yanında destinayon imajı ölçeğinden elde edilen ölçümlere ilişkin araştırma modeli ve 

hipotezleri doğrultusunda belirlenen istatistiki metotların uygulanması sonucunda ortaya çıkan bulgulara 

yer verilmiştir. 

4.1. Demografik Bulgular 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Araştırmaya katılanların çoğunluğunu, kadın 

(% 53.3), 40-49 yaş aralığında (% 32.8), lise mezunu (% 31.9), evli (% 73.3), ücretli çalışan (% 28.1) ve aylık 

hane halkı ortalama geliri ile ülke standartlarına göre orta gelir düzeyinde (% 53.3) yer alan katılımcılar 

oluşturmaktadır. İlk önce katılımcıların gelir durumunun tespitinde aylık hane halkı ortalama gelirlerini 

anket üzerine yazmaları istenmiş fakat ön deneme sırasında katılımcıların çoğunluğunun gelirlerini beyan 

etmemek istemeleri üzerine bu soru değiştirilerek rakam belirtmemek üzere Tablo 2’de de görüldüğü gibi 

yeniden dizayn edilmiştir.  

 

 

 

Tablo 2.  Katılımcıların demografik özellikleri. 
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Demografik özellikler Gruplar f % 

Cinsiyet 
Kadın 216 53.3 

Erkek 189 46.7 

Yaş 

18-29 82 20.2 

30-39 112 27.7 

40-49 133 32.8 

50-59 68 16.8 

60 ve daha fazla 10 2.5 

Eğitim Durumu 

Okur yazar 9 2.2 

İlkokul mezunu 65 16.1 

Ortaokul mezunu 66 16.3 

Lise mezunu 129 31.9 

Ü niversite mezunu 114 28.1 

Yüksek lisans/doktora 22 5.4 

Medeni Durum 
Evli 297 73.3 

Bekar 108 27.7 

Meslek 

İşveren 46 11.4 

Ücretli çalışan 114 28.1 

Kendi hesabına çalışan 80 19.8 

Öğrenci 49 12.1 

Emekli 21 5.2 

Ev hanımı 83 20.5 

İşsiz 12 2.9 

Gelir Durumu 

Çok düşük 5 1.2 

Düşük 38 9.4 

Orta 216 53.3 

Yüksek 134 33.2 

Ç ok yüksek 12 2.9 

4.2. Diğer Bulgular  

Bu bölümde anketin birinci bölümünde yer alan ölçekler dışında katılımcılara yönlendirilen dört adet 

soruya ilişkin elde edilen verilerin analizine yer verilmiştir. Katılımcıların bu sorulara verdiği cevaplara 

ilişkin analizler Tablo 3’de gösterilmiştir. Katılımcıların “Bu ziyaretiniz dahil Konya’yı daha önce kaç kez 

ziyaret ettiniz?” sorusu dışında diğer sorulara birden fazla cevap verdikleri görülmüştür.  

Katılımcılar Konya ismini duyduklarında büyük çoğunlukla (% 51.9) öncelikle Mevlana’yı akıllarına 

getirmektedirler. Katılımcıların Konya’ya seyahat etmeden önce yararlandıkları bilgi kaynakları arasında 

aile-akraba-arkadaş-meslektaş tavsiyesi (% 35.4) birinci sırada gelmektedir. Konya’yı tercih ederken 

yararlanılan bilgi kaynaklarından internet ve sosyal medya (% 21.2) ise ikinci sırada yer almıştır. Seyahatin 

planlanması aşamasında internet ve sosyal medyadan yararlananların neredeyse tamamının instagram ve 

youtube aracılığı ile bilgi topladığı görülmüştür. Katılımcıların Konya’ya ziyaret sıklıkları incelendiğinde 

araştırmaya katılan yaklaşık her üç yerli turistten ikisinin araştırma sırasında yapmış olduğu ziyaretinin ilk 

ziyareti olmadığı görülmüştür.     

 

 

 

 

 

Tablo 3. Turistik bir destinasyon olarak Konya’ya ilişkin bulgular. 
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Sorular Gruplar f % 

Konya denildiğinde aklınıza ilk gelen 

şey nedir? 

(n=455) 

Mevlana 236 51.9 

Etliekmek (Konya’ya özgü uzun ve ince etli 

pide) 48 10.5 

Sille (tarihi bir yerleşim yeri)  46 10.1 

Meram (Konya’nın yeşil alanları ile ünlü 

merkez ilçesi) 
32 7 

Yemekler (pilav, çorba, kebap, şeker) 30 6.6 

Şems-i Tebrizi (türbesi Konya’da yer alan 

büyük din alimi) 
19 4.2 

Alâeddin Tepesi (Konya merkezinde bulanan 

bir höyük)  
16 3.5 

Diğer (cevaplarda 18 ayrı ifade bulunmaktadır) 28 6.2 

Konya’yı tercih ederken hangi bilgi 

kaynağından/kaynaklarından 

yararlandınız? 

(n=622) 

Aile-akraba-arkadaş-meslektaş tavsiyesi    220 35.4 

TV-radyo    36 5.8 

Rehber kitaplar    19 3.1 

Ö nceki ziyaretler    96 15.4 

İnternet-sosyal medya    132 21.2 

Gazete-dergi    13 2.1 

Seyahat acentesi/tur operatörü    18 2.9 

Seyahat ve turizm fuarları      43 6.9 

Okuldan öğrenilen genel bilgiler    18 2.9 

Diğer   27 4.3 

Sosyal medyadan yararlandıysanız 

Konya ile ilgili bilgi almak için hangi 

uygulamayı kullandınız? 

(n=456) 

Facebook 64 14.1 

Twitter 43 9.4 

Instagram 132 28.9 

Youtube 131 28.7 

Bloglar 6 1.3 

Pinterest 3 0.7 

Wikipedia 9 2 

Diğer 68 14.9 

Bu ziyaretiniz dahil Konya’yı daha önce 

kaç kez ziyaret ettiniz?  

(n=405) 

Bu ilk ziyaretim      148 36.5 

İki defa 96 23.7 

Ü ç defa    78 19.3 

Dört veya daha fazla 83 20.5 

4.3. Ölçeklerden Elde Edilmiş Ölçümler 

Ö lçeklerden elde edilmiş ölçümler Tablo 4’de gösterilmiştir. Yapılan güvenirlik ve geçerlik analizleri 

sonucunda bilişsel imaj ölçeğinden bir madde (güvenlik ve kişisel emniyeti) ölçekten çıkartılmıştır. Bilişsel 

imaj ölçeği için Cronbach’ın alfası ile hesaplanan ölçüm güvenirliği katsayısı 0.793, duyuşsal imaj ölçeği için 

0.722, destinasyon sadakati ölçeği için 0.799’dur.  

Bilişsel, duyuşsal ve destinasyon sadakati ölçekleri KMO ve Bartlett Test sonuçlarına göre (KMO≥0.50, p 

<0.01) veri seti faktör analizi için uygundur. Faktör analizinde özdeğer istatistiği (eigenvalue) 1’den büyük 

olan faktörler anlamlı olarak belirlenmiştir.  Bilişsel imaj ölçeğinde özdeğeri 1’den büyük olan 4 faktör söz 

konusudur. Duyuşsal imaj ölçeğinde ise özdeğeri 1’den büyük olan 2 faktör, destinasyon sadakati ölçeğinde 

de 1 faktör söz konusudur. Bilişsel imaj ölçeğinde faktörlerin toplam açıklanan varyansı % 58.866, duyuşsal 

imaj ölçeğinde %78.803, destinasyon sadakati ölçeğinde ise % 83.591 olarak belirlenmiştir.   

 

 

Tablo 4. Ö lçümler. 
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Ölçekler X̄ 
Standart 

sapma 

Faktör 

yükleri 
Güvenirlik katsayısı 

Bilişsel imaj ölçeği (12 ifade)    0.793 

Faktör 1    0.712 

Konya’nın manzarası ve doğal çevresi 3.80 .87 .631  

Altyapı olanakları 4.10 .77 .558  

Tarihi çekicilikleri 4.40 .81 .832  

Kirlenmemiş ve bozulmamış çevresi 3.72 .96 .619  

Faktör 2    0.593 

İklimi 3.11 .97 .717  

Kültürel etkinlikleri 3.63 .79 .742  

Eğlence ve gece yaşamı 3.07 1.04 .584  

Faktör 3    0.557 

Hijyen ve temizliği 3.99 .88 .678  

Halkının misafirperverliği ve arkadaşlığı 3.93 .89 .481  

Paranın değeri 3.63 .94 .646  

Faktör 4    0.581 

Konaklama şartları 3.84 .76 .665  

Yerel yemekleri 4.35 .83 .790  

Açıklanan Kümülatif Toplam Varyans % 58.866 

KMO ve Bartlett Testi 
KMO                                                      .790 

Bartlett Testi               p             .000 

Hiç güzel değil-Ç ok güzel 

Sakin/hareketsiz - Canlı/hareketli 

Bunaltıcı/yorucu- Rahatlatıcı/dinlendirici 

Sıkıcı-Heyecanlı 

Duyuşsal imaj ölçeği (4 ifade) 

   0.642 

Faktör 1    0.722 

Hiç güzel değil-Ç ok güzel 3.88 .86 .875  

Bunaltıcı/yorucu- Rahatlatıcı/dinlendirici 3.85 .98 .881  

Faktör 2    0.727 

Sakin/hareketsiz - Canlı/hareketli 3.08 1.19 .899  

Sıkıcı-Heyecanlı 3.34 1.14 .860  

Açıklanan Kümülatif Toplam Varyans % 78.803 

KMO ve Bartlett Testi 
KMO                                                      .555 

Bartlett Testi of              p             .000 

Genel imaj ölçeği (1 ifade)     

Turistik bir şehir olarak Konya ile ilgili edinilen  genel 

izlenim 
3.93 .66   

Destinasyon sadakati ölçeği (2 ifade)    0.799 

Konya’yı tavsiye etme 4.01 .67 .914  

Konya’yı tekrar ziyaret etme 3.94 .76 .914  

Açıklanan Kümülatif Toplam Varyans % 83.591 

KMO ve Bartlett Testi 
KMO                                                .500 

Bartlett Testi              p             .000 

4.4. Hipotezlerin Testi 

Hipotezler regresyon analizi ile test edilmiştir. Regresyon analizi ayrıntılı sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Ö ncelikle bilişsel ve duyuşsal imaj (bağımsız değişkenler) ile genel imaj (bağımlı değişken) değişkenlerinin 

birlikte aynı anda regresyon analizine dahil edilip edilemeyeceği, bir başka ifadeyle aralarındaki ilişkinin 

çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilip edilemeyeceği analiz edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon 
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analizinin kullanımında karşılanması gereken en önemli ön koşullar bağımlı değişkenin normal bir dağılıma 

sahip olması ve bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı (multicollinearity) probleminin olmamasıdır.  

 

Şekil 2. Bağımlı değişkene ait dağılım. 

Şekil 2’deki histogramda görüleceği üzere bağımlı değişken (genel imaj) yaklaşık olarak normal bir dağılıma 

sahiptir. 

Tablo 5. Regresyon analizinin sonuçları. 

R= .553        R2 = .305      Uyarlanmış  R2  = .304 

F=177.124     p= .000       Standart Hata= .61 

Bağımlı değişken: duyuşsal imaj 

Değişken B 
Standart 

Hata B 
ß T p 

Sabit .386 .239  1.612 .108 

Bilişsel .830 .062 .553 13.309 .000 

R= .473        R2 = .223      Uyarlanmış  R2  = .219   Durbin-Watson:1.891 

F= 57.643     p= .000        Standart Hata= .59         VIF: 1.440 

Bağımlı değişken: genel imaj 

Değişken B 
Standart 

Hata B 
ß T p 

Sabit 1.634 .231  7.072 .000 

Bilişsel .397 .072 .291 5.506 .000 

Duyuşsal .222 .048 .245 4.637 .000 

R= .430        R2 = .185      Uyarlanmış  R2  =  .183 

F= 91.311     p= .000         Standart Hata= .59 

Bağımlı değişken: destinasyon sadakati 

Değişken B 
Standart 

Hata B 
ß T p 

Sabit 2.311 .177  13.048 .000 

Genel imaj .425 .044 .430 9.556 .000 

Tablo 5’de görüldüğü gibi bilişsel imaj ve duyuşsal imaj değişkenleri arasındaki pearson korelasyon 

katsayısı çok yüksek değildir, bir başka ifadeyle aralarında çok yüksek bir korelasyon bulunmamaktadır 

(r= .553< .70). Bu bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı bir diğer ifadeyle benzeşiklik şüphesinin 

oluşmadığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Çoklu bağıntı şüphesi regresyon analizi çıktılarından VIF 

(varyans genişlik fakötürü) değeri aracılığı ile de tespit edilmektedir. Tablo 5’de sunulduğu üzere VIF değeri 

(1.440<5) bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı şüphesinin olmadığını göstermektedir. Ayrıca çoklu 
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regresyon analizi için oto-korelasyon (auto-correlation) yani bağımsız değişkenlerin hata terimleri arası 

korelasyon olmaması koşulu da sağlanmalıdır. Regresyon modelinde oto-korelasyon şüphesinin olup 

olmadığı Durbin-Watson analizi ile sınanmaktadır. Tablo 5’de görülebileceği üzere 0 ile 4 arasında değer 

almakta olan ve 2 değeri aldığında bağımsız değişkenlerin hata terimleri arası korelasyon olmadığını 

gösteren Durbin-Watson değerinin (1.891) yaklaşık 2’ye yakın değer alması nedeniyle bağımsız 

değişkenlerin hata terimleri arası korelasyon olmadığı bir başka ifadeyle çoklu doğrusal regresyon analizi 

için sağlanması gereken oto korelasyon sorununun olmadığı söylenebilmektedir.  

Sonuç olarak genel imaj değişkenini etkileyen bilişsel ve duyuşsal imaj değişkenlerinin aynı anda regresyon 

analizinde kullanılabileceği ve analiz esnasında iki değişken birbirini kontrol edemeyeceğinden her iki 

değişkenin de regresyon modelinde kalmasının uygun olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda bilişsel ve 

duyuşsal imajın genel imaja etkisi çoklu doğrusal regresyon analizi ile bilişsel imajın duyuşsal imaja etkisi ve 

genel imajın destinasyon sadakatine etkisi basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir.  

Regresyon modeli Şekil 3’de sunulmuş olup, Tablo 5’deki analiz sonuçlarına göre model bir bütün halinde 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p=.000<.01). Analiz sonuçları model üzerinde yorumlandığında bilişsel imaj 

ile duyuşsal imaj arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< .01). Bilişsel imaj duyuşsal 

imajı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir (r=.553). Ayrıca determinasyon katsayısı (r2 ) .305 

olarak hesaplanmış olup, duyuşsal imajdaki değişimlerin % 30.5’inin bilişsel imaja bağlı olduğu söylenebilir. 

Bu kapsamda H1 hipotezi desteklenmiş olup regresyon modeli aşağıda gösterilmiştir. 

 Y (duyuşsal imaj)=0.386+0.830 X (bilişsel imaj) 

Bununla birlikte bilişsel imaj ve duyuşsal imaj ile genel imaj arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p< .01). Bilişsel imaj ve duyuşsal imaj genel imajı pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir (r= .473). Ayrıca uyarlanmış determinasyon katsayısına bakıldığında (uyarlanmış r2 ) genel 

imajdaki değişimlerin % 21.9’unun bilişsel ve duyuşsal imaja bağlı olduğu söylenebilir. Ayrıca (ß) değerleri 

incelendiğinde bilişsel imajın (ß= .291) duyuşsal imaja (ß= .245) oranla genel imajı kısmen daha fazla 

etkilediği görülmektedir. Bu kapsamda H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiş olup regresyon modeli aşağıda 

sunulmuştur. 

 Y (genel imaj)= 1.634+0.397 X1 (bilişsel imaj) +0.222X2 (duyuşsal imaj) 

Son olarak yapılan analizle genel imaj ile destinasyon sadakati arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p< .01).  Genel imaj destinasyon sadakatini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir 

(r= .430). Ayrıca determinasyon katsayısına (r2 ) bakıldığında; destinasyon sadakatindeki değişimlerin % 

18.5’inin genel imaja bağlı olduğu söylenebilir. Bu kapsamda H4 hipotezi desteklenmiş olup regresyon modeli 

aşağıda sunulmuştur. 

 Y (destinasyon sadakati)=2.311+0.425X(genel imaj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Regresyon modeli. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Bilişsel imaj 

Genel imaj 

Duyuşsal 

imaj 

Destinasyon

sadakati 

p
<0

.0
1,

 r
=0

.5
53

, r
2 
=0

.3
05

 

 

H2 

H3 

H4 

p
<0

.0
1,

 r
=0

.4
73

, r
2 
=0

.2
19

 

 

H1 

p<0.01, r=0.430, r2 =0.185 
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Destinasyon imajı, destinasyonun seçilmesi aşamasıyla sınırlı değildir (Chen ve Tsai, 2007). Destinasyon 

imajının değerlendirilmesi ve analizi, turist davranışının daha iyi anlaşılmasına önemli bir katkıda 

bulunmaktadır (Beerli ve Martin, 2004). Bu nedenle, destinasyon imajını oluşturmaya veya geliştirmeye 

yönelik çabalar, sadık ziyaretçilerin tekrar ziyaret veya tavsiye etme davranışlarını kolaylaştırır ki söz 

konusu durum destinasyonun turizm gelişimi konusundaki başarısı için kritik öneme sahiptir. Turistlerin 

destinasyonla ilgili edindikleri imajı belirlemek, destinasyonunun güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymak, 

pazarlama çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirmek, destinasyon imajını yönetmek ve dolayısıyla 

rekabet başarısını garanti altına almak için gereklidir  (San Martin ve del Bosque, 2008). Buna bağlı olarak 

destinasyon pazarlamacılarının temel amacı, destinasyonla ilgili olumlu bir imaj oluşturmak ve kendilerini 

rakiplerinden ayırmaktır (Baloğlu ve McCleary, 1999a).  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre bilişsel imaj duyuşsal imajı pozitif yönde ve anlamlı olarak 

etkilemektedir.  Bilişsel imajın ölçümü genellikle destinasyonun fiziksel özellikleri ve nitelikleri üzerinden 

yapılmaktadır. Bu çalışmada da yerli turistlerin Konya’ya ilişkin algıladıkları bilişsel imajın ölçümü 

Konya’nın doğal çevresi, altyapı olanakları, tarihi ve kültürel çekicilikleri, iklimi, eğlence olanakları, hijyen 

ve temizliği, konaklama imkanları, gastronomi, misafirperverlik ve paranın değeri gibi özellikler dikkate 

alınarak ölçülmüştür. Elde edilen bulgulara göre yerli turistlerin Konya’yı genel olarak olumlu 

değerlendirdiği, özellikle tarihi çekicilikleri, yerel yemekleri ve altyapı olanaklarının diğer ifadelere oranla 

daha yüksek aritmetik ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. En düşük ortalamaya sahip olan  ise 

eğlence ve gece yaşamı olmuştur. 

Bilişsel imajın ölçümü destinasyonun niteliklerine yönelik düşüncelerden oluşurken duyuşsal imaj ölçümü 

destinasyon ile ilgili hislerden oluşmaktadır. Yapılan çalışmada kullanılan ölçekte duygu durumu ile ilgili 

bir uçta en olumlu ifadeler yar alırken diğer uçta en olumsuz duyguyu belirten ifadeler bulunmaktadır (hiç 

güzel değil-çok güzel, sakin/hareketsiz-canlı/hareketli, bunaltıcı/yorucu-rahatlatıcı/dinlendirici, sıkıcı-

heyecanlı). Elde edile bulgulara göre araştırmaya katılan yerli turistlerin genel olarak Konya’da kendilerini 

iyi hissettikleri özellikle Konya’yı güzel ve rahatlatıcı buldukları gözlemlenmiştir. Ancak kısmen Konya’yı 

hareketsiz ve sıkıcı olarak değerlendirmektedirler. 

Doğal, tarihi ve kültürel çekicilikleriyle zengin turistik destinasyonların imajlarını öncelikle somut objeler 

üzerine kurgulaması son derece doğaldır. Bu tür destinasyonlarda da ziyaretçiler gözle gördükleri fiziksel 

özellikler ile destinasyon hakkında duygu durumunu belirlerler. Ancak bu somut objelere de bir anlam 

yüklenmesi gerekmektedir. Çalışma alanı olarak Konya şehrinin tarihi çekicilikleri Mevlana’nın maneviyatı 

ile bütünleşmektedir. Bilişsel imajın duyuşsal imajı etkilediği göz önünde bulundurulduğunda Konya’nın 

fiziksel çekiciliklerini ön plana çıkararak ziyaretçilerin duygularına yön vermesi gerekmektedir. Çalışmada 

bilişsel imajın duyuşsal imaja etkisi kısmen olumsuz olarak değerlendirilen eğlence ve gece yaşamı 

olanaklarının turistlerin Konya’yı kısmen hareketsiz ve sıkıcı olarak değerlendirmelerine neden olmasında 

görülebilmektedir. Konya’nın eğlence ve gece yaşamı olanaklarını biraz geliştirmesi gerekmektedir.  

Çalışmanın ortaya çıkan bulgularından diğeri bilişsel ve duyuşsal imajın genel imajı pozitif yönde ve 

anlamlı olarak etkilediğidir.  Destinasyon imajı bilişsel, duyuşsal ve genel imaj olmak üzere üç önemli 

boyuttan oluşmaktadır. Bilişsel ve duyuşsal imaj genel imaj oluşumunda en önemli iki bileşendir. Çalışmada 

yerli turistlerin turistik bir şehir olarak Konya ile ilgili edindikleri genel izlenim genel olarak olumludur. Bu 

kapsamda elde edilen en önemli bulgu bilişsel imajın kısmen duyuşsal imaja oranla genel imajı daha fazla 

etkilediğidir. Zengin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri olan destinasyonların olumlu bir imaj yaratmada 

fiziksel özelliklerini geliştirmeye daha çok önem vermeleri gerekmektedir. Fakat turistik çekicilik olarak 

zayıf destinasyonların duyuşsal imaj boyutuna daha fazla önem vererek olumlu imaj yaratmada başarılı 

oldukları da görülmektedir. Örneğin ortaya atılan ve kulaktan kulağa yayılan bir efsane hiçbir doğal 

çekiciliği olmayan destinasyonları dünyanın en popüler destinasyonları arasına sokabilmektedir. Çalışma 

alanı olan Konya özellikle tarihi çekicilikleri başta olmak üzere gastronomisini ön plana çıkartarak olumlu 

bir genel imaj yaratmada fırsat yakalayabilir.  

Çalışmanın ortaya çıkan bulgularından bir diğeri ise genel imajın destinasyon sadakatini pozitif yönde ve 

anlamlı olarak etkilediğidir.  Çalışma sonuçlarına göre yerli turistlerin büyük çoğunlukla Konya’yı yakın 

çevresine tavsiye edeceği ve Konya’yı tekrar ziyaret edeceği tespit edilmiştir. Katılımcıların Konya’ya ziyaret 

sıklıkları incelendiğinde araştırmaya katılan yaklaşık her üç yerli turistten ikisinin araştırma sırasında 
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yapmış olduğu ziyaretinin ilk ziyareti olmadığı sonucu da elde edilen sonucu desteklemektedir. Çalışmada 

elde edilen bulgulardan yerel turistlerin Konya’dan memnun olduklarına yönelik bir çıkarımda 

bulunabilmek mümkündür. Konya’nın olumlu imajını korumasında ve destinasyon sadakatini 

geliştirmesinde tarihi çekicilikleri ön plana çıkmaktadır. Konya’nın en büyük değeri olan Mevlana’nın 

Konya’nın tanıtımında ön plana çıkartılması gerekmektedir. Mevlana sadece yerel turist hareketliliğinin 

geliştirilmesinde dikkate alınacak bir değer olmamalıdır. Mevlana’nın Konya’ya yabancı turist akışının 

sağlanmasında da uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

Bu çalışma ile, müşterilerin satın aldıkları mal/hizmet ya da işletme hakkındaki görüşlerini çevreleri ile 

paylaşmaları olarak tanımlanan (Eru ve Köroğlu, 2015) kulaktan kulağa pazarlamanın destinasyon 

pazarlamasındaki önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Bununla birlikte diğer pazarlama araçlarının etkin 

kullanılamadığı sonucuna ulaşılabilir. Günden güne internet ve sosyal medya kullanıcılarının sayılarında 

artış yaşandığı da bilinen bir gerçektir. Mevlana ile bütünleşen Konya’nın mutlaka sosyal medya 

platformlarında etkili bir şekilde yer alması gerekmektedir. Turistik bir destinasyon olarak Konya’nın 

pazarlama ve tanıtım sorumlularının özellikle görsel içeriğe önem veren sosyal medya platformlarını 

titizlikle takip etmesi ve etkin bir şekilde kullanması gerekmektedir. Ayrıca Konya’da gelen turistlerin 

kolaylıkla bulabileceği ve bilgi alabileceği turizm danışma merkezleri de olmalıdır. Bu merkezlerde turistler 

Konya’nın tarihi zenginlikleri yanında yöresel yemeklerinin neler olduğu ve nerelerde yenebileceği 

konusunda bilgilere de ulaşabilmelidirler. Söz konusu çalışma çoğunlukla inanç ve kültür turizmi 

kapsamında Konya’ya seyahat eden yerli turistler ile sınırlıdır. Alternatif turizm türleri bakımından gelişmiş 

diğer destinasyonlarda yerli ve yabancı turistler üzerine yapılacak çalışmalar ile elde edilecek bulgularla 

genel bir yargıya ulaşılması mümkündür. 
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Amaç – Artan iş yükü, stres faktörleri, çalışma yaşamındaki değişiklikler, hızlı yaşam tarzları, 

yiyecek endüstrisindeki gelişmeler ve hızlı tüketime yönelimlerin yol açtığı, özellikle gençlerin 

gıda alımlarındaki değişiklikler, son birkaç yılda gözlemlenen gençlik dönemi obezitesindeki ve 

sağlıksız beslenmeye dayalı sağlık sorunlarındaki artışın önemli sebepleri arasındadır. Bununla 

birlikte günümüzde gıda pazarlamasının, dünyadaki gençlerin sağlıklarını, giderek ve olumsuz 

yönde etkilediği pek çok çevre tarafından kabul edilmektedir. Sosyal amaçlı demarketing 

uygulamaları gıda endüstrisindeki pazarlama uygulamalarına bazı sınırlılıklar getirmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, genç nüfusun sağlığını tehdit eden gıda tüketimine ilişkin sosyal amaçlı 

demarketing kavramı çerçevesinde bir kavramsal temel oluşturmaktır. 

Yöntem – Bu araştırma bilimsel araştırma türlerinden olan, mevcut verileri bir araya getirip, 

mevcut durumu ortaya koyarak birincil verilere ulaşmak amacıyla görüşme, anket, deneysel 

yöntemler üzerine kurulan bir açıklayıcı araştırmadır. Araştırmada birincil verilere ulaşmak 

amacıyla nicel yaklaşımlardan biri olan anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Bulgular – Araştırma sonucunda gençlerin yemek yeme alışkanlıkları ile diyet ve kilo kontrolü 

davranışları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aynı zamanda araştırma sonuçları 

gençlerin besin içeriklerine yönelik etiket uygulamalarını dikkate alma durumlarının, ne 

yediğinin farkında olma ve bilinçli besin tüketimi alışkanlıkları ile doğru orantılı olarak 

değiştiğini göstermiştir. Tüm boyutlarda erkek katılımcıların kadın katılımcılardan daha pozitif 

tutuma sahip oldukları gözlenmiştir. 

Tartışma – Gençlerin artık, daha fazla yemek yememe, sağlıklı beslenme, şeker, tuz ve yağ 

tüketimini azaltma, sağlıklı diyet takip etme, gibi bakımlardan kendilerini sorgular hale 

geldikleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle gıda üreticilerinin ve perakendecilerin okuması ve 

anlaşılması kolay beslenme etiketlemelerini geliştirmeleri halinde ürünlerini standart beslenme 

etiketi bulunan ürünlere göre avantajlı kılabilir. 
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Purpose – Increased workload, stress factors, changes in working life, rapid lifestyles, changes 

in food industry, and trends in fast food consumption, especially in young people's food 

purchases, are among the important reasons for the increase in health problems based on 

unhealthy nutrition and youth obesity in the last few years. However, it is accepted by many 

environments that food marketing affects the health of young people in the world gradually and 

negatively. Social-purpose demarketing practices bring some limitations to marketing practices 

in the food industry. The aim of this study is to provide a conceptual basis for the demographics 

of social purposes related to food consumption that threatens the health of the young 

population.  

Design/methodology/approach – This research is an explanatory research which is based on 

interviews, questionnaires and experimental methods in order to reach the primary data by 

gathering the existing data and presenting the current situation. In order to reach primary data, 

one of the quantitative approaches was used.  

Findings – A significant relationship was found between young people' eating habits and diet 

and weight control behaviors. The fact that young people take into account labeling practices for 

their nutritional content shows that they are aware of what they eat and that they are changing 

in direct proportion to the habits of conscious food consumption. 

Discussion – Young people no longer eat more food, healthy eating, sugar, salt and fat 

consumption, healthy diet, such as follow-up, have become themselves questions. Therefore, if 

food producers and retailers develop easy to read and understand nutritional labeling, they can 

make their products more advantageous than products with a standard diet label.   
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Giriş 

Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, fikirlerin, 

malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve 

uygulama sürecidir (Mucuk, 2001: 4). Sosyal amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla pazarlama 

uygulamalarının kullanılmasını ifade eden sosyal pazarlama ise, pazarlamamayı ifade eden de-marketing 

kavramının ortaya çıkma durumlarından birinin temelini oluşturmaktadır (Memiş, 2017: 774).   Genel bir 

müşteri kitlesinin ya da belirli bir grup müşterinin geçici ya da kalıcı olarak talep etmekten uzaklaştırması, 

satın alma isteğinin azaltılmasına yönelik faaliyetler bütünü olarak tanımlanan pazarlamama 

uygulamalarının ilk örnekleri, sigara içme oranlarının azaltılması ve sağlık sektöründeki harcamaların 

düşürülmesi amacıyla uygulanmıştır. Toplumsal faydanın gözetildiği anlarda ortaya çıkan bu durum, 

toplum sağlığının korunması, sigara kullanımının azaltılması, sağlık harcamalarının düşürülmesi gibi pek 

çok konuda gündeme gelmektedir.  

Günümüzde hazır gıda pazarlamasının, dünyadaki gençlerin sağlıklarını,  giderek ve olumsuz yönde 

etkilediği pek çok çevre tarafından kabul edilmektedir (Freeman, Kelly, Vandevijvere ve Baur, 2016: 954). 

Ortaya konulan kanıtlar, artan kalori alımının,  gençlerin sağlıklarını olumsuz etkilediğini işaret eden güçlü 

bir açıklama olduğunu göstermektedir. Kalori tüketimini artıran çevresel faktörler, obezitenin potansiyel 

nedenleri olarak nitelendirilirken, yüksek kalorili alımın en iyi bilinen itici güçlerinden biri pazarlama 

uygulamalarıdır (Scully, Dixon ve Wakefield, 2009).  Ayrıca yetişkinlere kıyasla gençler,  pazarlama ve 

markalamaya karşı daha savunmasız durumdadırlar. Günümüze kadarki süreçte gençlere yönelik yiyecek 

ve içecek pazarlaması halk sağlığı açısından ve gıda tüketim alışkanlıkları veya kilo durumu üzerindeki 

etkileri açısından değerlendirilmemiştir (Nelson vd., 2008). Halbuki pazarlama anlayışı, riskli veya sağlıksız 

ürünlerin pazarlanmasının olası zararlarına karşı yeterli bir savunma değildir. Buna karşın, ergen ve genç 

erişkinlerin sağlıksız yiyecek ve içecek pazarlamasına maruz kalmasını etkili bir şekilde azaltmak için, sosyal 

ve mobil medya, spor ve etkinlik sponsorluğu ve okullarda da dahil olmak üzere tüm medya aracılığıyla 

kısıtlamak üzere kapsamlı hükümet düzenlemeleri gereklidir. Örneğin, alkol markalarının spor faaliyetlerini 

desteklemesine izin verilmediği Fransa'daki alkol pazarlaması kısıtlama yaklaşımına benzer uygulamalar 

geliştirilebilir (Freeman, Kelly, Vandevijvere ve Baur, 2016: 954).  

Ürün bakımından gıda ürünlerine yönelik bu pazarlamama uygulamaları; sınırlı mal ve hizmet sunumu ya 

da bazı ürünlerin pazara ya da seçilen kişilere sunulmaması, ikame ürünlerin ön plana çıkarılması, yüksek 

fiyat belirleme, sınırlı dağıtım (mekanların kısıtlanması veya ürüne ulaşımın kontrole tabi tutulması)  ve 

tanıtım gerçekleştirme gibi şekillerde olabilmektedir. Gıdalardaki yağ, şeker, tuz gibi sağlığı tehdit eden 

öğeleri çocuklara kısıtlamak da dahil olmak üzere, gıda üreticilerinin genç nüfusa yönelik mevcut pazarlama 

baskısını azaltmak gibi çeşitli müdahaleler günümüz gerekliliklerindendir. Bu müdahaleler gıda ürünlerinin 

pazarlanmaması bakış açısıyla bu araştırmanın kavramsal kısmının temelini oluşturmuştur, konu çeşitli 

yönlerden incelenmiştir.  Ayrıca üniversite öğrencilerinin gıda seçim tercihleri nicel araştırma 

yöntemlerinden anket tekniği ile birincil verilere erişilmiştir. Bu araştırma kapsamında genç tüketicilerin 

mevcut gıda seçimleri ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili davranış ve tutumlarını ortaya koymak, gıda 

tüketim tercihlerini belirlemek üzere tüketicilere uygulanan anketler ile toplanılan veriler çeşitli istatistiksel 

yöntemlerle incelenerek, sonuçlar yorumlanmıştır. Bu sonuçlar neticesinde gıda ürünleri pazarlaması 

üzerine, tütünde olduğu gibi etiketler ve diğer uygulanan yöntemler vasıtasıyla kısıtlayıcı düzenlemeler 

getirilmesi; sağlıksız yiyeceklerle ilgili tüm televizyon reklamlarının geç saatlerde yayınlanması;  internette, 

sosyal medyada ve oyunlarda sağlığı tehdit eden yiyeceklerin reklamlarının kısıtlanması gibi çeşitli 

uygulamalar ile çocukların korunabileceği düşünceleri üzerine öneriler ortaya konulmuştur.      

Kavramsal Araştırma 

Pazarlamama kavramıyla ilgili çalışmalar çoğunlukla çevre sorunları, halk sağlığı, turizm ve diğer yaygın 

talep gören mal ve hizmetlere yönelik pazarlamanın azaltılması (talebin azaltılması) uygulanmasına 

odaklanmıştır; ayrıca, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve talebi azaltmak için ürün sorunları gibi 

taktiksel yönlere pazarlama karmasının uygulanmasına odaklanmıştır (Cintrón vd., 2017: 79).  Daha önceki 

araştırmalarda Demarketing (pazarlamama) kavramı ile ilgili daha çok tütün ve alkol gibi zararlı maddelerin 

pazarlamama faaliyetlerine odaklanılmıştır (Lepisto, 1983; Cui ve Choudhury, 2003; Lee, Cutler ve Burns, 

2004; Lefebvre ve Kotler, 2011; Yang, Schaninger ve Laroche, 2013). Lepisto (1983), güçlü talepleri olan ancak 
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insan sağlığına ters olarak değerlendirilen (sigara gibi) ürünlere yönelik pazarlamama kavramına 

değinmiştir. Yazara göre pazarlamama uygulamasında bu ürünler pazardan kaldırılmazlar ancak 

tüketicilerin ikame maddeleri göz önünde bulundurmaları şiddetle önerilir.  Lefebvre ve Kotler'e (2011) göre, 

sosyal pazarlama “sigarayı bırakma”, “uyuşturucuya hayır deme” ve “daha fazla egzersiz yapma” gibi 

kampanyaları içeren pazarlamama kavramının odağını oluşturmuştur. Post ve Baer (1979), insan sağlığına 

uygun olmayan ürünlerin pazarlanmamasının önemini tartışmıştır.  Türkiye’de ise pazarlamama kavramına 

ilişkin çok az sayıda akademik çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan bazıları, genel olarak demarketing 

(pazarlamama) kavramına değinmiş (Altınay ve Sert, 2012), sürdürülebilirlik ile demarketing ilişkisini ele 

almış (Onaran, 2017),  Bozacı (2016) ise, bankacılık hizmetlerinde tüketicilerin demarketing uygulamalarına 

yönelik tutumlarını incelemiştir.  

Sağlıksız gıda ürünlerine yönelik pazarlamama uygulamaları açısından Türkiye’deki çalışmalara 

rastlanılmamıştır. Pazarda göreceli olarak azalan-artan taleple baş edebilme amacıyla ortaya çıkan 

demarketing kavramı önemli bir pazarlama fonksiyonudur. Çünkü pazarlamacılar için talep azlığı ile baş 

edebilmek kadar talep fazlasıyla da baş edebilmek bir sorundur (Kotler ve Levy, 1971: 75). Demarketing 

kavramı temelinde uzun vadeli müşteri ilişkilerine zarar vermeden toplam talebi veya belirli talep sınıflarını 

arz seviyesine indirmenin yollarını bulma maksadını taşımıştır. Kotler ve Levy, (1971: 75) demarketing 

kavramını ‘genel olarak müşterileri ya da belirli bir müşteri sınıfını geçici ya da kalıcı olarak kaynaktan 

yoksun bırakmaya yönelten bir  pazarlama stratejisi olarak tanımlamışlardır.  

Kotler ve Levy (1971: 75) üç tür pazarlamama (demarketing) türünü tanımlamıştır, genel demarketing, bir 

şirketin toplam talep seviyesini daraltmak istediğinde yaptığı demarketing stratejileri, seçici demarketing, 

bir şirket belirli müşteri sınıflarından gelen talebi engellemek istediğinde yaptığı demarketing stratejileri,  

görünürde pazarlamama bir şirket, karşıt etkinin gerçekleşmesi umuduyla, demarketing stratejilerini 

uygulayarak, daha fazla müşteri istemediğinin ortaya çıkmasını sağlar. Ürünü insanlar için daha da cazip 

hale getirmeyi umar. Demarketing stratejisi, hem pazar yönlü hem de sosyal yönlü uygulamaları barındırır. 

Bu bakımdan toplumsal pazarlama ile ilişkilendirilen kavram, doğal çevre, kıt kaynaklar ve sağlıklı yaşamın 

önem kazanmasına bağlı olarak incelenmektedir. Bu noktada seçici demarketing faaliyetlerinin üzerinde 

durmak gerekmektedir (Bozacı, 2016: 71).  

Seçici demarketing stratejisini uygulayan işletmeler, ürün ya da hizmetlere olan toplam talebin tümünü 

azaltmak istemezler, sadece pazarın belirli bölümlerinden gelen talebe yönelik olarak azaltıcı önlemler 

almak isteyebilirler (Altınay ve Sert, 2012:72). Tütün ve alkol örneği, dünya çapında kullanılan en popüler 

seçici pazarlamama taktikleri arasındadır.  

Son zamanlarda halk sağlığı, demarketing uygulamaları için bir bağlam olarak ele alınmıştır;  Örneğin, bazı 

akademisyenler,  toplum sağlığını teşvik etmeye odaklanmışlardır (Haq, Medhekar, ve Ferdous, 2011). Bir 

takım araştırmacı ise demarketing uygulamalarının insanların tütün veya sigara içmeyi bırakmasına 

yardımcı olabileceğini öne sürmüştür (Lee, Cutler ve Burns, 2004; Moore, 2005; Bourdeau, Brady ve Cronin, 

2006; Barbara, 2008; Inness, Barling, Rogers ve Turner, 2008; Hassan, Shiu, Walsh ve Hastings, 2009;  

Gundlach, Bradford ve Wilkie, 2010; Salem, 2010; Gallopel-Morvan, Jacques, Mathias ve Pino, 2012; 

Baporikar ve Fotolela, 2017).  

Moore (2005), bu tür çabaların etkililiğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sigara içme davranışları üzerinde 

derin bir etkiden bahsetmiştir. Yine bir kısım araştırmacı gençlerin tütün ve alkol kullanımını azaltmaya ve 

ailelere bu konuda nasıl yardımcı olabileceği üzerine demarketing kavramını tartışmışlardır (Beeton ve 

Benefield, 2002; Yang, Schaninger ve Laroche, 2013).  Alkol ve tütün ile aynı kategoriye, yüksek yağlı hızlı 

(fastfood) yiyecekler ve şekerli gazlı içecekler gibi sağlıksız olarak ifade edilebilecek ürünler de eklenebilir.  

Son zamanlarda gençlere yönelik yiyecek pazarlaması faaliyetleri gençlerin sağlıklarını giderek etkilemekte 

ve bu nedenle pazarlama baskısını azaltmak için nüfus sağlığına yönelik müdahaleler gündeme gelmektedir. 

Bu kısıtlamalar çeşitli şekilde yapılmaktadır.  Örneğin, Dünya Obezite Federasyonu, diğer halk sağlığı 

teşkilatları ile birlikte, gıda ürünlerinde gidilmesi gereken düzenlemeleri önermektedir. Bu önerilerden biri, 

zayıf beslenme kalitesindeki ürünler üzerine tütünde olduğu gibi grafik uyarı etiketlerinin uygulanabileceği 

şeklindedir. Araştırmacılar tarafından getirilen diğer bir öneri sağlıksız yiyecekler için televizyon 

reklamlarını saat 21.00’a kadar (çocuklar için uygun olmayan programların yayınlanabileceği zamana kadar) 

kısıtlayarak küçük çocukları korumaya çalışmaktadır (Elliott, 2017: 430).  Araştırmacılar ayrıca, fast food ve 
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şekerli gazlı içeceklerin reklamlarını Facebook gibi sosyal medyadaki gençlere (18 yaşın altında) 

yasaklamalarını da tavsiye etmişlerdir (Williams, 2013).  

Obezite ile mücadele etmek için büyük çaba sarf eden halk sağlığı örgütleri, beslenme ürünlerinin 

etiketlemesinin sağlıklı beslenme davranışının geliştirilmesinde vazgeçilmez bir araç olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Bu durum gıda ürünleri üzerinde verilen bilgilerin toplumda sağlıklı beslenme 

davranışının geliştirilmesi için doğru ve açık bir şekilde verilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Bir kısım araştırmacı ise, özellikle çocukları daha fazla yemeye teşvik eden ya da gördüklerinde etkilenerek 

daha fazla yemek istediklerini belirttikleri sağlıksız yiyeceklere yönelik internette veya diğer reklam 

alanlarındaki reklamların düzenlenmesinin gerektiğini vurgulamışlardır (Folkvord vd., 2015). Ayrıca, 

demarketing stratejisi, sosyal normları değiştirmek için diğer taktiklerle birlikte çalışmalıdır. Örnek olarak; 

tüketim vergileri, ihracat-ithalat vergileri veya dağıtım kısıtlamaları verilebilir. 

Yöntem 

Bu araştırma bilimsel araştırma türlerinden olan, mevcut verileri bir araya getirip, mevcut durumu ortaya 

koyarak birincil verilere ulaşmak amacıyla görüşme, anket, deneysel yöntemler üzerine kurulan bir 

açıklayıcı araştırmadır. Araştırmada birincil verilere ulaşmak amacıyla nicel yaklaşımlardan biri olan anket 

tekniğinden yararlanılmıştır.  

Araştırmanın uygulama kısmında, genç tüketicilerin gıda seçimleri ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili 

davranış ve tutumları tanımlamak, gıda tüketim tercihlerini belirlemek üzere tüketicilere gıda tercihlerini 

belirlemek üzere 21 madde ve kişisel bazı özelliklerini belirlemek üzere 3 maddeden oluşan bir anket 

uygulanmıştır. Anket daha önceki araştırmalardan uyarlanmıştır (Lone, Pence, Levi, Chan ve Bianco-Simeral, 

2009). Anket formunda yer alan ifadelere katılımcıların ne derecede katıldığını belirlemek üzere 5’li Likert 

tipi derecelendirme yapılmıştır. Buna göre ifadeler, “Kesinlikle Katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, 

“Orta Düzeyde Katılıyorum (3)”, “Katılıyorum (4)”, “Tamamen Katılıyorum (5)” şeklinde puanlandırılmıştır.  

Araştırmanın evrenini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma evrenin tümüne bütçe, zaman ve 

ulaşamama gibi sebeplerden dolayı bir örneklem belirleme yoluna gidilmiştir. 1.000.000  kişi üzerindeki 

nüfus popülasyonlarında %95 güven aralığında doğru sonuç elde edebilmek için gereken örnek sayısı 384 

kişi ve üzeridir (Saunders, Lewis ve Thornhill, 2009: 219). Araştırma kapsamında bu örneklem sayısına 

ulaşmak amacıyla, geri dönüş oranları da göz önünde tutularak 500 adet anket formu dağıtılmış olup, 

bunlardan 432 adedi geri dönmüştür. Geri dönen formlardan araştırmada kullanımı uygun bulunmayan 22 

tanesi araştırma dışında tutulmuş, 410 tanesi araştırmaya dahil edilmiştir.  

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Gıda tüketimi tercihleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H2: Gıda tüketimi tercihleri barınma durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H3: Gıda tüketimi tercihleri kilo durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

Araştırma kapsamında ölçeğin geçerliliğini ve güvenilirliğini belirlemek üzere iç tutarlılık analizleri, 

açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılarak model test edilmiştir. Analizler bilgisayar ortamında 

SPSS ve LISREL programları ile gerçekleştirilmiştir.  

Bulgular 

Öncelikle ölçeğin güvenilirlik analizi, ardından ölçeği karmaşık örüntülerinden ayrıştırarak elde edilen 

verilerin daha anlaşılır ve daha sade bir hale gelmesini sağlamak üzere kullanılan açıklayıcı faktör analizi, 

ardından açıklayıcı faktör analizi ile oluşturulan ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanması ve doğrulanması 

amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının ardından 

araştırma bulgularına yer verilmiştir. 

Tablo 1’de ölçeğin güvenilirliğine yönelik sonuçlar yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Maddeler Düzeyinde Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
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MADDELER 

Madde Silindiğinde 

Ölçeğin Genel 

Ortalaması  

Madde 

Silindiğinde 

Ölçeğin Alacağı 

Yeni Varyans  

Düzeltilmiş 

Madde Toplam 

Korelasyonu  

Madde 

Silindiğinde 

Ölçeğin Yeni C-

Alpha Değeri  
 

s1 45,0098 125,633 0,434 0,855 

s2 45,7146 125,055 0,401 0,856 

s3 45,0366 125,502 0,363 0,858 

s5 44,6854 121,052 0,497 0,852 

s10 44,6366 121,225 0,488 0,852 

s11 44,3976 125,13 0,357 0,859 

s12 44,7707 122,045 0,495 0,852 

s13 45,2415 119,611 0,599 0,847 

s14 44,8805 120,321 0,566 0,849 

s15 44,1122 120,55 0,579 0,848 

s16 44,4366 123,503 0,379 0,858 

s17 44,9805 121,608 0,542 0,85 

s18 45 119,374 0,601 0,847 

s19 44,6341 117,519 0,585 0,847 

s20 44,8561 121,444 0,515 0,851 

s21 45,0463 123,086 0,427 0,855 

Tablo 1’de verilen, ölçeğe ilişkin madde analizi sonuçları incelendiğinde bir maddenin diğer maddelerle 

olan ilişkisinin 0,30’un altında olmamasının gerekliliğinden dolayı, 0,30’un altında olan 4,6,7,8,9 nolu 

maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin Cronbach's Alpha kat sayısı 0,860 olarak bulunmuş, 0,70’ten büyük 

olduğu için güvenilirliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Ölçeğin maddeler düzeyinde güvenilirlik analizi sonuçlarına bakıldıktan sonra açıklayıcı faktör analizine 

geçilmiştir. Ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek üzere Bartlett’s Küresellik Testi 

sonuçlarına bakılmış olup, değişkenler arasında ilişki bulunmuştur (p<0,05, p=0,00). Örneklem sayısının 

faktör analizine uygun olup olmadığını belirleyen KMO değeri ise 0,60’ın üzerinde olması gerekmekte olup, 

analiz sonucunda KMO değerinin 0,86 olduğu gözlenmiştir. Bu durumda örneklem sayısının faktör 

analizine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda güvenilirlik analizi kapsamında 16 maddeye düşürülen ölçek binişik değerler ve 

amaca hizmet etmeyen değerler elenerek 14 maddeye düşürülmüştür. Tablo 2’de madde faktör yükleri 

bulunmaktadır.  

Tablo 2’de ölçeğe ait açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 2. Ölçeğe Ait Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler Maddeler Faktör 

Ağırlıkları 

Faktör 

Açıklayıcıları 

Faktör 1 Besin etiketlerini gıda seçimlerim için bir rehber olarak 

kullanma alışkanlığım yok.  

,739 20,674 

Sağlıklı yemekleri tercih etmek gibi bir alışkanlığım yok.  ,737 

Maliyeti düşük bile olsa daha sağlıklı yiyecek seçimi yapmak 

gibi bir alışkanlığım yok. 

,715 

Sık sık yağ oranı yüksek veya karbonhidrat içerikli 

yiyeceklerle besleniyorum. 

,623 

Yediğim yiyeceklerin kalori içeriğinin farkında değilim.  ,611 

Faktör 2 Diyet yiyecekleri tercih etmiyorum. ,776 14,306 

Besin etiketlerini gıda seçimlerim için bir rehber olarak 

kullanma alışkanlığım yok. 

,644 

Kalori hesabı yapmadan ve kilomu takip etmeden yemek 

yemekten hoşlanıyorum. 

,629 
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Ne yiyeceğim konusunda fazla düşünmem. ,500 

Faktör 3 Çoğu zaman gereğinden fazla yemek yerim. ,727 12,196 

Sağlıklı gıda seçenekleri yerine benim için porsiyon boyutu 

daha önemlidir. 

,645 

Büyük porsiyonlarla hizmet veren restoranlarda yemeyi tercih 

ederim. 

,639 

Faktör 4 Sık sık Fast-Food restoranlarında yemek yerim. ,789 11,982 

Ne yediğimin farkında olmadan yemek yerim. ,736 

Toplam  59,158 

Cronbach's Alpha ,845 

Sd 91 

p 0,000 

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda 16 maddelik ölçek 4 faktör altında toplanmıştır. Bu faktörler toplam 

varyansın %59,158’ini açıklamaktadır. Faktörlere ait maddeler incelendiğinde; 1. Faktör altında 5 madde 

toplanmış ve bu faktör “Besin içeriklerine göre sağlıklı gıda tüketimi” olarak adlandırılmıştır. 2. Faktör 

altında 4 madde toplanmış ve bu faktör “Kilo takibi ve diyet” olarak adlandırılmıştır. 3. Faktör altında 3 

madde toplanmış, bu faktör “Porsiyon boyutu” olarak adlandırılmıştır. Son faktör altında ise 2 madde 

toplanmış olup, bu faktör “Yemek yeme davranışı” olarak adlandırılmıştır.  

Açıklayıcı faktör analizi ile oluşturulan ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanması ve doğrulanması amacıyla 

doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, gözlenen değişkenlerin gizil 

değişkenleri açıklama kabiliyetlerini ortaya koymayı amaçlayan bir tür yapısal eşitlik modellemesi olarak 

tanımlanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyerek, 

önceden faktör yapısı belirlenmiş bir ölçeğin değişkenlerinin bu yapı ile uyum derecesini ortaya koyar ve 

modelin test edilmesini sağlar. 

Tablo 3. Ölçeğe Ait Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör Madde No Standartlaştırılmış Yükler R2 t 

Faktör 1 

1 0,56 0,31 11,24 

2 0,72 0,51 15,39 

3 0,69 0,47 14,71 

4 0,65 0,42 13,46 

5 0,71 0,50 15,10 

Faktör 2 

1 0,59 0,34 11,45 

2 0,49 0,24 9,13 

3 0,56 0,31 10,73 

4 0,67 0,44 13,14 

Faktör 3 

1 0,48 0,23 8,65 

2 0,66 0,43 11,95 

3 0,53 0,28 9,64 

Faktör 4 
1 0,68 0,46 11,37 

2 0,62 0,38 10,58 

Tablo 3 incelendiğinde, ölçeğin AFA sonucunda elde edilen faktör yapısının madde istatistikleri açısından 

DFA bulguları ile de doğrulandığı söylenebilir. Ö te yandan çoklu korelasyon karesine ilişkin değerler (R2) 

0,23– 0,51 arasında değişmektedir. Bu bağlamda da R2 değerinin orta bağlamda olduğu ifade edilebilir. 

Şekil 1’de modele Path diyagramı incelendiğinde modele ait uyum indeksleri istenilen aralıkta olduğundan 

herhangi bir modifikasyona gerek duyulmamıştır. 
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Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Path Diyagramı 

YYD: Yemek Yeme Davranışı, KKD: Kilo Kontrolü Davranışı, BİGD: Besin İçeriğine Göre Gıda Tüketimi 

Davranışı, PB: Porsiyon Boyutu 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda yemek yeme davranışı boyutunun kilo kontrolü davranışı ile 

arasındaki ilişkinin miktarı 0,62, besin içeriğine göre gıda tüketimi ile arasındaki ilişkinin miktarı 0,60, 

porsiyon boyutu tercihi ile arasındaki ilişkinin miktarı 0,65 olarak gözlenmiştir. Kilo kontrol davranışı ile 

besin içeriğine göre gıda tüketimi davranışı arasındaki ilişkinin miktarı 0,71, porsiyon boyutu tercihi 

arasındaki ilişkinin miktarı 0,74 olarak, besin içeriğine göre gıda tüketimi davranışı ile porsiyon boyutu 

tercihi arasındaki ilişkinin miktarı 0,69 olarak gözlenmiştir ve bu ilişkilerin anlamlı olduğu bulunmuştur 

(p<0,05). 

 

 

 

 

Tablo 4. Uyum İndeksi Kriterlerine Ait Değerler 

Uyum Kriterleri Mükemmel Uyum Kabul Edilebilir Uyum 
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χ2/sd ≤3 ≤5 

RMSEA 0 < RMSEA <0.05 0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.10 

RMR 0 ≤ SRMR <0.05 0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10 

SRMR 0 ≤ SRMR <0.05 0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10 

NFI 0.95 ≤ NFI ≤ 1 0.90 ≤NFI ≤ 0.95 

NNFI 0.95 ≤ NNFI ≤ 1 0.90 ≤NNFI ≤ 0.95 

CFI 0.95 ≤ CFI ≤ 1 0.90 ≤CFI ≤ 0.95 

GFI 0.95 ≤ GFI ≤ 1 0.90 ≤GFI ≤ 0.95 

AGFI 0.90 ≤ AGFI ≤ 1 0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90 

Tablo 5’te görüldüğü üzere yapılan doğrulayıcı faktör analizine ait uyum indeksi kriterlerinin kabul 

edilebilir uyum indeksi kriterlerini karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 5. Ölçeğin Uyum İyiliği Değerleri 

X2/df  p  RMSEA  CFI  GFI  AGFI  NNFI  NFI  RMR  SRMR  

3,364 0,000 0,076 0,94 0,92 0,89 0,93 0,92 0,089 0,056 

Tablo 6’da araştırmanın örneklemine ve çalışma grubuna yönelik tanımlayıcı istatistiksel sonuçlar verilmiştir. 

Tablo 6. Çalışma Grubuna Yönelik İstatistikler 

Özellikler f % 

Cinsiyet  Kadın 190 46,3 

Erkek 220 53,7 

Barınma Şekli Aile 194 47,3 

Öğrenci Evi 64 15,6 

Yurt 152 37,1 

Toplam 410 %100 

Araştırmaya dahil edilen 410 Kişilik örneklemin %53,7’si erkek, geri kalanı kadındır. Kadın ve erkek 

oranlarının birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. Araştırmaya katılanların %47,3 ile büyük kısmının ailesi ile 

birlikte ikamet ettiği sonucuna varılmıştır. Katılımcıların %37,1’inin yurtta ikamet ettiği, %15,6’sının ise 

öğrenci evinde kaldığı tespit edilmiştir.  

Katılımcılara beden kitle indeksine göre ideal kilo sınırlarının üzerinde olup olmadıkları sorulmuş, 

katılımcıların %36’sının ideal kilolarının üzerinde olduklarını ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 7’de katılımcıların cinsiyetlerine göre gıda tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere 

yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 7. Cinsiyete göre T testi sonuçları 

Faktörler Cinsiyet N Ort. SS t SD p 

BİGD Kadın 190 2,6884 ,90019 -3,727 408 ,000 

Erkek 220 3,0300 ,94662 
KKD Kadın 190 3,2211 ,96866 -2,653 408 ,008 

Erkek 220 3,4614 ,86549 
PB Kadın 190 2,7316 ,96066 -2,336 408 ,020 

Erkek 220 2,9515 ,94156 
YYD Kadın 190 2,4868 ,99793 ,378 408 ,705 

Erkek 220 2,4500 ,97092 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre gıda tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan t 

testi sonuçlarına göre, tablo 7’de görüldüğü üzere “besin içeriğine göre gıda tüketimi davranışı”, “kilo 

kontrolü davranışı” ve “porsiyon boyutu tercihi” boyutlarında tüketicilerin tutumlarının cinsiyete göre 
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değiştiği (p<0,05), ancak “yemek yeme davranışı” boyutunda anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (p>0,05).  Bu  durumda H1 hipotezi 3 boyut için kabul edilirken, 1 boyut için kabul edilmemiştir.  

Tablo 8’de katılımcıların barınma durumlarına göre gıda tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek üzere yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 8. Barınma Durumlarına Göre Anova Testi Sonuçları 

Faktörler N Ort. SS Sd F p 

BİGD Aile 194 2,8330 ,99102 2-407 1,673 

 

,189 

 Öğrenci Evi 64 3,0688 ,90306 

Yurt 152 2,8382 ,88182 

Toplam 410 2,8717 ,93987 

KKD Aile 194 3,2796 ,88457 2-407 5,208 

 

,006 

 Öğrenci Evi 64 3,6875 ,94176 

Yurt 152 3,2977 ,93397 

Toplam 410 3,3500 ,92146 

PB Aile 194 2,7784 ,95471 2-407 9,088 

 

,000 

 Öğrenci Evi 64 3,3073 ,96738 

Yurt 152 2,7478 ,90131 

Toplam 410 2,8496 ,95562 

YYD Aile 194 2,3325 1,03013 2-407 4,234 ,015 

Öğrenci Evi 64 2,7109 1,03435 

Yurt 152 2,5362 ,87099 

Toplam 410 2,4671 ,98249 

Katılımcıların barınma durumlarına göre gıda tüketimi tercihlerinin değişip değişmediğini belirlemek üzere 

yapılan Anova testi sonuçları bakıldığında, Tablo 8’de görüldüğü üzere; “kilo kontrolü davranışı”, 

“porsiyon boyutu tercihi” ve “yemek yeme davranışı” boyutlarında tüketicilerin gıda tercihlerinin barınma 

durumlarına göre değiştiği (p<0,05), “besin içeriğine göre gıda tüketimi davranışı” boyutunda ise 

değişmediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05). Buna göre H2 hipotezi “besin içeriğine gıda tüketimi davranışı” 

boyutu için kabul edilmezken, diğer boyutlar için kabul edilmiştir.  

Tablo 9’da katılımcıların beden kitle indeksine göre ideal kilo sınırlarının üzerinde olup olmama 

durumlarına göre gıda tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan analiz sonuçlarına 

yer verilmiştir. 

Tablo 9. Kilo Durumuna Göre Analiz Sonuçları 

Faktörler Cinsiyet N Ort. SS t SD p 

BİGD Evet 147 2,8245 ,98172 -,760 408 ,448 

Hayır 263 2,8981 ,91649 
KKD Evet 147 3,2687 ,98059 -1,337 408 ,182 

Hayır 263 3,3954 ,88537 
PB Evet 147 2,9388 1,11036 1,414 408 ,158 

Hayır 263 2,7997 ,85533 
YYD Evet 147 2,4320 1,05116 -,540 408 ,589 

Hayır 263 2,4867 ,94345 

Katılımcıların kilo durumlarına göre gıda tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan 

t testi sonuçlarına göre, Tablo 9’da görüldüğü üzere, tüm faktör gruplarında anlamlı farklılığa 

rastlanmamıştır (p>0,05). Buna göre H3 hipotezi tüm boyutlar için kabul edilmemiştir. 

Sonuç ve Tartışma 

Günümüzde yaşam kalitesini iyileştirmenin, yeni tıbbi tedavi yöntemleri ve ilaçlardan daha çok yaşam 

tarzımızdaki davranış değişikliklerinden (daha iyi beslenme ve daha fazla egzersiz gibi) geçtiği sonucu pek 

çok çevre tarafından kabul görmektedir. Bunun aksine artan iş yükü, stres faktörleri, çalışma yaşamındaki 
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değişiklikler, hızlı yaşam tarzları, yiyecek endüstrisindeki gelişmeler ve hızlı tüketime yönelim gibi pek çok 

faktörle birlikte günümüzde tüm dünyada giderek artan obezite sorunu da oldukça dikkat çekmekte, yeni 

neslin bu sorunla erken yaşta tanışması ise büyük tedirginliklere sebep olmaktadır. Ö zellikle yiyecek 

endüstrisindeki değişimler ve rekabet ortamı, bireyleri daha fazla tüketime yönlendirmektedir. Bireyler 

sunulan ürün çeşitliliği ve bolluğu karşısında, artık güvendikleri yiyecekleri tüketmek yerine daha ucuz ve 

daha büyük porsiyonlarla sunulan gıda ürünlerine yönelmektedirler.  

İlk çağlardan beri insanlar aslında hangi yiyecekleri tüketecekleri ve ne kadar tüketeceklerine, yedikleri 

yiyecekleri tüketmenin güvenli olup olmadığına inanıp inanmadıklarına bağlı olarak karar vermişlerdir. İlk 

çağlarda tatlı meyve ve sebzeleri yemenin muhtemelen güvenli olduğu ve tadı kötü olanların muhtemelen 

güvensiz olduğuna inanarak, yine iyi kokan yiyeceklerin yenilebilir, ancak kötü kokanların yenilemez 

olduğunu düşünerek tüketimlerini gerçekleştirmişlerdi. Günümüzde ise artık insanlar yiyecek ve içecekleri 

tüketirken etiketleme yoluyla bilgi edinmektedirler. Bu etiketler bir taraftan besin içerikleri hakkında bilgi 

sunarken, diğer taraftan çeşitli kuruluşlar tarafından yapılmış denetleme sonuçlarını da içermektedir. 

Aslında insanlar kendileri için güvenli olan yiyecekleri daha kolay ayırt edebilir hale gelmişlerdir. Ancak 

herkesin gıda ürünleri satın alma ve tüketiminde bu etiketleme ve bilgi sağlayıcılarını aynı oranda dikkate 

aldığı ve önemsediğini söylemek mümkün değildir. Kimi insan yedikleri yiyeceklerle ilgili ayrıntıları 

öğrenmek için meşgul olurken kimi dikkate bile almamaktadır. Önceki araştırmalar, özellikle üniversite 

çağındaki gençlerin, gıda seçimlerinde göreceli olarak sağlıklarına dikkat etmediklerini göstermektedir 

(Spear, 2002; Lytle, 2002; Lone vd., 2009).  

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin gıda seçim tercihleri nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği 

ile ortaya konmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir;  

- Katılımcıların yemek yeme davranışları ile kilo kontrolü davranışı arasındaki ilişkinin miktarı 0,62 

olarak bulunmuştur. Öğrencilerin yemek yeme alışkanlıkları ile diyet ve kilo kontrolü davranışları 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ne yediğinin farkında olma, bilinçli besin tüketimi alışkanlıkları 

arttıkça, katılımcıların kilo kontrolü davranışlarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 

- Katılımcıların yemek yeme davranışları ile besin içeriklerine göre gıda tercihleri arasındaki ilişkinin 

miktarı 0,60 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, öğrencilerin besin içeriklerine yönelik etiket 

uygulamalarını dikkate alma durumlarının, ne yediğinin farkında olma ve bilinçli besin tüketimi 

alışkanlıkları ile doğru orantılı olarak değiştiğini göstermektedir. 

- Yine katılımcıların yemek yeme davranışları ile porsiyon boyutu tercihleri arasında istatistiksel 

olarak 0,65 oranında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu sonuç ise, ne yediğinin farkında olma ve bilinçli 

besin tüketimi alışkanlıklarının porsiyon boyutu tercihleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Bilinçli besin tüketimi alışkanlığı arttıkça küçük porsiyon boyutlarını tercih etme oranında da artış 

gözlenmiştir. 

- Kilo kontrol davranışı ile besin içeriğine göre gıda tüketimi davranışı arasındaki ilişkinin miktarı 

0,71, porsiyon boyutu tercihi arasındaki ilişkinin miktarı 0,74 olarak bulunmuştur. Buna göre, 

yaşamlarında diyet yönelimli beslenme ve kilo kontrolü davranışlarını sergileyen katılımcıların 

besin içeriklerini daha çok dikkate aldıkları, porsiyon boyutlarını da dikkate aldıkları sonucuna 

varılmıştır. 

- “Besin içeriğine göre gıda tüketimi davranışı”, “kilo kontrolü davranışı” ve “porsiyon boyutu tercihi” 

boyutlarında tüketicilerin tutumlarının cinsiyete göre değiştiği (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Tüm 

bu boyutlarda erkek katılımcıların kadın katılımcılardan daha pozitif tutuma sahip oldukları 

gözlenmiştir.  

- “Kilo kontrolü davranışı”, “porsiyon boyutu tercihi” ve “yemek yeme davranışı” boyutlarında 

tüketicilerin gıda tercihlerinin barınma durumlarına göre değiştiği (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrenci evinde ikamet eden öğrencilerin daha pozitif tutum sahibi olduğu gözlenmiştir.  

Araştırma sonuçlarına dayanılarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir; 

Gıda üreticilerinin ve perakendecilerin okuması ve anlaşılması kolay beslenme etiketlemelerini geliştirmeleri 

halinde ürünlerini standart beslenme etiketi bulunan ürünlere göre avantajlı kılabilir. Çünkü tüketiciler artık, 

daha fazla yemek yememe, sağlıklı beslenme, şeker, tuz ve yağ tüketimini azaltma, sağlıklı diyet takip etme, 

gibi bakımlardan kendilerini sorgular hale gelmişlerdir. Nitekim daha önceki bazı araştırma sonuçları, 
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uygun beslenme bilgisi veya sağlık bilgileri sunulduğunda, tüketicilerin ürüne, beslenme tutumlarına ve 

satın alma niyetlerine karşı daha olumlu tutumlara sahip olduğunu ve kalp hastalığı ve inme risklerinin 

daha düşük olduğunu algıladıklarını göstermektedir (Kozup vd., 2003).  

Hükümetlerin ve diğer sosyal örgütlerin, işletmeler gibi pazarlamama faaliyetlerine daha fazla 

odaklanmaları gerekmektedir. Devletin tütün ve alkolde olduğu gibi diğer sağlıksız ürünlerin tüketimini de 

caydırmaya çalışması gibi.  Bu konudaki araştırmalar,  özellikle çocukların yiyecek ve içecek reklamcılığına 

maruz kaldıklarını ve mevcut düzenleyici sistemin çocukları yağ, şeker ve sodyum gibi gıda 

pazarlamasından korumakta başarısız olduklarını göstermektedir. Ö zellikle belli bir yaşın altındaki gençlere 

sağlıksız gıda ürünleri yerine ikame ürünler sunulabilir. İşletmelerin yanı sıra devlet ve diğer örgütler 

sağlıklı olanı teşvik edici uygulamaları gerçekleştirilebilir. Gerekirse bu konuda danışmanlık birimleri 

kurulabilir. 

Sigara içilebilecek yerlerin veya alkol kullanılabilecek- satın alınabilecek yerlerin ve zamanın 

kısıtlanmasında olduğu gibi sağlıksız olarak nitelendirilebilecek gıda ürünlerine ulaşım kontrol altına 

alınabilir. Örneğin, okul kantinlerinde ya da çocukların daha çok bulunduğu mekanlarda fastfood tarzı 

ürünlerin bulundurulmaması, yerine sağlıklı ürünlerin bulundurulması gibi. 

Devletin ve diğer toplum kuruluşlarının sağlıksız gıda ürünlerinin reklam ve diğer tutundurma 

faaliyetlerini kontrol altına alması gerekmektedir. Aynı şekilde sağlıksız gıda ürünlerinin zararlarını 

insanlara iletişim faaliyetleriyle aktararak demarketing stratejilerini uygulamaları gerekmektedir. Fiyatlama 

kararları bakımından sağlıksız gıda ürünlerinin fiyatlarına müdahaleler yapılabilir. Tütün ve alkol 

ürünlerinden alınan vergilerin artırılması ile ürünlerin fiyatının yükseltilmesinde olduğu gibi fast food 

ürünlerinde özellikle çocukları satın almaktan caydıracak fiyatlama uygulamaları gerçekleştirilebilir. 

Gençlerin sağlıklı gıda tüketim tercihlerinin belirlenmesi üzerine özellikle ülkemizde nicel ve nitel 

yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu nedenle araştırma sonuçları ileriki 

çalışmalara yol gösterici olabilir. 
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Purpose – The aim of this study is to examine the relationship between oil prices and stock 

markets at the aggregate and sector level in countries which have different characteristics. 

Design/methodology/approach – The relationship among stock markets, sectoral stock indices 

and oil price changes are examined for Russia and Canada which are net oil exporters and 

United States and Japan which are net oil importers by using Johansen cointegration test. 

Findings – The findings of this study show that there are significant and mostly positive 

relationships between Russian MOEX stock market indices and crude oil prices. However; 

significant Johansen cointegration between Brent Crude Oil prices and most of the Canadian, 

U.S. and Japanese stock market aggregate and sectoral indices are not reported. 

Discussion – According to the findings, it can be stated that the long term relationship between 

stock market indices and crude oil prices is related to the changing conditions in the profitability 

of the corporations, inflation and monetary policy as a reaction to moving oil prices. 

 
 

1. Introduction 

Oil price impacts differ across countries as some of them are oil producers while others are oil consumers. 

Some countries are net oil exporters while some are net oil importers. Oil prices influence stock markets as 

well as macroeconomic indicators as it is income or cash inflow for some countries while it is cost or cash 

outflow for the others. Alterations in cash flow directly or indirectly will have some impacts on stock 

markets or equity values in stock markets as suggested by financial theory (Lardic & Mignon, 2005). 

Influence of volatility in oil prices on the macroeconomic factors are examined in some studies such as 

Hamilton (1983), Gilbert and Mork (1984), Gisser and Goodwin (1986), Mork, (1989), Mork et al. (1994), 

Hooker (1996), Uri and Boyd (1997), Hamilton, (2003). 

Before analyzing the relationship between oil prices and stock markets, it is necessary to create theoretical 

framework of the scope. First of all; oil prices affect economic activity significantly through six transmission 

mechanisms (Lardic and Mignon, 2005). Affected economic activity which has impact on profitability of 

firms, inflation and monetary policy influence stock markets as well. Six transmission mechanisms between 

oil prices and economic activity are supply-side effect, terms of trade effect, real balance effect, inflationary 

pressure theory, consumption-investment effect and long lasting oil price effect. 

Supply side effect suggests that oil is one of the main production factors in the production process. When oil 

prices increase, costs of production rise and therefore potential output and productivity decrease 

significantly. Specifically; if firm faces unimagined alterations in their inventories, they try to bring to their 

inventories’ level back to normal-old level. Meanwhile; when they face sudden increase in oil prices, their 
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producing costs will go up as they bring their inventory level back to original. Therefore; firms reflect their 

increasing operational costs to output prices by increasing their sales prices. Reduction amount in 

inventories is vital for determining output price. If there is less decline in their inventories, their cost increase 

will also be less and this means lesser rise in their output prices. To summarize; rising oil prices will have 

negative impact on supply in all cases.  

Terms of trade effect asserts that in case of an increase in oil prices, trade balance of oil importer countries is 

negatively influenced. Oil will be more expensive for oil importing countries and oil importing countries 

will have to pay more money for same amount of oil. This means an income transfer from oil importing 

countries to oil exporting countries. In addition; rising oil prices causes decline in purchasing power of firms 

and households in oil importing countries. On the other hand; rising oil prices will provide extra income for 

oil exporting countries as stated above. Oil exporting countries will be better off due to increasing oil prices 

because they will obtain more money for same amount of oil. To summarize; increasing oil prices will have 

some certain level of impact on terms of trade and it will be against favor of oil importing countries.  

Real balance effect claims that increase in oil prices causes hike in money demand because oil importing 

countries (firms and households in oil importing country) will need more cash or money in order to buy 

same amount of oil. Increasing money demand will force economic units in oil importing countries to sell 

their bonds in order to fulfill their money demand according to the Keynesian theory. This will cause decline 

in prices of bonds as bond supply will have been increased. When bond prices go down; their yield or 

returns will rise. This means an increase in interest rates in oil importing countries. When this situation 

arises, central bank should intervene to the market and provide money to it. If central banks do not supply 

enough money which is need to meet increasing money demand, then interest rates rise. Increasing interest 

rates will increase cost of production and it will deteriorate investments in the economy since borrowing will 

be much more expensive. At the end; higher interest rates and increasing oil prices will influence economic 

activity negatively through various channels and this mechanism is called real balance effect.  

Inflationary pressure theory offers that when oil prices go up inflationary process will be experienced since 

oil is a critical input for firms. Rising oil prices means an increase in cost of production as stated above. Firms 

will reflect this cost increase on their output prices and this means an increase in nominal prices. Employees 

or workers will react to this rising nominal prices by demanding increase in their nominal wages and this 

demand will cause an upward trend in firms’ cost of productions once again. In return, increased wage 

raises cost of production and it forces firms to increase its sales prices. This process results in wage-price 

spiral which influences economic activity negatively. In addition; inflationary process is observed in the 

economy of oil importing countries meanwhile.  

Consumption-investment effect suggests that increase in oil prices decreases disposable income and 

therefore consumption spending deteriorates. Specifically; rising oil prices means an extra income 

transferred from oil importing countries to oil exporting countries. Householders will have to pay more for 

the same amount of outputs since firms has raised their sales prices due to increase in cost of production 

coming with increasing oil prices. This situation means loss of income for householders in oil importing 

countries. In other words; householders’ disposable income will be influenced negatively and it will go 

down in case of rising oil prices. To summarize; declining consumption spending and decreasing 

investments results in lower economic activity in oil importing economies ultimately. 

Finally, long lasting price effect. This theory offers that if increase in oil prices becomes permanent, firms 

cannot bear with this continuous rise in costs. They always need to increase their sales price in each rise of 

oil prices. This continues increase in output prices of firms can mean loss of customers for firms. Therefore; 

they do not want to take risk of losing their customers for continuous inflation. To tackle with this problem; 

firms most probably change their production methods or structures in the long run. To summarize; 

economic activity is influenced from changes in oil prices through six mechanisms explained in details above. 

Economic activity is expected have negative influence on oil importing economies while it affects oil 

exporting economies positively according to the economic theory. 
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2. Literature 

This study focuses on the relationship between oil prices and stock markets  by comparing oil importing 

countries (U.S. and Japan) and oil exporting countries (Russian Federation and Canada). In literature, there 

are many studies that examine the relationship between oil prices and stock markets at the aggregate level. 

For example; Hammoudeh and Eleisa (2004), Gjerde and Saettem (1999), Arouri and Rault (2012), Bashar 

(2006), Arouri et al. (2011), Zarour (2006), Arouri et al. (2010), Bjørnland (2008), Ravichandran and 

Alkhathlan (2010), Onour (2007), Naifar and Al Dohaiman (2013), Cunado and Gracia (2014), Al-Fayoumi 

(2009), Maghyereh and Al‐Kandari (2007) and Arouri and Fouquau (2009) study the relationship between oil 

prices and stock markets in aggregate level for several countries. These researches analyze the relationship 

between oil prices and stock markets by only focusing on a country/group of country/only oil importing 

countries/only oil exporting countries. They do not compare oil importing and exporting countries with 

respect to aggregate relationship between oil prices and stock markets. However; there are many studies that 

examine the relationship between oil prices and stock markets in aggregate level by comparing oil importing 

and oil exporting countries. For example; Park and Ratti (2008) investigate the relationship between oil price 

fluctuations and stock markets for 13 European countries and the United States where some of the countries 

such as Norway are oil exporters while others are oil importers. O’Neill et al. (2008), Degiannakis et al. (2011) 

examine the relationship between oil prices and stock markets in overall level by comparing oil importing 

and oil exporting countries. However; studies mentioned above mostly do not study at the sectoral level. 

They have only observed their country sets in overall level. On the other hand; some researchers such as 

Scholtens and Yurtsever (2012), Arouri (2011), Arouri and Nguyen (2010), Khamis and Hamdan (2016) make 

their analyses at the sectoral level in a country or in a group of country such as Eurozone countries. Yet; 

these studies which make their analysis on sectoral level in oil exporting countries or Eurozone countries or 

a singular country do not compare and contrast oil importing and oil exporting countries with respect to the 

relationship between oil prices and stock markets. 

In the literature there are many studies which only concentrate on the relationship between oil prices and 

stock markets at the aggregate level. In addition; some studies compare oil importing and oil exporting 

countries at the aggregate level with respect to interaction between oil prices and stock markets. 

Furthermore; there are some studies that concentrate only on oil exporting countries or Eurozone countries 

or a singular country in sectoral level analyses. However; to the best of our our knowledge, there is no study 

which compares oil importing and oil exporting countries with respect to the relationship between oil prices 

and stock markets in aggregate and sectoral level at the same time. Therefore; this study (it may be the first 

study) will contribute to the literature by comparing and contrasting oil importing countries and exporting 

countries with respect to relationship between oil prices and stock markets both in aggregate level and 

sectoral level simultaneously. In addition; country set in this study demonstrates distinct features with 

respect to oil/foreign oil dependency. Russian economy is less diversified than Canadian and U.S. economies. 

Japan economy displays high dependency on foreign oil. Therefore; it will be very interesting to see in this 

study how affection level of those countries’ aggregate and sectoral indices differ from oil price changes. 

Now, it is unclear whether countries (Russia and Japan) which show high dependency or oil/foreign oil will 

be influenced more than Canada and U.S. (which are more diversified economies) or not. The result of this 

study will contribute to the litertaure on explaining how oil importing and oil exporting countries are 

influenced by oil price changes in aggregate and sectoral level. In addition; it will be clear that whether 

countries’ different characteristics take role or not with respect to affection level from oil price changes. 

The purpose of this study is to analyze the relationship between stock markets/sectoral stock indices and oil 

price changes in Russia, Canada, Japan and the U.S.  These four countries are selected as they have different 

characteristics with respect to having energy sources and foreign energy dependencies. For example; Russia 

and Canada are net oil exporter countries while Russian economy is more dependent to oil. On the other 

hand; Japan and U.S. are net oil importer countries while Japan economy has high dependency on foreign oil 

energy.  

 

 

3. Data and Methodology 
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In the paper, daily closing value of sectoral stock indices, aggregate indices and Brent crude oil have been 

employed. Russian (MOEX) sectoral and aggregate stock indices for period 09:01:2007 to 30:12:2016 are used 

in the analysis. The relationships between U.S. S&P 500 indices with oil prices are made for the period 

30.04.2007 to 30:12:2016. Canadian TSX Capped indices’ relationship with changing oil prices is analyzed by 

using data which is between 02:01:2007 and 30:12:2016 dates. TOPIX 17 Japan indices are used in this 

analysis in order to test the relationship between oil price movements and Japanese stock market and the 

data is between 10.12.2007 – 30.12.2016. the data for Brent Crude Oil is available for period between 

02.01.2007 – 30.12.2016. The data of Russian sectoral stock indices and main RTS index is obtained from 

Moscow Stock Exchange Data Distribution System (http://www.moex.com/en/). The daily closing value of 

S&P 500 index and S&P 500 sectoral stock indices are derived from S&P Dow Jones Indices Data Distribution 

System (http://www.spindices.com). The data related to Canadian Composite index and sectoral stock 

indices are gathered from the Toronto Stock Exchange Data Distribution System (http://www.tsx.com). The 

closing prices of Japanese sectoral and aggregate stocks are received from Tokyo Stock Exchange Data Cloud 

System (http://db-ec.jpx.co.jp). Finally; Europe Brent spot prices are obtained from the U.S. Energy 

Information Administration Data Distribution System (https://www.eia.gov). In the study, Brent crude oil 

prices are chosen since it is prevailing with respect to reflecting true value of crude oil in international 

markets. In methodology part, stationary analyses of data related with variables have been made in the 

study. Augmented Dickey-Fuller (ADF-1979) test and Phillips-Perron (PP-1988) test are performed for 

stationary analysis. In order to analyze long run relationship among series, Johansen (1988) cointegration test 

is applied. 

Table 1. Daily Prices of Indices (2007-2016) 

 Independent Variable 

Europe Brent Crude Oil 

Dependent Variable 

USA Russia Canada Japan 

S&P500 Industrials MOEX Main RTS TSX Financials 

TOPIX 17 

Auto&Transport. 

Equip. 

S&P500 Information Tech. MOEX Chemicals TSX Health TOPIX 17 Banks 

S&P500 Materials 
MOEX Consumer 

G&S 
TSX Industrial 

TOPIX 17 

Commercial&Wholesale 

S&P500 Real Estate MOEX Electiric Util. 
TSX Information 

Technologies 

TOPIX 17 

Construction&Materials 

S&P500 Telecom Services MOEX Financials TSX Materials TOPIX 17 Electric App. 

S&P500 Main MOEX Oil&Gas TSX Real Estate 
TOPIX 17 Electric 

Power&Gas 

S&P500 Consumer Disc. 
MOEX 

Manufacturing 
TSX REIT 

TOPIX 17 Energy 

Resources 

S&P500 Energy 
MOEX 

Metals&Mining 
TSX Telecom Services TOPIX 17 Foods 

S&P500 Financials MOEX Telecoms TSX Utilities TOPIX 17 Retail Trade 

S&P500 Health Care 

 

TSX Composite 

TOPIX 17 

Steel&Nonferrous 

Metals 

S&P500 Main TSX Consumer Disc. 
TOPIX 17 

Transport.&Logistics 

S&P500 Consumer Disc. TSX Energy 

TOPIX 17 

Auto&Transport. 

Equip. 

S&P500 Energy TSX Materials TOPIX 17 Banks 

S&P500 Financials TSX Real Estate 
TOPIX 17 

Commercial&Wholesale 

http://www.moex.com/en/
http://www.spindices.com/
http://www.tsx.com/
http://db-ec.jpx.co.jp/
https://www.eia.gov/
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S&P500 Utilities 

 

TOPIX 17 

Construction&Materials 

 

TOPIX 17 

Pharmaceutical 

TOPIX17 Raw 

Materials&Chemicals 

TOPIX 17 Real Estate 

TOPIX 17 Machinery 

TOPIX 17 IT&Services, 

Others 

TOPIX 17 Main 

4. Empirical Findings 

In the study, ADF and PP tests are used to test the stationary of the data. The results of the unit root tests 

shows that all variables except TOPIX 17 Energy Resource index (Japanese index) are unstationary at levels, I 

(0). More specifically; Russian MOEX Main, MOEX Chemicals, MOEX Consumer Goods & Services, MOEX 

Electric Utilities, MOEX Financials, MOEX Manufacturing, MOEX Metals & Mining, MOEX Oil & Gas 

MOEX Telecoms, MOEX Transport indexes; U.S. SP500, SP500 Consumer Discretionary, SP500 Consumer 

Staples, SP500 Energy, SP500 Financials, SP500 Health Care, SP500 Industrials, SP500 Information 

Technology, SP500 Materials, SP500 Real Estate, SP500 Telecom Services, SP500 Utilities Indexes; Canadian 

TSX Capped Composite, TSX Capped Consumer Discretionary, TSX Capped Consumer Staples, TSX Capped 

Energy, TSX Capped Financials, TSX Capped Health Care, TSX Industrial, TSX Capped Information 

Technology, TSX Capped Materials, TSX Capped Real Estate, TSX Capped REIT, TSX Capped Telecom 

Services, TSX Capped Utilities indexes; Japanese TOPIX 17 Automobiles & Transportation Equipments, 

TOPIX 17 Banks, TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade, TOPIX 17 Construction Materials, TOPIX 17 

Electric Appliances & Precision Instruments, TOPIX 17 Electric Power & Gas, TOPIX 17 Foods, TOPIX 17 IT 

Services & Others, TOPIX 17 Machinery, TOPIX 17 Pharmaceutical, TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals, 

TOPIX 17 Real Estate, TOPIX 17 Retail Trade, TOPIX 17 Steel & Nonferrous Metals, TOPIX 17 Transportation 

& Logistics, TOPIX 17 Main indexes and Europe Brent Crude Oil prices are unstationary at their levels. In 

other words; their ADF and PP unit root tests statistics are smaller than critical values at I (0). ADF and PP 

unit root test statistics of TOPIX 17 Energy Resource are only values larger than critical value at I (0). 

Therefore; null hypothesis is rejected (there is unit root) only for TOPIX 17 Energy Resource. Null hypothesis 

for remaining variables cannot be rejected. This means that those remaining variables have unit root 

problem. Since unit root problem have been detected for all variables except TOPIX 17 Energy Resource 

index, first differences of the series have been taken to avoid this unit root problem. ADF and PP tests have 

been applied at their first differences. The results show that all variables become stationary at their first 

differences, I (1). ADF and PP test statistics at I (1) are larger than critical values. This means that null 

hypothesis can be easily rejected which asserts that there is unit root. To summarize; unit root problem has 

been solved in the series by taking first differences. This consequence shows that all variables except TOPIX 

17 Energy Resource index are integrated from same (first) order. Since these variables are integrated at first 

(same) order, it is possible to look for the existence of long run relationship (cointegration) among the series.  

Johansen cointegration analysis is used to test long relationship between crude oil price and sectoral and 

aggregate stock indices for series between 2007-2016. In determining the number of lags, a set of method 

such as Sequential Modified LR Test Statistic (each test at 5% level), Final Prediction Error, Akaike 

Information, Hannan-Quinn Information, Schwarz Information criterions are considered and it is chosen by 

mutual decision of criterions. The results of the cointegration analyses are shown in Appendix (Table 3 – 10).  

The results of the cointegration analysis shows that there is long run relationship between oil price and 

MOEX Main RTS, MOEX Chemicals, MOEX Electric Utilities, MOEX Financials, MOEX Metals & Mining, 

MOEX Oil & Gas, MOEX Telecoms, MOEX Transport, TSX Materials, TOPIX 17 Steel & Nonferrous Metals 

Indexes for the period between 2007-2016. The results of the long run relationship is shown with 

cointegrating equation given below in Table 2. 

Table 2. Long Run Relationship for Variables (2007-2016) 
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Independent Variable (X) Dependent Variable (Y) Cointegrating Equation 

Europe Brent Crude Oil Price 
MOEX Main RTS Y = 1047.438 + 2.051202 X 

MOEX Chemicals Y = 0.070827 + 1.113165 X 

Europe Brent Crude Oil Price 

MOEX Electric Utilities Y = 1154.551 – 14.06551 X 

MOEX Financials Y = 470.0969 – 3.035067 X 

MOEX Metals & Mining Y = 332.3657 – 1.904497 X 

MOEX Oil & Gas Y = 132.5007 + 0.433166 X 

MOEX Telecoms Y = 2.076062X 

MOEX Transport Y = 159.4034 – 1.172405 X 

TSX Materials Y = 147.4951 + 1.739271 X 

TOPIX 17 Steel & Nonferrous Metals Y = 221.7550 – 0.405359 X 

The results of the analysis reported in Table 2 shows that most of the Russian indices have long run 

relationship with oil prices. The indices of the United States, Canada and Japan almost have no cointegration 

with oil prices in the long run. Specifically; there exists positive relationship between oil prices and MOEX 

main index. When oil price increases one unit, MOEX main index increases more than two units. Similarly; 

there is positive relationship between MOEX Chemicals, MOEX Oil Gas and MOEX Telecoms. If price of oil 

increases one unit, MOEX Chemical index increases more than one unit. Likewise; when oil prices increases 

by one unit, its reflection on MOEX Oil & Gas index is around 0.4 unit. This value is greater in MOEX 

Telecoms index (which is more than 2 unit) in case of one-unit oil price increase. Lastly; positive relatonship 

is observed between Canadian TSX Materials index and oil price. When oil price increases by one unit, TSX 

Materials increases by 1.7 unit. There are also negative relationships between oil prices and MOEX Electric 

Utilities, MOEX Financials, MOEX Metals Mining MOEX Transport, TOPIX 17 Steel & Nonferrous Metals. 

One-unit increase in oil price cause around 14-unit decline in MOEX Electric Utilities. The effect of one unit 

increase in oil price on MOEX Financials, MOEX Metals & Mining MOEX Transport is around -3 units, -2 

units and -1 unit respectively. Finally; while oil price increases 1 unit, there is decline around 0.4 unit in 

Japanese index, TOPIX 17 Steel & Nonferrous Metals. 

5. Conclusion 

In this study; the relationship between four stock markets, namely; Russian, Canadian, Japanese and U.S., 

and oil prices have been analyzed. Among these four countries, two of them, Russia Federation and Canada, 

are oil exporting countries; while the other two countries, U.S. and Japan, are oil importing countries. 

According to the empirical findings, there are long run relationships between most of the MOEX (Russian) 

aggregate and sectoral stock indices and oil prices. For example; there is positive and long run association 

between MOEX Main Index and crude oil prices. Other positive long run relationships are observed between 

MOEX Chemicals-Crude Oil Price, MOEX Oil & Gas-Crude Oil Price, MOEX Telecoms-Crude Oil Price. In 

addition; there are long run negative relationships are found between four MOEX (Russian) sector indices 

and crude oil prices. For example; MOEX Electric Utilities – Crude Oil Price, MOEX Financials – Crude Oil 

Price, MOEX Metals & Mining – Crude Oil Price and MOEX Transport – Crude Oil Price have negative long 

run relationships according to the Johansen cointegration test results. In total, 8 out of 10 MOEX indices have 

long run relationship with crude oil prices. No cointegration between MOEX Consumer Goods & Services – 

Crude Oil Price and MOEX Manufacturing and Crude Oil Price are reported. 

For Canada, long run positive relationship between TSX Materials index and crude oil price is reported. 

However; any long run association between Canadian stock market indices and crude oil prices could not be 

found except TSX Materials index.  

For U.S., similar to Canada, no long run relationship between S&P500 aggregate / sectoral indices and crude 

oil prices are found. The results suggest that the influence of crude oil price on S&P 500 indices are very 

limited. It may be due to the well diversification of U.S. economy. The findings show that there is only long 

run negative relationship between oil price and Japanese TOPIX 17 Steel & Nonferrous Metals. This negative 

relationship may be due to some reasons. Firstly; Japan is a net oil importing country, so negative 

relationship between Japanese stock market indices and crude oil prices is expected according to the 

financial and economic theory. Secondly; oil is a significant input for Steel & Nonferrous Metals sector. 
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Increase in oil prices signals increase in costs for the sector, and thus negative relationship between the 

sector indices and oil price seem obvious.  

It is interesting that there is no long run relationship between Japanese stock market indices and crude oil 

prices except for TOPIX 17 Steel & Nonferrous Metals. Actually; Japan economy is highly dependent on 

foreign oil since the country is poor with respect to natural energy resources.  
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Models 
Number of 

CE(s) 

Eigen 

Value 
Trace Statistics 

%5 

Critical 

Value 

%1 

Critical 

Value 

Oil Price – MOEX 

Main 

None 0.011210 
28.32997*** [3] 

(0.0031) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.004199 
7.699972 [3] 

(0.0941) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – MOEX 

Chemicals 

None 0.010776 
27.65876** [2] 

(0.0297) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.003329 
6.509100 [2] 

(0.3985) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – MOEX 

Consumer Goods & 

Services 

None 0.008340 
20.45514 [5] 

(0.2038) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.001923 
3.822331 [5] 

(0.7677) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – MOEX 

Electric Utilities 

None 0.009708 
23.78377** [4] 

(0.0157) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.004088 
7.033573 [4] 

(0.1246) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – MOEX 

Financials 

None 0.013122 
28.91457*** [3] 

(0.0025) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.002588 
4.742693 [3] 

(0.3128) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – MOEX 

Manufacturing 

None 0.004088 
14.85908 [7] 

(0.2345) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.003830 
7.187013 [7] 

(0.1169) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – MOEX 

Metals & Mining 

None 0.012106 
29.76713*** [3] 

(0.0018) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.004078 
7.477936 [3] 

(0.1034) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – MOEX Oil 

& Gas 

None 0.019200 
35.24207*** [6] 

(0.0002) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.004053 
6.104422 [6] 

(0.1828) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – MOEX 

Telecoms 

None 0.010626 
27.22403** [3] 

(0.0338) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.002248 
4.736592 [3] 

(0.6345) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – MOEX 

Transport 

None 0.013652 
26.07000*** [6] 

(0.0070) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.002110 
3.471736 [6] 

(0.4964) 
9.164546 12.76076 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4. Johansen Cointegration Test Results-Trace Statistics (USA) 

Models Number Eigen Trace Statistics %5 Critical %1 Critical 
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of CE(s) Value Value Value 

Oil Price – SP500 Index 

None 0.001468 
4.876267 [3] 

(0.9841) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000544 
1.317817 [3] 

(0.9047) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Consumer 

Discretionary 

None 0.005930 
17.30820 [3] 

(0.3923) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.001318 
3.141749 [3] 

(0.8592) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – SP500 

Consumer Staples 

None 0.002727 
9.113418 [3] 

(0.7256) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.001094 
2.608516 [3] 

(0.6561) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Energy 

None 0.002033 
6.271353 [3] 

(0.9377) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000514 
1.264138 [3] 

(0.9134) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Financials 

None 0.002566 
9.022727 [7] 

(0.7342) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.001023 
2.571151 [7] 

(0.6634) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Health Care 

None 0.003840 
10.87805 [3] 

(0.5539) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000719 
1.713253 [3] 

(0.8338) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Industrials 

None 0.001361 
4.289315 [2] 

(0.9929) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000448 
1.061794 [2] 

(0.9434) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Information 

Technology 

None 0.003647 
10.22167 [2] 

(0.6180) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000659 
1.562294 [2] 

(0.8621) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Materials 

None 0.001602 
4.498318 [2] 

(0.9903) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000295 
0.698336 [2] 

(0.9828) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 Real 

Estate 

None 0.001246 
4.258823 [2] 

(0.9932) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000532 
1.274228 [2] 

(0.9118) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Telecom Services 

None 0.001432 
4.532636 [4] 

(0.9899) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000511 
1.191979 [4] 

(0.9246) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Utilities 

None 0.001533 
4.612693 [2] 

(0.9887) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000393 
0.940516 [2] 

(0.9588) 
9.164546 12.76076 

 

Table 5. Johansen Cointegration Test Results-Trace Statistics (CANADA) 

Models Number Eigen Trace Statistics %5 Critical %1 
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of CE(s) Value Value Critical 

Value 

Oil Price – TSX 

Composite Index 

None 0.002226 
6.280380 [7] 

(0.9373) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000276 
0.692559 [7] 

(0.9833) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Consumer 

Discretionary 

None 0.001769 
5.836107 [2] 

(0.9565) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000555 
1.393673 [2] 

(0.8920) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Consumer Staples 

None 0.004495 
16.01106 [6] 

(0.1739) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.001885 
4.725382 [6] 

(0.3149) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX Energy 

None 0.004305 
14.63234 [7] 

(0.2482) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.001528 
3.828433 [7] 

(0.4382) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Financials 

None 0.001798 
5.154004 [7] 

(0.9779) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000257 
0.644917 [7] 

(0.9868) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX Health 

Care 

None 0.002559 
9.034443 [4] 

(0.7331) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.001041 
2.609944 [4] 

(0.6558) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Industrial 

None 0.001812 
6.741646 [2] 

(0.9129) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000873 
2.191882 [2] 

(0.7393) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Information 

Technology 

None 0.002365 
6.419914 [2] 

(0.9304) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000190 
0.477940 [2] 

(0.9956) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Materials 

None 0.006525 
23.34761** [3] 

(0.0182) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.002755 
6.921828 [3] 

(0.1306) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX Real 

Estate 

None 0.001157 
3.400853 [2] 

(0.9987) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000197 
0.495213 [2] 

(0.9949) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX REIT 

None 0.001718 
5.260110 [2] 

(0.9752) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000670 
1.474692 [2] 

(0.8779) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Telecom. Services 

None 0.002193 
4.796347 [1] 

(0.9856) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000132 
0.272020 [1] 

(0.9997) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Utilities 
None 0.001663 

5.411873 [7] 

(0.9709) 
20.26184 25.07811 
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At most 1 0.000737 
1.660909 [7] 

(0.8438) 
9.164546 12.76076 

 

Table 6. Johansen Cointegration Test Results-Trace Statistics (JAPAN) 

Models 
Number 

of CE(s) 

Eigen 

Value 
Trace Statistics 

%5 Critical 

Value 

%1 Critical 

Value 

Oil Price – TOPIX 17 

Auto & Transport 

Equipment 

None 0.000887 
1.461035 [4] 

(1.0000) 
20.26184 25.07811 

At most 1 5.15E-06 
0.008430 [4] 

(1.0000) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Banks 

None 0.013255 
18.98928 [4] 

(0.2814) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.000133 
0.187472 [4] 

(1.0000) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – TOPIX 17 

Commerce 

Wholesale Trade 

None 0.002192 
4.843175 [2] 

(0.9847) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000703 
1.175850 [2] 

(0.9270) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Construction 

Materials 

None 0.009028 
15.65879 [2] 

(0.5202) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.000302 
0.504258 [2] 

(1.0000) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – TOPIX 17 

Electrc App & Prec 

Instrmnt 

None 0.008386 
14.59646 [2] 

(0.6081) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.000314 
0.523984 [2] 

(1.0000) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – TOPIX 17 

Electric Power & Gas 

None 0.005686 
10.11852 [2] 

(0.6282) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000353 
0.590431 [2] 

(0.9902) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Foods 

None 0.001188 
2.094200 [2] 

(1.0000) 
20.26184 25.07811 

At most 1 6.48E-05 
0.108278 [2] 

(1.0000) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

IT & Services & 

Others 

None 0.000551 
0.977246 [4] 

(1.0000) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000138 
0.196298 [4] 

(1.0000) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Machinery 

None 0.000887 
2.254741 [2] 

(1.0000) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000462 
0.771857 [2] 

(0.9766) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Pharmaceutical 

None 0.000925 
1.689529 [2] 

(1.0000) 
20.26184 25.07811 

At most 1 8.69E-05 
0.145089 [2] 

(1.0000) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Raw Materials & 

Chemicals 

None 0.010837 
15.65654 [4] 

(0.5203) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.000145 
0.206253 [4] 

(1.0000) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – TOPIX 17 

Real Estate 
None 0.001267 

3.005253 [2] 

(0.9995) 
20.26184 25.07811 
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At most 1 0.000535 
0.892409 [2] 

(0.9644) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Retail Trade 

None 0.000747 
1.864968 [2] 

(1.0000) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000369 
0.617037 [2] 

(0.9886) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Steel & Nonferrous 

Metals 

None 0.024992 
27.98719*** [7] 

(0.0035) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000227 
0.248396 [7] 

(0.9998) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Transportation & 

Logistics 

None 0.000361 
1.193124 [1] 

(1.0000) 
20.26184 25.07811 

At most 1 0.000294 
0.535311 [1] 

(0.9932) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TOPIX 17 

Main 

None 0.009005 
17.58601 [2] 

(0.3724) 
25.87211 31.15385 

At most 1 0.000491 
0.906113 [2] 

(0.9995) 
12.51798 16.55386 

***, ** symbolize the significance levels of %1 and %5 respectively, ( ) represents MacKinnon-Haug-

Michelis (1999) p-values, [ ] represents Lag lengths for models 

 

Table 7. Johansen Cointegration Test Results-Maximum Eigen Statistics (RUSSIA) 

Models 
Number of 

CE(s) 

Eigen 

Value 
Max Eigen Value 

%5 

Critical 

Value 

%1 Critical 

Value 

Oil Price – 

MOEX Main 

None 0.011210 
20.62999*** [3] 

(0.0083) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.004199 
7.699972 [3] 

(0.0941) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

MOEX 

Chemicals 

None 0.010776 
21.14966** [2] 

(0.0275) 
19.38704 23.97534 

At most 1 0.003329 
6.509100 [2] 

(0.3985) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – 

MOEX 

Consumer 

Goods & 

Services 

None 0.008340 
16.63281 [5] 

(0.1202) 
19.38704 23.97534 

At most 1 0.001923 
3.822331 [5] 

(0.7677) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – 

MOEX Electric 

Utilities 

None 0.009708 
16.75020** [4] 

(0.0366) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.004088 
7.033573 [4] 

(0.1246) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

MOEX 

Financials 

None 0.013122 
24.17187*** [3] 

(0.0020) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.002588 
4.742693 [3] 

(0.3128) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

MOEX 

Manufacturing 

None 0.004088 
7.672067 [7] 

(0.5872) 
15.89210 18.52001 

At most 1 0.003830 
7.187013 [7] 

(0.1169) 
9.164546 6.634897 

Oil Price – 

MOEX Metals & 
None 0.012106 

22.28920*** [3] 

(0.0043) 
15.89210 20.16121 
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Mining 
At most 1 0.004078 

7.477936 [3] 

(0.1034) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

MOEX Oil & 

Gas 

None 0.019200 
29.13765*** [6] 

(0.0003) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.004053 
6.104422 [6] 

(0.1828) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

MOEX Telecoms 

None 0.010626 
22.48744** [3] 

(0.0171) 
19.38704 23.97534 

At most 1  0.002248 
 4.736592 [3] 

(0.6345) 
 12.51798  16.55386 

Oil Price – 

MOEX 

Transport 

None  0.013652 
 22.59826*** [6] 

(0.0038) 
 15.89210  20.16121 

At most 1  0.002110 
 3.471736 [6] 

(0.4964) 
 9.164546  12.76076 

 

Table 8. Johansen Cointegration Test Results-Maximum Eigen Statistics (USA) 

Models 
Number of 

CE(s) 

Eigen 

Value 
Max Eigen Value 

%5 Critical 

Value 

%1 Critical 

Value 

Oil Price – SP500 

Index 

None 0.001468 
3.558450 [3] 

(0.9762) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000544 
1.317817 [3] 

(0.9047) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Consumer 

Discretionary 

None 0.005930 
14.16645 [3] 

(0.2432) 
19.38704 23.97534 

At most 1 0.001318 
3.141749 [3] 

(0.8592) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – SP500 

Consumer Staples 

None 0.002727 
6.504902 [3] 

(0.7294) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.001094 
2.608516 [3] 

(0.6561) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Energy 

None 0.002033 
5.007215 [3] 

(0.8877) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000514 
1.264138 [3] 

(0.9134) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Financials 

None 0.002566 
6.451576 [7] 

(0.7358) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.001023 
2.571151 [7] 

(0.6634) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Health Care 

None 0.003840 
9.164800 [3] 

(0.4163) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000719 
1.713253 [3] 

(0.8338) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Industrials 

None 0.001361 
3.227521 [2] 

(0.9860) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000448 
1.061794 [2] 

(0.9434) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Information 

Technology 

None 0.003647 
8.659374 [2] 

(0.4712) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000659 
1.562294 [2] 

(0.8621) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Materials 
None 0.001602 

3.799983 [2] 

(0.9667) 
15.89210 20.16121 
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At most 1 0.000295 
0.698336 [2] 

(0.9828) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Real Estate 

None 0.001246 
2.984596 [2] 

(0.9911) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000532 
1.274228 [2] 

(0.9118) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Telecom Services 

None 0.001432 
3.340657 [4] 

(0.9830) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000511 
1.191979 [4] 

(0.9246) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – SP500 

Utilities 

None 0.001533 
3.672178 [2] 

(0.9720) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000393 
0.940516 [2] 

(0.9588) 
9.164546 12.76076 

 

Table 9. Johansen Cointegration Test Results-Maximum Eigen Statistics (CANADA) 

Models 
Number 

of CE(s) 
Eigen Value 

Max Eigen 

Value 

%5 Critical 

Value 

%1 Critical 

Value 

Oil Price – TSX 

Energy 

None 0.004305 
10.80390 [7] 

(0.2667) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.001528 
3.828433 [7] 

(0.4382) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Financials 

None 0.001798 
4.509087 [7] 

(0.9267) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000257 
0.644917 [7] 

(0.9868) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Health Care 

None 0.002559 
6.424499 [4] 

(0.7390) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.001041 
2.609944 [4] 

(0.6558) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Industrial 

None 0.001812 
4.549764 [2] 

(0.9238) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000873 
2.191882 [2] 

(0.7393) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Information 

Technology 

None 0.002365 
5.941974 [2] 

(0.7944) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000190 
0.477940 [2] 

(0.9956) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Materials 

None 0.006525 
16.42578** [3] 

(0.0412) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.002755 
6.921828 [3] 

(0.1306) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Real Estate 

None 0.001157 
2.905640 [2] 

(0.9924) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000197 
0.495213 [2] 

(0.9949) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

REIT 

None 0.001718 
3.785418 [2] 

(0.9673) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000670 
1.474692 [2] 

(0.8779) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Composite Index 
None 0.002226 

5.587821 [7] 

(0.8323) 
15.89210 20.16121 
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At most 1 0.000276 
0.692559 [7] 

(0.9833) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Composite 

Discretionary 

None 0.001769 
4.442434 [2] 

(0.9312) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000555 
1.393673 [2] 

(0.8920) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Consumer 

Staples 

None 0.004495 
11.28568 [6] 

(0.2314) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.001885 
4.725382 [6] 

(0.3149) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Telecom. 

Services 

None 0.002193 
4.524327 [1] 

(0.9256) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000132 
0.272020 [1] 

(0.9997) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – TSX 

Utilities 

None 0.001663 
3.750964 [7] 

(0.9688) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000737 
1.660909 [7] 

(0.8438) 
9.164546 12.76076 

Table 10. Johansen Cointegration Test Results-Maximum Eigen Statistics (JAPAN) 

Models 
Number of 

CE(s) 

Eigen 

Value 
Max Eigen Value 

%5 Critical 

Value 

%1 Critical 

Value 

Oil Price – 

TOPIX 17 Auto 

& Transport 

Equipment 

None 0.000887 
1.452605 [4] 

(1.0000) 
15.89210 20.16121 

At most 1 5.15E-06 
0.008430 [4] 

(1.0000) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Banks 

None 0.013255 
18.80181 [4] 

(0.0607) 
19.38704 23.97534 

At most 1 0.000133 
0.187472 [4] 

(1.0000) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Commerce 

Wholesale 

Trade 

None 0.002192 
3.667325 [2] 

(0.9721) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000703 
1.175850 [2] 

(0.9270) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Construction 

Materials 

None 0.009028 
15.15453 [2] 

(0.1854) 
19.38704 23.97534 

At most 1 0.000302 
0.504258 [2] 

(1.0000) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Electrc App & 

Prec Instrmnt 

None 0.008386 
14.07248 [2] 

(0.2493) 
19.38704 23.97534 

At most 1 0.000314 
0.523984 [2] 

(1.0000) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Electric Power 

& Gas 

None 0.005686 
9.528089 [2] 

(0.3793) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000353 
0.590431 [2] 

(0.9902) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Foods 

None 0.001188 
1.985922 [2] 

(0.9995) 
15.89210 20.16121 

At most 1 6.48E-05 
0.108278 [2] 

(1.0000) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 IT & 
None 0.000551 

0.780948 [4] 

(1.0000) 
15.89210 20.16121 
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Services & 

Others 
At most 1 0.000138 

0.196298 [4] 

(1.0000) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Machinery 

None 0.000887 
1.482884 [2] 

(1.0000) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000462 
0.771857 [2] 

(0.9766) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Pharmaceutical 

None 0.000925 
1.544439 [2] 

(0.9999) 
15.89210 20.16121 

At most 1 8.69E-05 
0.145089 [2] 

(1.0000) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 Raw 

Materials & 

Chemicals 

None 0.010837 
15.45029 [4] 

(0.1704) 
19.38704 23.97534 

At most 1 0.000145 
0.206253 [4] 

(1.0000) 
12.51798 16.55386 

Oil Price – 

TOPIX 17 Real 

Estate 

None 0.001267 
2.112844 [2] 

(0.9991) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000535 
0.892409 [2] 

(0.9644) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Retail Trade 

None 0.000747 
1.247931 [2] 

(1.0000) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000369 
0.617037 [2] 

(0.9886) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 Steel 

& Nonferrous 

Metals 

None 0.024992 
27.73879*** [7] 

(0.0005) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000227 0.248396 9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 

Transportation 

& Logistics 

None 0.000361 
0.657812 [1] 

(1.0000) 
15.89210 20.16121 

At most 1 0.000294 
0.535311 [1] 

(0.9932) 
9.164546 12.76076 

Oil Price – 

TOPIX 17 Main 

None 0.009005 
16.67990 [2] 

(0.1185) 
19.38704 23.97534 

At most 1 0.000491 
0.906113 [2] 

(0.9995) 
12.51798 16.55386 

***, ** symbolize the significance levels of %1 and %5 respectively, ( ) represents MacKinnon-Haug-

Michelis (1999) p-values, [ ] represents Lag lengths for models 
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Purpose – Success in an ever-changing business environment requires employees not only to 

have knowledge and experience, but also to have the ability to predict their proactive behavior, 

and to have the ability to use their emotional intelligence to manage people in and around the 

workplace. In this study, the moderating effect of proactive personality on the relationship 

between emotional intelligence and burnout syndrome is investigated. 

Design/methodology/approach – In this concept, data obtained from 162 academic staff 

working for public universities in Aegean and Central Anatolia regions of Turkey are analysed. 

SPSS 21.0 program is utilized to analyse data accessed by snowball sampling method. 

Findings – The results show that there is moderate negative relationship between emotional 

intelligence and burnout syndrome. On the other hand, there is not found that statistically 

significant moderating effect of proactive personality on the relationship between emotional 

intelligence and burnout syndrome for the sample. 

Discussion – Future studies may be contributed to the literature by expanding the sample, 

comparing public-private universities, or examining related phenomena in different sectors. 
 

I. Introduction 

In the developing and ever-changing world, the secret of success that is accepted by experts not only to have 

knowledge and experience, but also to be able to take advantage of the emotional intelligence of employees 

and to be able to manipulate people in the workplace and around them (Weisinger, 1998, p. 7, Koçyiğit, 2016, 

p. 214, Herece and Şener, 2017p. 40). Studies on emotional intelligence have been increasing in recent years 

after the conclusion that the use of emotions is important to be successful in business life. 

In the rapidly flowing and exhausting life of the modern age, people find themselves in complex 

relationships and face problems expressing their feelings.In this case, the happiness of the individuals can 

only be achieved by attaining fulfillment in spiritual and emotional terms.The use of emotional intelligence 

skills helps individuals and the community to increase communication power and, in this case, to make 

individuals happier (Somuncuoğlu, 2005, p. 274). High emotional intelligence skills also affect professional 

life, enabling individuals to communicate effectively with their colleagues and having effective management 

skills contribute to their success in the working life (Maboçoğlu, 2006, p. 15). Individuals with high 

emotional intelligence can cope with negative emotions such as burnout, stress, and anger. On the other 

hand, individuals with low level of emotional intelligence are more likely to experience burnout at work 

because of low level internal motivation (Herece and Şener, 2017, p. 40). 

Burnout (Schwartzhoffer, 2009, p. 4);is the adverse behavioral attitudinal and physical changes that people 

experience in response to extreme stress. Burnout, which is comprised of three steps those are emotional 

exhaustion, desensitization and decrease in personal performance (Schwartzhoffer, 2009, p.4, Göktepe, 2016, 

p. 29, Iraz and Ganiyusufoglu, 2011, p. 452), causes people to feel inadequate in their work relations and 
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social relationships with their surroundings. Cited from Leiter’s study in 1991, Yürür (2011, p. 112) suggests 

that individuals who demonstrate proactive behavior in combat with difficult situations encountered in the 

workplace, where the ability to cope with difficult conditions affects burnout levels, are less likely to 

burnout. 

Besides today, because the change is continuous and the uncertainties around the organization increase as a 

result of the changes experienced, the organizations need employees who can take responsibility by using 

the initiative in order to maintain their presence in an increasing competition environment, are open to 

innovation, and can take measures in advance and determine the developments in the environment 

(Uncuoğlu Yolcu and Çakmak, 2017: 426).Individuals with proactive personality are people who are in peace 

with themselves and their environment, with a positive thought-provoking solution that is able to use their 

emotional and spiritual intelligence with a fine harmonious analysis of events that develop beyond the 

control of themselves. Individuals who have proactive personality collect information before events occur, 

think, analyze, make decisions, prepare plans and implement them. They are self-confident and have 

initiative (Eren, 2018, p. 1). 

The academician is the experienced person who has extensive knowledge, wide horizon, and works for the 

development of the society.It is the expectation of self-educated intellectual academicians in the field that the 

problem of the world in the community and the broader framework is to be holistically approaching the 

events, analyzing the facts and problems in a meaningful way and evaluating them in the scientific 

framework and producing solutions. From this point of view, academicians as life missionaires, have made 

it their duty to create innovations, enlight their environments and anticipate the future (Ortaş, 2004, p. 11-

12). According to Karaçay and Mıhçı (1999, p. 301-302); an academician should have the following 

characteristics as questioning, realizing the learning, researching and teaching actions, always keeping the 

enthusiasm of the research excitement and should be a free and original thinker. Similarly Doctoral 

Instructor Murat Aktan's personality traits for academic career according to his work carried out by 

academic staff with different titles working in 342 different disciplines by internet questionnaire at 

www.akademikpersonel.org in 2014, to value knowledge, to express ideas freely, to be objective, willing, 

enthusiastic, reliable, analytical, critical, creative, disciplined, open to innovation, with internal motivation, 

outward looking, understanding, regular, calm, joyful, to be able to communicate with people, to able to 

make long-term planning, to influence others in what he believes, and to anticipate future opportunities and 

problems.  

Academicians should have high level of emotional intelligence. They should be aware of themselves well, 

regulate their own feelings, have high motivation, understand others with emphaty, have social skills such 

as communication, cooperation and teamwork (Karadeniz, 2017, p. 4). They can become more productive 

and effective at what they do by motivating themselves if only when they use their emotional intelligence. 

By empathizing with the environment, they can more easily determine what others need and are more 

successful in their research (Goleman, 1998, p. 61-62). In addition, academicians with high emotional 

intelligence will have the ability to cope with negative emotions such as burnout and stress.As indicated by 

Güllüce and İşcan (2010) study, it is seen that individuals with emotional intelligence can cope with 

burnout.The responsibilities of the academicians cannot be denied in the work done to access the 

information, to foresee social problems and to produce solutions. The fact that there is a burnout academic 

will not provide an effective development in terms of sociology.The academicians, who have such broad 

responsibilities, will be able to better analyze their social situations by using the proactive personality traits 

that we can associate with their predisposing characteristics.They will be able to observe the positive / 

negative situations that may occur in the future and to produce clearer solutions against these situations and 

thus they will achieve high success in their studies. 

In this study, the question to be answered is whether academicians who have proactive personalities are 

much emotionally burnout because of the intention of deciding by anticipating everything beforehand 

which result in self-consuming even if they have high level of emotional intelligence. For this purpose, firstly 

literature search is made and basic concepts are explained, research model and hypothesis are presented. By 

analyzing the research findings, the significance of the results obtained is discussed. 
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II. Conceptual Framework 

Proactive Personality 

The word proactive; according to Cambridge Learner's Dictionary (2018); is taking precautions by making 

changes before time; it means to act in advance. Proactivity is defined as the ability to act in anticipation of 

future problems, needs, or changes, suggests a forward-looking perspective with innovative or new 

initiative activity (Lumpkin and Dess, 1996, p. 146).According to the theoreticians working on psychology 

and organizational behavior, human environment and behavior are constantly affecting each other (Çetin 

and Basım, 2013, p. 96). The humanbeing is not a passive receiever of environmental pressures, but has an 

influence on the environment. Proactive behavior is the whole set of behaviors that both develop depending 

on individual and situational factors as in any behavioral concept and change people’s immediate 

environment and situations which people are supposed to be proactive. For another definition according to 

Crant (2000: 436), proactive behavior is to take the initiative to improve the current situation or to create new 

ones and to force the status quo rather than to passively adapt to the current situation.The reason why 

people make proactive behavior is the need for people to manipulate and control the environment (Bateman 

and Crant, 1993, p. 104).Individuals with proactive personality are also the first to assess new opportunities 

by perceiving what is needed to achieve their goals and make success (Lee and Peterson, 2000, p. 406). They 

search for opportunities, act on an initiative and continue to work until reaching the goal by keeping up with 

the change (Bateman and Crant, 1993, p. 105). Proactive people can recognize opportunities ahead of time, 

and are entrepreneurs and can lead themselves to work decisively to achieve the goals they have 

identified.Proactive individuals are the ones who initiate actions themselves by using their own initiatives, 

would like to influence their environment by using the opportunities in the environment and using them 

(Çetin and Varoğlu, 2009: 57).Individuals with a proactive personality are active instead of being passive in 

the face of events (Çelik and Topçuoğlu, 2017: 1225). They exhibit high performance in work environments 

tend to focus on solutions when they encounter problems. Furthermore they are sensitive to their 

environment and can take responsibility in both business and social circles (Büyükgöze and Gelbal, 2016, p. 

92). 

Organizations expect their employees to use their personal initiatives to increase organizational 

effectiveness, overcome problems, deal with challenges and to use their personal initiatives characterized by 

being proactive to find alternative ways of doing business (Frese, Kring, Soose and Zempel, 1996: 38-39). 

Emotional Intelligence 

Emotional intelligence is the use of emotions in the desired direction to achieve the intended goals. It is 

people’s trying to direct their behaviors from their own emotions to obtain positive results which is in short, 

the wise use of emotions (Weisinger, 1998, p. 7-12). Emotional intelligence is the ability to recognize, 

understand and use one's feelings effectively; it helps the person to cope with both himself and the people 

around him (Herece and Şener, 2017, p. 40).Emotional intelligence according to Salovey and Mayer, by 

whom first introduced to the literature (Weisinger, 1998, p. 13; Mete and Akpinar, 2013, p. 76), is subset of 

social intelligence and that includes the ability to monitor the feelings of one's own and / or others, to choose 

within these feelings, and to use this knowledge to guide one's thinking and actions(Salovey and Mayer, 

1990, p. 189).Individuals who have high level of emotional intelligence can understand and appreciate 

individual needs, needs, strengths and weaknesses and feelings and can reach their goals much more 

quickly and easily than those who have difficulty in communicating non-socially (Herece and Şener, 2017, p. 

40). People who have developed skills related to emotional intelligence are aware of their emotions and can 

manage them as a form of response to an encounter (Koçyiğit, 2016, p. 211).Not only solutions can be created 

both to personal problems and to others' problems (Weisinger, 1998, p. 13); but also they can understand and 

express their own feelings, recognize and regulate their emotions, and use their feelings to motivate adaptive 

behaviors.Individuals with emotional intelligence are individuals who take action (Salovey and Mayer, 1990, 

p. 200).There are sub-dimensions that form the basic structure of the concept of emotional intelligence. These 

are self-awareness, managing emotions, self-motivation, developing interpersonal relationships, developing 

effective communication skills, and encouraging others to help themselves (Weisinger, 1998). Salovey and 

Mayer (1990) classify the extent of emotional intelligence as emotional evaluation and expression, emotion 

regulation and emotion usage, as indicated in Table-1. Cited from Mayer and Salovey’s study in 1997, 
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Salovey and Grewal (2005, p. 281) reported that in Mayer and Salovey’s 1997 study, sub-dimensions of 

emotional intelligence were re-modeled as perceiving emotions, using emotions, understanding emotions 

and managing emotions. Gürbüz (2004) decides these dimensions as self-consciousness, self-esteem, 

management of emotions, self motivation / enthusiasm and managing empathy and relationships. 

Table 1. Conceptualization of Emotional Intelligence 

EMOTIONAL INTELLIGENCE 

Evaluation and Expression of Emotion Emotion Regulation Emotion Usage 

Self Other In self Other  Flexible Planning 

Verbal Non-

Verbal 

Non-Verbal 

Perception 

Empathy   Creative Thinking 

   Directed Attention 

    Motivation 

Emotional intelligence is an upgradeable feature (Weisinger, 1998, p. 21), which affects people to be 

successful in their personal and professional lives (Weisinger, 1998, p. 7, Mete and Akpinar, 2013, p. 

77).People with high emotional intelligence have the ability to cope with negative emotions such as 

exhaustion and stress. People with low emotional intelligence are more likely to experience burnout because 

their inner motivations are also at a low level. They also feel insecure in the face of events, seek ways to 

escape their emotions, empathize with their environment and become increasingly insensitive (Herece and 

Şener, 2017, p. 40). 

Burnout Syndrome 

Burnoutisthe negative behavioral, attitudinal and physical changes of workers as a result of excessive work 

stress (Schwartzhoffer, 2009, p. 4). Burnout (Göktepe, 2016, p. 27), is a concept that has physical and 

psychological dimensions that arise from employees' desire to escape from work psychologically due to 

work stress, decrease in the quality of service offered and loss of motivation.Burnout, which is often 

replaced by work stress, differs from that concept in a variety of forms and is a consequence of long-term job 

stress (Schwartzhoffer, 2009, p. 3).Burnout is a process that affects the attitudes, perceptions, and judgments 

of a person over time (Freudenberger, 2012, p. 247), which arise from the depletion of the resultant energy 

that the individual struggles with many of the business-related problems. 

Burnout syndrome is a condition in daily routine or business life. The loss of interest, which is the result of 

the performance seen during the day or the decrease in the performance seen in business life, is a sneaky 

slowly growing psychological situation involving exhaustion feelings (Göktepe, 2016, p. 21).Burnout 

manifests itself in various symptoms in terms of physical, mental, behavioral, and emotional.The burnout 

syndrome refers to the fact that one feels continuously experiencing emotional, mental and physical energy 

loss (Freudenberger, 2012, p. 247), finding every activity boring and dissatisfied, reluctance to go to work in 

the morning, frustration, hostility and negative feelings, a decrease in attention and concentration 

characteristics due to the experienced work stress, a decrease in work performance, problems with people at 

home and at work, not taking care of self, and being busy with work even is spare time(Göktepe, 2016, p. 21-

22).Insomnia, chronic fatigue, common cold, flu; (Schwartzhoffer, 2009, p. 4), weight gain or weight loss, the 

onset and increase in the use of drugs, cigarettes and alcohol (Candan and İnce, 2014, p. 64), back or waist 

pain, acne, rash, eczema, and skin problems (Freudenberger, 2012, p. 247) are the main symptoms of burnout 

syndrome. 

Burnout syndrome consists of three sub-dimensions, emotional and physical exhaustion, depersonalization 

and reduction of personal achievement (Schwartzhoffer, 2009, p. 4, Göktepe, 2016, p. 29).The person who is 

in the dimension of emotional and physical exhaustion feels exhausted and faces negative feelings such as 

excessive fatigue, chronic headache, stomach and digestive disorders, collapsed emotional public, 

hopelessness, and discomfort. Burnout syndrome is experienced internally on the decline of personal 

success. One feels as an unsuccessful, unproductive, inadequate individual by adopting the feelings of 

inattention and failure. In the dimension of desensitization; there are negative and extreme disconnected 

situations in human relations. The burnout syndromeinsensitive person in the living environment does not 

fulfill his responsibilities, is closed to the division of labor, remains insensitive to the increase of the 
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workload of the colleagues (Göktepe, 2016, p. 29), puts a distance between them and shows negative 

behaviors and feelings towards them (Candan and İnce , 2014, p. 63). 

Göktepe (2016, p. 29-31), cited from Maslach, lists the reasons for the burnout syndrome as the causes 

originating from the working life and originating from the individual.Among the causes of work life; there is 

workload that one has problem with because of the uncertainity in job description and transends the one’s 

capacity, control areawhich describes whether the employee has freedom in decision making in working 

area, whether the employee has no right to say “no” because of constant orders from the supervisor. 

Another reason is reward fieldthat is about if the employee cannot receive salaries or bonuses depending on 

the performance shown, and that he feels that he is inadequately charged and makes himself feel as a 

worthless and useless individual.In the field of affiliation; there are problems in human relations, use of 

negative communication patterns, troubles caused by mobbing, problems arising from administrators 

making favoritism in transferring authority. Another reason is that the employee thinks that he has been 

treated unfairly and that it causes resistance and conflicts to take place. In the field of values; the 

incompatibility of employees' personal characteristics with the vision and mission of the institution they are 

working with can be listed as the reasons arising from working life.The reasons connected to the individual 

causing the burnout are; the feeling of having neurotic personality traits (waiting for extreme compassion, 

unable to focus, insecurity, unable to plan), having an anxious personality, low self esteem, dissatisfaction 

with career, high expectation of family and social environment, and not to be able tospend enough time with 

the family. Situations such as role conflict, role ambiguity and overloading of the person in the occupations 

where communication with the people is important can also cause exhaustion in working life (Candan and 

İnce, 2014, p. 63). 

III.Literature Review 

In literature there are some studies investigated the relationship between emotional intelligence and burnout 

at different sectors such as health, education and other public ones. For example, Cofer et al. (2018) and 

Beierle et al. (2018) investigated if burnout is related with emotional intelligence. The results of the studies 

which are conducted with surgical residents show that there is a negative relationship between these two 

concepts. Similarly with the same purpose and sector, Pérez-Fuentes et al. (2019) found the same way 

relationship between emotional intelligence and burnout in their study conducted with nurses. Chan (2006) 

and Platsidou (2010) also found the same relationship in their studies conducted with Chinese secondary 

school teachers and Greek education teachers respectively.According to Goren (2018) an employee or a team 

may prevent burnout by building up the emotional intelligence with ten strategies such as; expliciting one’s 

intention for the present day, attaching importance on self-care, paying attention to emotions, thinking twice 

before responding at stressful time, keeping curiousity, creating places for all kind of emotions, noticing the 

people around, making connections with people, not being ashamed of apologizing if necessary, beginning 

and ending the day happily with staff. 

Though there is not any study found that analyzes the role of proactive personality in this relation. With a 

different dependent variable, in Jafri et al.’s (2016) study it is analyzed that the moderating role of proactive 

personality in the relationship between emotional intelligence and employee creativity. According to the 

study practiced in two public corporations operating in Bhutan, proactive personality moderates in a 

positive way the relationship between emotional intelligence and creativity. Moreover, with a different 

independent variable, in Alarcon’s (2009) study, it is found that proactive personality yields significant 

relationship with burnout. 

On the other hand, in the national literature, the studies related to this paper’s topic is very few. In Herece 

and Şener’s study (2017), which is mainly about to find whether there are any effects of sub-dimensions of 

emotional intelligence on the sub-dimensions of burnout in civil servants, it is also studied that if the 

emotional intelligence and burnout levels of employees differ from genders and occupational features. It is 

found that there is not a significant difference in emotional intelligence of employeesamong genders, but a 

significant difference in occupational features. It is also found that there are significant and positive effects of 

two of the sub-dimensions of emotional intelligence which are optimism and usage of emotions on the one 

of the sub-dimensions of burnout that is individual success feeling. In Güllüce and İşcan’s study (2010) with 

the topic of the relationship between occupational burnout and emotional intelligence, it is found that there 
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is a negative relationship between these two concepts among the managers. In Candan’s (2016) study with 

the topic of the relationship among job embeddedness, performance and burnout, it is found that 

academicians have burnout below the average, positive relationship between society related embeddedness 

and performance and a negative relationship between organization related embeddedness and burnout. In 

Öztürk’s study (2006) there is a significant relationship among burnout, job satisfaction and emotional 

intelligence in pre-school teachers. 

Literature review showed that there is non research that studied whether the proactive personality has effect 

on the relationship between emotional intelligence and burnout. This research aims to fill a gap in this area 

that exists in Turkey and to contribute to theliterature. 

IV.Methodology 

The main purpose of this study is by examining the concepts of proactive personality, emotional intelligence 

and burnout syndrome theoretically, to investigate the effect of proactive personality on the relationship 

between emotional intelligence and burnout. The final model of the research is seen in Figure 1. 

 

Figure 1. The Model of the Study 

According to the model, the hyphotheses are as follows: 

H1: There is a significant negative relationship between emotional intelligence and burnout in academic staff. 

H2: There is a significant effect of emotional intelligence on burnout in academic staff. 

H3 : There is a moderating effect of proactive personality on the relationship between emotional intelligence 

and burnout in academic staff. 

In the research, the conceptual framework was searched and the model of the research is decided asthe 

relational screening model. The questionnaire was applied as a data obtaining tool. A total of 182 units were 

returned from the academic personnel who were reached through the snowball sampling method in public 

universities in Aegean and Central Anatolia regions. One-Sample Kolmogorov-Smirnov test was performed 

and 20 questionnaires were determined to be unsuitable for analysis, and the return rate was 89% (n =162) as 

shown in Table 2 and normality was provided for each variable (sig Emotional_Intelligence =,356;sigBurnout 

=,714 ;sigProactive_Personality = ,069>0,05). 

Table 2. Normality Test Results 

 Emotional 

IntelligenceMean 

Proactive 

PersonalityMean 

Burnout 

Mean 

N 162 162 162 

Normal Parameters 

Mean 3.9365 4.0549 2.1041 

Std. Dev. .37708 .41569 .51934 

Absolute .073 .102 .055 

Most Extreme Differences 
Positive .069 .102 .055 

Negative -.073 -.072 -.045 

Kolmogorov-Smirnov Z .928 1.298 .698 

Asymp. Sig. (2-tailed) (p) .356 .069 .714 
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The questionnaire is composed of “The Emotional Intelligence Scale”which is developed by Bar-on in 2000 

and translated into Turkish by Karamustafa (2016), “Maslach Burnout Scale” which is developed by Maslach 

and Jackson in 1981 and adapted to Turkish by Ergin (1992) and“Proactive Personality Scale” which is 

developed by Bateman and Crant (1993) and adapted by Akin, Abacı, Kaya and Arıcı (2011) to 10 questions. 

Questionnaire items were measured with 5 scales of Likert. 

V. Results 

There are reliability and validity analyses results in Table 3. While in analyzing reliability of scales, 

Cronbach’s Alphas are checked, for validity of scales, factor analysis is used. 

Table 3. Reliability and Validity Results of Variables 

Variable 
KMO Scale 

Validity 

Explained 

Variance 

% 

P value Cronbach’s Alpha (α) 

Proactive 

Personality 
.773 63.526 .000 .747 

Emotional 

Intelligence 
.737 59.311 .000 .788 

Burnout .838 60.900 .000 .870 

As results show that while the Kaiser-Mayer-Orkin (KMO) values are .773, .737 and .838; total explained 

variances are 63.526%, 59.311% and 60.900% for Proactive Personality Scale, Emotional Intelligence Scale and 

Burnout Scale respectively. The results also show that Cronbach’s Alpha reliability values are .747, .788 and 

.870 for scales in same order. According to Akgül ve Çevik (2005, p. 435), if Cronbach's Alpha value range is 

0.00 ≤ α <0.40, the scale is not reliable, 0.40 ≤ α <0.60, the scale is low reliability, 0.60 ≤α < 0.80, the scale is 

quite reliable, 0.80 ≤ α <1.00 is reliable measure at high scale. In the light of this information it can be said 

that all scales are quite reliable. 

Distribution of the demographic characteristics of the academic staff participating in the study according to 

the variables is shown in Table 4. 

Table 4. Demographic Characteristics of Participants 

Variables Categories n Total % Total 

Gender 
Female 82 

162 
50.6 

100 
Male 80 49.4 

Age 

29 and below 57 

162 

35.2 

100 
30-39 67 41.4 

40-49 29 17.9 

50 and above 9 5.6 

Working Period 

5 years and below 33 

162 

20.4 

100 
6 – 10 years 31 19.1 

11 – 15 years 11 6.8 

16 years and above 87 53.7 

Academic Title 

Research Asst. 36 

162 

22.2 

100 

Lecturer 34 21.0 

Dr. Lecturer 20 12.3 

Assoc. Prof. 8 4.9 

Prof. Dr. 64 39.5 

50.6% of the participants are females and 49.4% are males. 35.2% are under 29 years old, 41.4% are between 

30 and 39 years old, 17.9% are between 40 and 49 years old and 5.6% are over 50 years old. When the 

working periods are examined; 20.4% have been working for 5 years and 6 years, 19.1% have worked for 6- 

10 years, 6.8% have worked for 11-15 years and the remaining 53.7% have worked for 16 years. When the 

academic titles of the participants were examined, it was seen that 22.2% were research assistants, 21% were 

lecturers, 12.3% were doctoral lecturers, 4.9% were associated professors and 39.5% were professors. 
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Table 5. Correlation Results of Emotional Intelligence and Burnout of Academic Staff 

  EI PP BS 

Emotional Intelligence 

Pearson Korelasyon 1 .442** -.413** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 162 162 162 

Proactive Personality 

Pearson Korelasyon .442** 1 -.225** 

Sig. (2-tailed) .000  .004 

N 162 162 162 

Burnout Syndrome 

Pearson Korelasyon -.413** -.225 1 

Sig. (2-tailed) .000 .004  

N 162 162 162 

EI1 =Emotional Intelligence, PP2 = Proactive Personality, BS3 =Burnout Syndrome 

**. Correlation is significant at 0.01 level (2-tailed). 

As publiced in Table 5, there is significant moderate negative relationship between the levels of emotional 

intelligence and burnout of academic staff (r=,413; sig=,000). This result supplies the first hypothesis. 

Table 6. The Effect of Emotional Intelligence on Burnout 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t sig 

 B Std. Error Beta   

1 
(Constant) 4,341 ,392  11,066 ,000 

Emotional Intelligence -,536 ,111 -,389 -4,837 ,000 

 Proactive Personality -,066 ,100 ,053 -,659 ,511 

a. Dependent Variable: Burnout Level: R2= ,172; S,E,= ,47542; F=16,563; p=,000 

As shown in Table 6, emotional intelligence seems to have a significant effect on burnout (R2 =,172, and p 

=,000) as a result of the regression analysis performed. Also, Beta of Emotional Intelligence (β = -.413; sig (p) 

=.000) is found. In social sciences these low values are accepted as normal measures. The results also supply 

the second hypothesis. 

Table 7. The Moderating Role of Proactive Personality on the Relationship between Emotional 

Intelligence and Burnout 

Model Unstd. Coefficients 
Std. 

Coefficients 
t sig 

 B S.E. B   

 (Constant) 6,617 3,377  1,959 ,052 

2 Emotional Intelligence -1,084 ,867 -,787 -1,250 ,213 

 Proactive Personality -,591 ,830 -,473 -,713 ,477 

 Emotional Intelligence * Proactive Personality ,134 ,211 ,697 ,638 ,525 

a. Dependent Variable: Burnout Level: R2 = .175; S.E.= .47630; F=11.136; p=.000 

As shown in Table 7, the moderating role of proactive personality on the relationship between emotional 

intelligence and burnout is analyzed. In moderating effect, there are two issues provided to do analysis 

(Erciş and Türk, 2016, p.15); while first of which is that there should not be any interaction among 

independent variable and moderating variable; second of which is that  there is any change in R2 of the new 

model analysing the effect of independent and moderating variable together on dependent variable is 

significant. Although explaining power increases a little (R2= ,175) and the model is significant; because the  

of EI*PA is not significant (sig=,525) and coefficient of correlation between EI and PA (r=,442) causing 

multicollinearity problem; proactive personality does not seem to have a significant moderating role in this 

relationship. Thus the results do not supply the third hypothesis. 
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VI.Discussion and Conclusion 

In this research on academic staff working in public universities in Aegean and Central Anatolia regions, it 

was tried to determine whether the proactive personality is the moderator effect on the relationship between 

emotional intelligence and burnout syndrome. It is found that there is a negative significant relationship 

between emotional intelligence and burnout syndrome among academic staff. According to research 

findings, although the model was found to be meaningful, it was determined that proactive personality does 

not play a significant moderating role on the relationship between emotional intelligence and burnout 

syndrome. In Güllüce and İşcan (2010) research, it is found that there is a negative relationship between 

occupational burnout and sensory intelligence among the managers, as similar to our study. Similarly 

Herece and Şener (2017) found that there is positive significant effect of optimism and usage of emotions 

which are of the sub-dimensions of emotional intelligence on the personal success which is the sub-

dimension of burnout syndrome.  According to the results of the research conducted by Aslan and Özata 

(2008) in order to determine the relationship between emotional intelligence and burnout in health workers, 

it was concluded that four dimensions of emotional intelligence were negatively related to burnout's 

depersonalization dimension and positively related to personal success dimension. Konakay (2013), a study 

on the relationship between emotional intelligence factors and burnout factors in academicians: In the case 

of Kocaeli University, the study concluded that there was a negative relationship between emotional 

intelligence and burnout. Taşlıyan et al. (2014) 's work to determine the relationship between Emotional 

Intelligence, Job Satisfaction and Burnout Levels of academicians in the work done to determine a significant 

relationship between emotional intelligence, job satisfaction and burnout, as well as some of the emotional 

intelligence factors demographic characteristics (gender, marital status and age) It has been found to be 

between. Between emotional evaluation and emotional exhaustion, moderate, negative; emotional 

management, empathic sensitivity, positive use of emotions and emotional exhaustion, low level, negative; 

Emotional assessment, emotional management, empathic sensitivity, positive use of emotions and personal 

achievement are low, positive; there is a low negative correlation between emotional assessment, emotional 

management, empathic sensitivity, positive use of emotions and depersonalization. It is seen that the study 

in question has a negative correlation with the emotional intelligence level that we have reached in our 

study.This study fills the gap in the national literature with the contribution by investigating the moderating 

effect of proactive personality on the relationship between emotional intelligence and burnout which has not 

been studied beforehand. 

The most basic limitation is the inclusion of sampling in public universities only in the study; and the fact 

that the questionnaire is chosen as the data collection tool is the basic assumption that the participants are 

honest in the answers they give. Future studies may be contributed to the literature by expanding the 

sample, comparing public-private universities, or examining related phenomena in different sectors. 
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1. Giriş 

Günümüzde bireyler sosyal medya aracılığıyla yeni iletişim fırsatları keşfetmiş ve kullanmaya 

başlamışlardır. Geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olarak sosyal medya kullanımı da hızla 

genişleyen bir etki alanı yaratmaktadır. Sosyal medya bireylere; düşüncelerini, yaşam şekillerini ve hatta 

yaşam standartlarını paylaşacakları yeni bir ortam sunmaktadır. Sosyal medya, kullanıcı tabanlı olmasının 

yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından da önem 

taşımaktadır. Hatta eğitim alanı açısından da önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Sosyal medya eğitim, eğlence, sohbet, etkileşim için kullanıldığı gibi idari süreçler için de tercih 

edilmektedir. Sosyal medya; çoklu kullanıma açık olması, sürekli güncellenebilmesi, sanal paylaşıma olanak 

tanıması ve her yerde her zaman iletişim fırsatı sağlaması açısından en ideal mecralardan biri olarak kendini 

göstermektedir. Sosyal medya, eğlendiğimiz, boş vaktimizi değerlendirdiğimiz, sohbet ettiğimiz, bilgiye 

erişip gündemi takip ettiğimiz, bilgi alışverişinde bulunduğumuz ve uzakları yakın ettiğimiz özel bir araç 

haline gelmiştir. İnsanlar sosyal medyada düşüncelerini yazmakta, düşüncelerini hiç tanımadıkları 

insanlarla bile paylaşabilmekte, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya 

koyabilmektedirler.  

Ayrıca kişisel bilgilerinin yanında çeşitli video ve fotoğraf paylaşıp iş arayabilmekte ve hatta 

bulabilmektedirler. Birçok kurumsal firmanın personel seçim işleminde sosyal medya profillerini 

inceledikleri bilinmektedir. Bu doğrultuda geleceğin insan kaynakları yöneticilerinin sosyal medyayı ne 

amaçla kullandıklarını bilmek geleceğin insan kaynakları departmanlarının sosyal medyayı kullanım 

amacını belirlemek açısından önemli olacaktır. Bu doğrultuda insan kaynakları yönetici adaylarının sosyal 

medyayı kullanım amaçları ve sıklığı bize gelecek açısından fikir verecektir. Ayrıca insan kaynakları yönetici 

adaylarının sosyal medya kullanım alışkanlıklarını tespit edersek bu alanda sosyal medya kullanım 

amaçlarının nereye evirileceğini ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmamıza yardımcı 

olacaktır. Bu bilgiler ışığında, insan kaynakları yönetici adaylarının sosyal medyayı hangi amaçlarla 

kullandığını belirlemek, ileride yönetici olduklarında hangi sosyal medya araçlarını hangi amaçlarla 

kullanacaklarını göstererek işe alım süreçlerinde yer alan çalışanlara yol göstermeye katkıda bulunacaktır. 

Böylece bu çalışma bundan ortalama 5 yıl sonra yöneticilerin hangi amaçla hangi sosyal medya aracını 

kullanma ihtimali olduğunun belirlenmesine katkıda bulunacaktır.  

Sosyal medyanın her alanda yaygın olarak kullanımı ve insanlar hakkında referans olma özelliği gün 

geçtikçe tüm dikkatlerin sosyal medya üzerine yönelmesine sebep olmakta ve yenilenen sanal dünyaya yeni 

bir kavramsal çerçeve çizmektedir.   Çalışma da geleceğin insan kaynakları yönetici adayları olan üniversite 

öğrencilerinin sosyal medya kullanım sıklığı ve kullanım amacı nedir? Araştırma sorusuna cevap 

aranmaktadır. Bu kapsamda bu araştırma yönetici adayı olarak eğitim gören üniversite öğrencilerinin sosyal 

medya kullanım alışkanlıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. İnsan kaynakları yöneticileri işletmelerin 

işgören ihtiyacını karşıladığı için çalışma, insan kaynakları yönetici adaylarının sosyal medya kullanım 

amaçlarını ortaya koyarak işgörenlerin sosyal medyalarını aslında hangi amaca hizmet edecek şekilde 

düzenlemesi gerektiğini göstererek uygulama açısından katkı sunmaktadır. Yine daha önce yapılmış sosyal 

medya alışkanlıklarını belirleme çalışmalarında ortaya konulan bulgularla olan paralelliği sayesinde 

kullanılan ölçeklerin geçerliliğine destek vererek metodolojik açıdan katkı sağlamaktadır. Ayrıca çalışma, 

daha önce insan kaynakları yöneticileri açısından sosyal medya kullanım alışkanlıkları incelemeye konu 

olmadığı için özgündür.  

2. Teorik Çerçeve 

Sosyal medya, Web 2.0’ın kullanılmaya başlanmasıyla çift yönlü bilgi paylaşımı, iletişim ve ortaklık aracı 

olarak internet teknolojisinin sosyal özelliklerini vurgulayan geniş bir tanımını ifade etmektedir. Hızla 

gelişen sosyal medya Banks (2007: 32)’ın da ifade ettiği gibi 1969 yılında CompuServe ile kullanılmaya 

başlanmıştır. 1990’lı yıllarda theglobe.com isimli sosyal paylaşım sitesi oluşturuldu ve bundan 2 yıl sonra da 

sixdegrees.com rakip olarak karşısına çıkarıldı. Bu platformlar insanlara profil, arkadaş listesi oluşturma gibi 

kişisel alanlar sağlıyordu. Günümüz Facebook’un ilk adımları olarak nitelendirebiliriz. Bunun akabinde 2004 

yılında Facebook, 2005 yılında YouTube ve 2006 yılında Twitter’ın kurulmasıyla birlikte sosyal medya 

günümüzdeki anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelerin ardından 2016 yılında diğer sosyal 

medyalardan daha kişisel olarak görülebilecek Instagram kurulmuştur.  
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2010 yıllarına gelindiğinde Kaplan & Haenlein sosyal medya tanımlamasıyla sosyal medyanın kat ettiği yolu 

da göstermektedir. Onlar (2010: 61) sosyal medyayı “Web 2.0'ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine 

kurulmuş ve kullanıcı tarafından içeriğin oluşturulmasına ve değiştirilmesine izin veren bir grup internet 

tabanlı uygulama” olarak tanımlamaktadır. Tanımlamadaki gelişim aslında sosyal medyanın işlevlerinin 

genişlemesinden kaynaklanmaktadır.  

Sosyal medyanın işlevlerini; web sitesi, sosyal iletişime izin veren web tabanlı site, kullanıcıların çevrimiçi 

topluluklar oluşturabilmesine olanak sağlama ve çevrimiçi topluluklarla bilgi paylaşıp karşılıklı iletişim 

kurmaya olanak sağlaması olarak sıralamak mümkündür. Hansen, Shneiderman ve Smith (2011: 44), sosyal 

medyadaki gelişimin ve çeşitliliğin, kullanıcılar arasında yeni etkileşim seçimlerinin önünü açtığını ve 

bunun, metin, fotoğraf ve video paylaşımı gibi yüzlerce sosyal medya ortamı aracılığıyla 

gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. Sosyal medya araçlarının çeşitliliğindeki artışa paralel olarak sosyal 

medya kullanımında da bir artış gözlemlenmektedir. 

Literatür incelendiği zaman Perrin (2015)’in de aralarında bulunduğu bazı çalışmalar sosyal medya 

kullanımının arttığını göstermektedir. Sosyal medyanın mobil cihazlar aracılığıyla kullanılabilmesi, 

etkileşim sağlaması, toplum temelli anlayışı ve kullanıcı dostu olması yaygınlaşmasında etkili olmuştur 

(Ada, Çiçek ve Kaynakyeşil, 2013). Literatürde sosyal medya kullanım alışkanlıklarına ilişkin pek çok 

çalışma olduğu görülmektedir (LaRose vd., 2001; LaRose ve Eastin, 2004; Diddi ve LaRose, 2010; Vural ve 

Bat, 2010; Bicen ve Cavus, 2012; Shambare v.d., 2012; Solmaz vd.,2013; Dal ve Dal, 2014; Kuyucu, 2014; 

Vishwanath, 2015; Aydın, 2016; Graham, Jackson ve Broersma, 2016; Gallardo-Echenique vd., 2016; 

Küçükali, 2016). Bu çalışma literatürdeki sosyal medya kullanım amaçlarını ölçen araştırmalardan farklı 

olarak geleceğin insan kaynakları yönetici adayı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım 

alışkanlıklarını ölçerek ayrılmaktadır. Ayrılma noktasını; insan kaynakları yöneticilerinin işgören temininde 

sosyal medya incelemesi yaptığı varsayımından hareketle aslında işgörenlerin sosyal medya düzenlemesi 

yapabilmelerine rehberlik etmesinin amaçlanması oluşturmaktadır.  

Bu kapsamda çalışma sosyal medyanın idari amaçlar için kullanılabileceği varsayımından hareket 

etmektedir. Sosyal medyanın idari süreçlerde de kullanılabileceğini gösteren bir literatür bulunmaktadır 

(McLuhan, 1964; Leung, 2001; Huang, ve Yen, 2003; LaRose ve Eastin, 2004; Lenhart, Madden, Smith, ve 

McGill, 2007; Grosseck ve Hotescu, 2008; Kabilan, Ahmad ve Abidin, 2010; Lenhart, Purcell, Smith ve 

Zickuhr, 2010; Quan-Haase ve Young, 2010; McCool, 2011; Wright, 2010). İdari süreçlerde kullanılan sosyal 

medya özellikle işe girmek isteyen adaylar için önemlidir. Adayları işe alma konusundaki görüşmeleri insan 

kaynakları yöneticileri yaptığı için insan kaynakları yönetici adaylarının sosyal medya kullanım amacını 

tespit etmek önemli bir işleve sahiptir.  

Bu kapsamda çalışmada yönetici adaylarının sosyal medya kullanım alışkanlıkları nicel araştırma 

yönteminde tarama deseninde incelenip anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS programında analiz 

edilmiştir. Analizden elde edilen bulgular yorumlanarak yönetici adaylarının sosyal medya kullanım 

alışkanlıkları açıklanmaya çalışılmıştır.  

3. Araştırma Metodolojisi 

Bilim, dünyaya ilişkin olay ve olguları açıklamak için yapıldığı düşüncesine tabii olarak pozitivist bir 

yaklaşımla bu çalışma temellendirilmiştir. Bu çalışma da nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir.  Bu 

doğrultuda çalışmada yönetici adaylarının sosyal medyayı kullanım alışkanlığını belirlemek için 3 

bölümden oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin 

tespitine yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölümde sosyal medyayı kullanma sıklıklarının ölçümü ile ilgili 

19 farklı sosyal medya aracı sorulmuştur. Bu bölümde Tezci ve İçen (2017) tarafından geliştirilen “Sosyal 

Medya Araçlarının Kullanım Sıklığı” (FSMIU) ölçeği kullanılmıştır. Üçüncü bölümde ise yönetici 

adaylarının sosyal medyayı ne amaçla kullandıklarını belirlemeye yönelik yine Tezci ve İçen (2017)’in 

geliştirdiği 20 soruluk “Sosyal Medya Kullanımının Amaçları” (PSMU) ölçeği kullanılmıştır. FSMIU ölçeği 1 

= Asla, 2 = Nadiren, 3 = Seyrek, 4 = Bazen ve 5 = Sık Sık olarak derecelendirilmiştir. Bu ölçekle 19 sosyal 

medya aracının kullanım sıklığı sorulmuştur. PSMU ölçeği ise; 5 puan likert ölçeği olarak “1 = Hiç Uygun 

Değil, 2 = Uygun Değil, 3 = Ne Uygun Ne de Değil, 4 = Uygun ve 5 = Tamamen Uygun” olarak 

derecelendirilmiştir. Bu ölçek 20 maddelik sorulardan oluşmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS ile 

analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda bir devlet üniversitesinde insan kaynakları yönetimi 
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alanında öğrenci olan 172 kadın ve 67 erkekten oluşan 239 katılımcı kolayda örnekleme ile belirlenmiştir. 

Katılımcılara uygulanan anketlerden elde edilen verilere tanımlayıcı bir analiz yapılmıştır. Bu kapsamda 

tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, t-Testi, One-Way ANOVA ve korelasyon analizi yapılmıştır. 

3.1. Katılımcılar 

Araştırma verileri Kasım 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin işletme fakültesinde 

insan kaynakları yönetimi eğitimi alan lisans ve lisansüstü öğrencilerinden yüz yüze anket metodu 

kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evreni adı geçen devlet üniversitesinin insan kaynakları yönetimi 

alanındaki toplam 1105 lisans ve lisansüstü öğrencisi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda istatistiki olmayan 

örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem 254 öğrenci olarak 

belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu eksik ya da hatalı doldurulmuş anketler gözlenmiştir ve 

toplam 15 anketin örnekleme dahil edilemeyecek şekilde doldurulduğu tespit edilmiştir. Nihayet, 

araştırmada yapılacak analizler için uygun toplamda 239 anketin olduğu belirlenmiştir. Örneklemi oluşturan 

katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların oldukça önemli bir bölümünün kadın 

olduğu görülmektedir (%72). Araştırma evrenini oluşturan öğrencilerin çok büyük bir bölümünün (%66) 

kadın olması sebebiyle örneklemdeki cinsiyet dağılımının evreni temsil etme yeteneğini artırdığını söylemek 

mümkündür. Benzer şekilde katılımcıların tamamına yakınının (%97,9) bekâr olduğu ve yarısına yakınının 

(%48,5) 21-25 yaşları arasında olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, katılımcıların %38,5’u 1. Sınıf, %10’u 2. 

Sınıf, %21,3’ü 3. Sınıf, %25,9’u 4. Sınıf ve %4,2’sini de yüksek lisans öğrencileri oluşturmaktadır. 

Katılımcıların dörtte üçünden fazlasının (%77,8) 1000 TL - 4000 TL arasında gelire sahip bir aileden geldiği 

görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu ya 2 (%38,1) ya da tek (%27,2) kardeşe sahiptir.  

3.2. Bulgular 

Öğrencilerin sosyal medya araçlarını ne sıklıkla kullandıklarını ve sosyal medyayı kullanma nedenlerini 

belirlemek için tanımlayıcı bir analiz yapılmıştır. Sosyal medya türlerinin ve öğrencilerin bunları kullanma 

amaçlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirleyerek; sosyal medya türlerini kullanma 

amaçları cinsiyete göre değişiklik gösterir hipotezini desteklemek üzere bağımsız örnek t-Testi yapılmış, 

sosyal medya kullanım amaçlarının sınıflara göre dağılımını belirleyerek; sosyal medyanın kullanım 

amaçları sınıflara göre değişmektedir hipotezini desteklemek için One-Way ANOVA testi yapılmış ve sosyal 

medya türleri ile kullanım derecesi arasında bir ilişki olup olmadığını belirleyerek; sosyal medya türleri ile 

kullanım sıklığı arasında ilişki vardır hipotezini desteklemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Öğrenciler, 

ankette sorulan 19 tür sosyal medya aracını kullanım sıklıklarını 5 puanlık bir ölçekle (1 = Asla, 5 = Sık Sık) 

belirtmişlerdir.  

Araştırmanın ilk kısmında Sosyal medya kullanım amaçlarını oluşturan ifadelere varimax döndürme 

yöntemiyle faktör analizi uygulanmıştır. Bu bağlamda öncelikle verilerin faktör analizi yapmaya uygun olup 

olmadığını tespit etmemize yarayan KMO - Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. Bu test sonucunda 239 

kişiden gelen verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğu görülmüştür (KMO= 0,865, p= 0,000< 0,05).  Bu 

sonuçtan hareketle aşağıda Tablo 1’de sosyal medya kullanım amacının boyutları gösterilmektedir.  

Tablo 1.Sosyal Medya Kullanım Amacının Boyutları 

Ölçek Maddeleri 

Sosyal 

Etkileşim  
Eğlence Eğitim Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
Faktör Yükü 

18. Gruplara üye olmak için ,752     2,56 1,36 

15. Kendimi başkalarına sunmak /anlatmak için ,749     2,47 1,22 

19. Başkaları hakkında yazılan yorumları okumak için ,741     2,72 1,328 

14. Arkadaşlar edinmek için ,716     2,87 1,33 

17. Sahte sosyal medya hesapları kullanarak kendini başkalarına 

sunmak ,679     1,67 1,06 

16.Başkalarını tanımak (profillerini, sayfalarını incelemek) için ,575     3,04 1,31 

20. Özel mesajlar iletmek için ,513     3,2 1,44 

2. Eğlenmek için   ,726   4,41 ,73 

12. Can sıkıntısını gidermek için   ,675   4,26 ,99 

6.Başkalarının profillerini, fotoğraflarını izlemek için   ,674   3,55 1,18 
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4. Facebook, Twitter gibi sosyal medyada durumu güncelleme, 

resim, fotoğraf paylaşma ve yorum yapmak   ,656   3,75 1,21 

5. Facebook sayfalarını veya diğer sosyal ağları, kontrol etmek   ,607   3,31 1,25 

7. Videolar izlemek, indirmek için   ,566   4,24 ,83 

8. Videolar yüklemek için   ,450   3,34 1,30 

10. TV programlarını takip etmek, izlemek için   ,369   3,46 1,32 

1. Bilgi edinmek için     ,701 3,95 ,85 

3. Arkadaşlarla bilgi, belge, görüş vb. paylaşımı için     ,668 4,3 ,81 

11.Sosyal konularda (haber, olay vb.) görüşleri paylaşmak için     ,617 3,77 1,1 

9. Mesaj, dosya, bilgi, belge paylaşmak için     ,553 4,04 ,99 

13. Ödev, proje yapmak için     ,533 3,62 1,2 

Açıklanan Varyans %18,601 %17,654 %11,746     

Faktör analizinin ilerleyen aşamasında varimax döndürme yöntemi kullanılarak ilgili verilere faktör analizi 

uygulanmıştır ve ilgili yapıyı oluşturan üç farklı boyutun olduğu gözlenmiştir. Tablo 1 incelendiğinde ilgili 

boyutları oluşturan ifadelerin hiçbirinin faktör yükünün farklı boyutlar altında yüksek bir şekilde 

dağılmadığı, tek bir boyut altında toplandığı ve içerisinde bulunduğu faktörü iyi şekilde temsil edebilecek 

faktör yüküne sahip olduğu gözlenmiştir (Altunışık vd., 2017: 82). Birinci boyut olan sosyal etkileşimin 

toplam varyansın %18,6’sını açıkladığı görülmüştür. Yine bir diğer boyut olan eğlence boyutunun toplam 

varyansın %17,6’sını ve üçüncü boyut olan eğitimin ise varyansın %11,7’sini açıkladığı görülmektedir. Sonuç 

olarak ilgili yapıyı oluşturan üç boyutun toplamda bu kavramın %47,9’unu açıkladığı gözlenmiştir. Bu değer 

faktör analizi açısından kabul edilebilir bir değer olarak nitelendirilebilir. Katılımcıların sosyal medya 

türlerini kullanma sıklıklarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelendiği t-Testi sonuçları ve 

bazı tanımlayıcı istatistiklere ilişkin veriler Tablo2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Sosyal Medya Kullanım Türlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Sosyal Medya Türleri Asla Nadiren Seyrek Bazen Sık 

Sık 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
Cinsiyet Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t p 

1. MySpace 95,4 2,5 ,8 ,4 ,8 1,09 ,473 Kadın 1,1 ,526 ,574 ,566 

        
Erkek 1,06 ,295 

  
2. Facebook 40,6 31,0 13,0 12,1 3,3 2,07 1,150 Kadın 1,87 1,065 -4,492 ,000

* 

        
Erkek 2,58 1,208 

  
3. Blogs 80,3 8,4 7,6 1,7 2,1 1,37 ,860 Kadın 1,31 ,754 -1,720 ,087 

        
Erkek 1,52 1,078 

  
4. Linkendln 58,6 12,1 9,6 11,3 8,4 1,99 1,377 Kadın 2,08 1,424 1,697 ,091 

        
Erkek 1,75 1,223 

  
5. Twitter 30,5 14,6 8,8 16,7 29,3 3,00 1,649 Kadın 2,99 1,660 -,024 ,981 

        
Erkek 3 1,663 

  
6. YouTube 1,7 3,8 2,5 15,9 76,2 4,61 ,847 Kadın 4,63 ,852 ,497 ,620 

        
Erkek 4,57 ,839 

  
7. Flicker 95,8 2,9 0 ,4 ,8 1,08 ,443 Kadın 1,04 ,273 -1,948 ,053 

        
Erkek 1,16 ,709 

  

8. GoogleCircles 84,5 10,0 ,8 1,7 2,9 1,28 ,822 Kadın 1,26 ,777 -,689 ,491 

        
Erkek 1,34 ,930 

  

9.Tartışma Forumları 65,7 14,6 13,0 4,2 2,5 1,63 1,024 Kadın 1,52 ,901 -2,806 ,005

* 

        
Erkek 1,93 1,247 

  
10.Pinterest 56,9 13,0 9,6 11,3 9,2 2,03 1,397 Kadın 2,21 1,460 3,254 ,001

* 

        

Erkek 1,57 1,104 

  

11.Instagram 9,2 2,5 2,9 5,4 79,9 4,44 1,252 Kadın 4,51 1,207 1,234 ,218 

        
Erkek 4,28 1,357 
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12.Swarm 71,5 13,8 5,9 5,9 2,9 1,55 1,035 Kadın 1,55 1,028 -,038 ,969 

        
Erkek 1,55 1,063 

  
13.Snapchat 47,7 22,2 11,7 10,5 7,9 2,09 1,314 Kadın 2,2 1,350 2,196 ,029

* 

        
Erkek 1,79 1,175 

  
14.Yahoo 87,0 6,3 3,4 2,1 1,3 1,24 ,729 Kadın 1,22 ,640 -,726 ,469 

        
Erkek 1,3 ,921 

  
15.Tiktok 91,6 2,5 2,9 ,8 2,1 1,19 ,719 Kadın 1,2 ,725 ,379 ,705 

        
Erkek 1,16 ,709 

  
16.Foursquare 89,1 5,9 4,2 ,8 0 1,17 ,524 Kadın 1,16 ,492 -,216 ,829 

        
Erkek 1,18 ,601 

  
17.Tumblr 74,1 11,3 7,1 5,0 2,5 1,51 ,999 Kadın 1,5 ,988 -,155 ,877 

        
Erkek 1,52 1,035 

  
18.Skype 61,1 16,3 11,7 6,7 4,2 1,77 1,150 Kadın 1,67 1,070 -1,978 ,049

* 

        
Erkek 2 1,314 

  
19.Tinder 92,9 1,3 2,9 ,4 2,5 1,18 ,733 Kadın 1,03 ,239 -5,324 ,000

* 

        

Erkek 1,57 1,258 

  
* %5 seviyesinde anlamlıdır. 

Tablo 2 incelendiğinde örneklemi oluşturan bireyler tarafından en sık kullanılan sosyal medya aracının 

YouTube olduğu görülmektedir (x̄= 4,6). Bunu Instagram (x̄ = 4,4) ve Twitter (x̄ = 3,0) izlemektedir. Yine 

Tablo 1 incelediğinde en az kullanılan sosyal medya aracının 1,08’lik bir ortalamayla Flicker olduğu da 

görülmektedir. Sosyal medya araçlarının kullanım sıklıklarının cinsiyete göre değişip değişmediğini analiz 

etmemize yarayan t-Testi sonuçlarına göre bazı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2’ye 

bakıldığında ilk olarak Facebook’un erkekler tarafından daha sık kullanıldığı görülmektedir (t= -4,492; 

p=0,000). Benzer şekilde tartışma forumları, Skype (t= -1,978; p=0,049) ve Tinder (t= -5,324; p=0,000)’ın 

erkekler tarafından daha sık kullanıldığı görülmektedir. Snapchat (t=2,196; p=0,029) ve Pinterest (t= 3,254; 

p=0,001)’in ise kadınlar tarafından daha sık kullanıldığı gözlenmiştir. Aşağıda Tablo3’de sosyal medya 

kullanım amaçlarının faktör bazında cinsiyete göre dağılımı verilmiştir. 

Tablo 3. Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

Sosyal Medya 

Kullanım 

Amacı 

Faktörleri 

Aritmetik 

Ortalama  

Standart 

Sapma 
Cinsiyet 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t p 

        

Anlamlılık 

Sosyal 

Etkileşim 
2,65 ,934 

Kadın 2,60 ,906 

-1,110 ,268 

                

p<0,05 

Erkek 2,75 1,00 

Eğlence 

3,79 ,704 

Kadın 3,86 ,684 

2,596 ,010 

                

p<0,05 

Erkek 3,60 ,723 

Eğitim 

3,93 ,659 

Kadın 3,99 ,636 

2,501 ,013 

               

p<0,05 

Erkek 3,76 ,690 

Sosyal medya kullanım amaçlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti için yapılan t-Testi 

sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi sosyal etkileşim amacıyla sosyal medyanın 

kullanımı erkeklerin lehine cinsiyete göre farklılaşmaktadır (t= -1,110; p=0,268). Ancak hem eğlence (t= 2,596; 

p= 0,010) amacıyla hem de eğitim amacıyla (t= 2,501; p= 0,013) kadınların sosyal medyayı erkeklere oranla 

daha fazla kullandığı da görülmektedir. Sosyal medya kullanım amacının sınıflara göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan One-Way ANOVA analizine göre ve Levene analiz sonuçlarına 
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göre sosyal medya kullanım amaçlarının varyanslarının toplam varyans içindeki eğlence boyutu açıklanan 

varyans açısından standart sapma 0,05’ten büyük olduğu için (0,553; 0,41 ve 0,603) varyansların homojen 

olduğu söylenebilir. Varyans analizinin temel varsayımı sağlandığı için varyans analizinin test sonuçlarının 

güvenilir olduğu söylenebilir. Aşağıda Tablo 4’te ANOVA sonuçları verilmiştir.  

Tablo 4: Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Sınıflara Göre ANOVA Sonuçları 

 F 

İstatistiği 

Sınıf Grupları Ortalama Farklar p 

Kabul Edilebilir Bulunan Sosyal 

Etkileşim Boyutu 

,566 1.Sınıf 2.Sınıf -,234 ,810 

3.Sınıf -,025* 1,000* 

4.Sınıf -,071 ,990 

Yüksek Lisans ,253 ,927 

Kabul Edilebilir Bulunan Eğlence 

Boyutu 

1,357 1.Sınıf 2.Sınıf ,077 ,989 

3.Sınıf ,110 ,897 

4.Sınıf ,017* 1,000* 

Yüksek Lisans ,233 ,178 

Kabul Edilebilir Bulunan Eğitim 

Boyutu 

,113 1.Sınıf 2.Sınıf -,049 ,998 

3.Sınıf ,012* 1,000* 

4.Sınıf ,049 ,991 

Yüksek Lisans -,017* 1,000* 

Tablo 4 incelendiği zaman sosyal etkileşim boyutunun eğitim faktörü açısından 1.sınıflarla diğer sınıflar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (F=,566; p<0,05). Eğlence boyutunun 

eğitim faktörü açısından 1.sınıflarla diğer sınıflar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir (F= 1,357; p<0,05). Eğitim boyutunun eğitim faktörü açısından da 1.sınıflarla diğer sınıflar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (F=,113; p<0,05). Aşağıda Tablo 5’de 

Tukey analizine göre faktörlerin sınıflara göre oluşturduğu gruplar verilmiştir.  

Tablo 5: Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Tukey Analizi 

  1. Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 
Yüksek 

Lisans  
p 

  Anlamlılık 

Sosyal Etkileşim 2,61 2,84* 2,63 2,68 2,35 ,322 

                  

p<0,01 

Eğlence 3,84* 3,77 3,73 3,83 3,33 ,059 

                 

p<0,01 

Eğitim 3,94 3,99* 3,92 3,89 3,96 ,983 

                 

p<0,01 

Tablo 5’de standart sapma değerine bakıldığı zaman Tukey analizine göre sınıflarla faktörler arasında 

anlamlılık 0,05 düzleminde anlamlıdır. Sınıflar faktör seçimlerinde benzer özellikler göstermektedir. Sosyal 

etkileşim, eğlence ve eğitim faktörleri lisans ve lisansüstü ölçüm yapılan tüm sınıflarda benzer özellikler 

göstermektedirler.  
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Sosyal medya kullanım amacıyla sosyal medya kullanım arasında bir ilişkinin var olup olmadığını varsa 

hangi tür bir ilişki olduğunu anlamamıza yarayan korelasyon analizi sonuçlarına göre; katılımcıların sosyal 

medya kullanım amacının en yüksek olarak belirlendiği eğitim boyutu ile katılımcıların en çok kullandığı 

YouTube arasındaki ilişki incelendiği zaman korelasyon analizi sonuçlarına göre bu iki değişken arasında 

pozitif yönlü zayıf bir ilişkinin var olduğu gözlenmiştir (r=0,07; p=0,28). Ancak YouTube’un eğlence 

boyutuyla daha ilişkili olduğu görülmektedir (r=0,141; p=0,02). Instagram kullanımıyla eğlence amaçlı sosyal 

medya kullanımının arasındaki ilişkinin incelendiği korelasyon analizi sonuçlarına göre ise 0,01 anlamlılık 

düzeyinde bu iki değişken arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişkinin varlığından söz edilebilir (r= 0,301; 

p=0,000). 

Tartışma ve Sonuç  

Bu çalışmada insan kaynakları yönetici adayı üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım düzey ve 

amaçları belirlenmiştir. Bu bağlamda, sosyal medya kullanım ölçeği ve sosyal medya kullanım amaçları 

ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada YouTube’un katılımcılar tarafından en çok kullanılan sosyal medya, 

ikincinin Instagram ve üçüncünün de Twitter olduğu görülmüştür. YouTube multimedya içeriklerinin 

yüklenip izlenebileceği bir sosyal ortamdır. Instagram fotoğraf ve multimedya içeriklerinin yüklenip 

izlenebileceği ve Twitter da genel olarak düşünce türünde yazıların paylaşıldığı birer sosyal ortamdır. 

YouTube, Instagram ve Twitter içerik sağlayıcıları sayesinde diğer sosyal medya araçlarından daha çok 

iletişim olanağı sağlamaktadır. Bu açıdan yönetici adaylarının en çok kullandığı sosyal medya araçlarının 

sosyal ağ sağlayan ortamlardan olduğu görülmektedir.  

Sosyal medya araçlarının kullanım sıklıklarının cinsiyete göre farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu 

farklılığın bazı sosyal medya araçlarının (Facebook, Tartışma Forumları, Skype ve Tinder) erkekler 

tarafından daha sık kullanılırken bazılarının da (Snapchat ve Pinterest) kadınlar tarafından daha sık 

kullanıldığı gözlenmiştir. Ancak YouTube, Instagram ve Twitter’da cinsiyete göre kullanım farklılığı tespit 

edilmemiştir.  

Katılımcıların sosyal medyayı kullanım amacını belirlemek için yapılan analizin sonuçlarına göre, 

katılımcıların öncelikle eğitim amaçlı ve ikinci olarak da eğlence amaçlı sosyal ortamları kullandıkları 

görülmektedir. Sosyal medyayı sosyal etkileşim için kullanma amacı diğerlerinden düşük seviyededir. 

Katılımcıların sosyal medyayı eğitim ve eğlence amaçlı kullanmalarında anlamlı bir fark gözlemlenmedi. 

Katılımcılar tarafından çoğunlukla ve bazen kullanılan sosyal medyada bir fark olsa da, nadiren veya hiç 

kullanılmamış sosyal medyada hiçbir fark yoktur. Sosyal medyayı kullanım amacının cinsiyete göre farklılık 

gösterdiği gözlemlenmiştir. Sosyal etkileşim amacıyla sosyal medyanın kullanımı erkekler tarafından daha 

çok tercih edilmişken; eğlence ve eğitim amacıyla kadınların sosyal medyayı erkeklere oranla daha fazla 

kullandığı gözlenmiştir.  

Genel olarak katılımcıların sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanırken, YouTube'un en yüksek ortalamaya 

sahip olduğu gözlenmiştir. Ancak YouTube en yüksek korelasyonu eğlence ile göstermektedir. Eğitimle en 

yüksek korelasyona Instagramın sahip olduğu gözlenmiştir. Ancak genel olarak korelasyon sonuçlarına 

bakıldığında katılımcıların Youtube ve Instagramı eğitim amaçlı olarak kullandıkları sonucuna varılabilir.  

Sosyal medyanın sosyal boyutuyla ilgili olarak, kendini tanıma/kendini ifade etme, insanların başkalarının 

kendileriyle ilgili izlenimlerini kontrol etme arzusuna gönderme yapan bir tür sosyal etkileşimdir. Bu, 

onaylanmak için başkalarını etkileme arzusundan gelmektedir. Kişiler başkalarına hayatlarını sunarken 

aslında özel alanlarını genele açmaktadırlar. Bu bağlamda sosyal medya bilgi isteme, bilgi edinme gibi 

yönetici adaylarına hizmet etme anlamında düşünülebilir. YouTube, Instagram ve Twitter bu amaçla 

kullanılabilir.  

Bu çalışma da bazı sınırlılıklarla karşılaşılmıştır. Öncelikle araştırmanın katılımcılarının araştırma yapılırken 

mevcut bulunan öğrencilerden oluşması temel sınırlılığını oluşturmaktadır. Maddi ve zaman 

sınırlılıklarından dolayı başka üniversitelerde insan kaynakları yönetici adaylarına ulaşılamaması da bir 

diğer sınırlılığıdır. Başka üniversitelerde insan kaynakları yönetimi alanında öğrenci olan katılımcılarla ve 

hatta başka yöneticilikler için yetiştirilen öğrencilerin de sosyal medya kullanım sıklığı ve alışkanlığı 

araştırılarak literatüre katkıda bulunulabilir.  
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Sonuç olarak Youtube, Instagram ve Twitter insan kaynakları yönetici adaylarının diğer sosyal medya 

araçlarına göre daha çok tercih ettikleri sosyal ortamları oluşturmaktadır. Ve bu sosyal ortamları da 

öncelikle eğitim amaçlı sonrasında da eğlence amaçlı kullandıkları görülmektedir. buradan hareketle insan 

kaynakları yönetici adaylarının Youtube gibi multimedya içeriklerinin yüklenip izlenebileceği yerlere daha 

çok tercih etmelerinden hareketle işe alımlarda incelemeye konu olacak ilk sosyal medya aracının Youtube 

ikincisinin Instagram ve üçüncüsünün de Twitter olacağı söylenebilir. Bu çalışma, insan kaynakları yönetici 

adaylarının sosyal medya kullanım düzeyleri ve amaçları gibi sınırlı bir değişken içermektedir. Adayların 

beklentileri ve engelleri gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak farklı yönetici adayları 

seviyelerinde çalışmalar yapılması hem alana hem de işe alım süreçlerinde etkin kullanıma katkıda 

bulunacaktır. 
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Amaç – Bu çalışma insan kaynağının büyük öneme sahip olduğu otel işletmelerinde çalışan 

işgörenlerin örgütsel adalet algısının motivasyon ve işten ayrılma niyetlerine etkisini tespit 

etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, örgütsel adalet üç boyutta ele alınmıştır. Bunlar; 

dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalettir. Ayrıca çalışmada, motivasyon ve 

işten ayrılma niyeti kavramları detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

Yöntem – Örgütsel adalet boyutlarının otel işletmelerinde çalışan işgörenler açısından nasıl 

algılandığı ve bu algılamalar doğrultusunda işgörenlerin motivasyonunun ve işten ayrılma 

niyetinin nasıl etkilendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın evrenini, Ankara 

ilindeki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin bütün işgörenleri oluşturmaktadır. Araştırmada 

nicel bir teknik olan anket tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın veri toplama sürecinde, 

işletme yöneticileriyle doğrudan görüşülerek işgörenlere uygulanması sağlanmıştır.  

Bulgular – Elde edilen bulgulara göre frekans, regresyon ve korelasyon analizi yapılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre örgütsel adaletin motivasyon ve işten ayrılma niyeti üzerinde bir 

etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu etkinin motivasyon üzerinde pozitif, işten ayrılma niyeti 

üzerinde negatif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Ayrıca motivasyon ve işten ayrılma niyeti 

arasında ise negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. 

Tartışma – İşletmeler açısından örgüt ortamında adaletin tesis edilmesi önem arz etmektedir. 

Adaletin sağlandığı bir iş ortamında işgörenler yüksek motivasyon ile performans gösterecekler 

ve  işten ayrılma niyetinde olmayacakları için asıl işlerine ve örgüte daha fazla yoğunlaşacakları 

vurgulanmıştır. 
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Purpose – This study was conducted in order to determine the effect of organizational justice 

perception on the motivation and intention of leaving the workers in the hotel business where 

human resources are of great importance. In this study, organizational justice is discussed in 

three dimensions. These dimensions are distributed justice, operational justice and interactive 

justice. In addition, the concepts of motivation and dismissal intention were examined in detail 

in the study.  

Design/methodology/approach – It has been tried to determine how organizational justice 

dimensions are perceived in terms of the employees employed in hotel enterprises and how the 

motivation of the workers and the intention of leaving the job are affected in accordance with 

these perceptions. The population of this study constitutes all employees of four and five star 

hotel enterprises in the province of Ankara. The survey technique, which is a quantitative 

technique, was utilized in the research. In the process of data collection, the work has been 

negotiated directly with the business managers and applied to the workers.  

Findings – Frequency, regression and correlation analysis were performed according to the 

findings obtained. According to the results of the study, it was found that organizational justice 

had an effect on motivation and intention to leave. It's seen that this effect appears to have a 

positive effect on motivation and a negative impact on intention to leave. It's also seen that there 

was a negative relationship between motivation and intention to quit. 

Discussion – For enterprises, it is important to have justice in the organizational environment. 

In a business environment where justice is provided, those who are committed will perform 

with high motivation and are emphasized to focus more on their original affairs and 

organization because they do not intend to leave the job. 
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Giriş 

Küreselleşme ile hız kazanarak tüm işletmeleri ve yönetimlerini etkisi altına alan bilgi ve yaratıcılık kavramlarının 

tek kaynağı olan “insan” unsuru asıl üretim faktörü olarak ön plana çıkmaktadır. İnsan unsurunun bu denli 

önem kazandığı günümüz işletme yönetiminde, tüm işletme yöneticileri insan kaynaklarını ve örgütlerini, içinde 

bulunulan küresel çağın yeni yönetim standartlarına ve anlayışlarına göre yönetmeye çalışmaktadırlar. Bu 

anlamda küreselleşmenin yaygınlaştığı 1990’lı yıllardan itibaren, organizasyonlar tıpkı birer canlı organizmalar 

gibi kabul edilerek, insan kaynakları yönetiminde örgütsel kültür ve sosyo-psikolojik araştırmalar popülerlik 

kazanmıştır. Böylece günümüz organizasyonlarının yönetim kalitesinin arttırılmasında ve yüksek performans 

sürekliliğinin sağlanmasında, işgörenlerin içinde bulundukları örgütsel süreçleri ve olayları algılayışları ile bu 

olaylar karşısında kendini nasıl hissettiği çok önemli bir yönetim konusu haline gelmiştir. 

Sosyolog ve psikologların sıklıkla ele aldığı “örgütsel adalet” kavramı, işletme yöneticilerinin önemsediği 

örgütsel performans, motivasyon ve işten ayrılma niyetini etkileyen bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu 

anlamda insan kaynakları yöneticileri, işletmelerindeki örgütsel adaletin sağlanmasını, işgörenlerin örgütsel 

adalet algılarının yükseltilmesini ve iyileştirilmesini, doğrudan doğruya işletme verimliliğini arttırmanın, 

işgörenlerde yüksek motivasyon sağlamanın ve işten ayrılma niyetinin azalmasının önemli bir faktörü ve 

etkileyicisi olarak gördükleri söylenebilir. 

Nitekim bu çalışmanın temel amacı, işgörenlerin örgütsel adalet algısının motivasyon ve işten ayrılma niyetlerine 

etkisini belirlemektir. Ankara’da otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin adaletli davranışlar karşısında ne derece 

motive oldukları ve ne derece işten ayrılmaya eğilimine yöneldikleri tespit edilecektir. Örgütlerde işgörenlerin 

motivasyon ve işten ayrılma niyetleri üzerinde birçok faktörün etkili olduğu bilinmektedir. Birçok faktör 

içerisinde örgütsel adalet kavramının işgörenlerin üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunun bilinmesi, örgütsel 

adaletin diğer faktörlerden ayırılan yönünün farkında olunması, adaletsizlik algısının oluşması, motivasyon 

seviyesinin düşmesi ve işten ayrılma niyetinin artması durumlarına karşın gerekli önlemlerin alınması işletme 

çalışmalarına üst düzey faydalar sağlayacağı ifade edilebilir.  

Örgütsel Adalet 

Genelde çevremizde olup biten olayların ne derece adil olduğunu değerlendirir ve karşı karşıya kaldığımız 

adaletsizliklere, farklı şekillerde tepkiler vermeye çalışırız. İnsanların günlük hayatlarında adalet algılarını 

değerlendirdikleri ortamlardan biri, zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri iş yerleridir. İşgörenler, 

iş yerinde verilen ödüllerin adaletli bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı, aldıkları ücretin ne kadar adil olduğu 

ve yöneticilerin kendilerine ne kadar adil davrandığı konusunda kendilerine sorular sorarlar ve bu konudaki 

algıları sebebiyle çevrelerine karşı bazı davranış kalıpları ve kurallar geliştirirler (Irak, 2004). 

Örgütsel adalet konusunun son yıllarda çok sayıda araştırmaya konu olmasının asıl nedenlerinden biri, 

işgörenlerin tutum ve davranışlarına olan etkisinin yüksek olmasıdır (Yürür, 2005). Bu bakımdan 

değerlendirildiğinde örgütsel adalet konusunun işgörenler açısından oldukça önemli olduğu vurgulanabilir. 

işgörenler hem çalıştıkları örgüte karşı hem de yöneticilerine karşı güven duymak isterler. Bu güvenin 

sağlanmasındaki en önemli araçlardan biri de işgörenlerin örgütsel adalet algılarıdır. Çünkü işgörenler 

örgütte çalıştıkları süre içerinde tüm işgörenler eşit bir şekilde davranılmasını beklerler. Bu beklentileri 

karşılandığı takdirde işgörenlerin örgüte ve yöneticilerine olan tutum ve davranışlarında olumlu gelişmeler 

gözlenebilir (İçerli, 2010). Adil algılamaların işgörenlerin örgütlerine karşı olumlu bir davranış şekli 

oluşturacağı düşüncesi örgütsel adalet araştırmalarının artmasında itici güç olmuştur (Çolak ve Erdost, 

2004). 

Birçok araştırmacı tarafından adaletin farklı boyutlarını içeren, oldukça geniş bir örgütsel adalet tanımı 

yapılmıştır. Örgütsel adalet iş yerinde adaletin, bireye ve örgüte olan etkilerini ortaya çıkarmaya yarayan bir 

kavram (Karademir ve Çoban, 2010), kişinin çalışma arkadaşları, üstleri ve kurumla olan ilişkileri açısından 

algılamalarını içeren bir sosyal sistem (Beugre ve Baron, 2001) olarak tanımlanmıştır. Moorman örgütsel 

adaleti, “örgütlerde adil davranılıp davranılmadığına işgörenlerin nasıl karar verdiği ve bu kararların işle 

ilgili diğer durumları nasıl etkilediğiyle ilgili bir kavramdır” şeklinde tanımlamaktadır (Moorman, 1991). 

Örgütsel adalet, örgütün ekonomik değerlerinin örgüt içi paylaşımında adil olmanın yanında örgütte 

uygulanan yönetimin, stratejinin ve politikaların da adil ve tarafsız olmasıdır. İşgörenler ve yöneticiler 

arasında karşılıklı ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve kalıcılığın işgörenler arasında ayrım gözetmeksizin 
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gerçekleştirilmesidir (Cremer, 2005). Örgüt içerisinde işgörenlerin iş tutumlarını etkileyen örgütsel adalet, 

bireyin organizasyon içerisinde iş bölümü, ücret ve dinlenme koşullarını içerisinde barındırmasının yanında, 

örgüt içerisindeki sosyal etkileşim kalitesini belirleyen temel yapı olarak tanımlanmaktadır (Dinç ve Ceylan, 

2008).  

Örgütsel adalet algısı, bireyin gerçekte kendisine nasıl ve ne ölçüde adaletli davranıldığından çok, 

kendisinin bu davranışı ne ölçüde adaletli olarak algıladığına odaklanmaktadır (Taşkıran, 2011). Genel 

anlamda eşit konumdaki insanlara eşit davranmayı kapsayan adalet kavramı, örgütsel boyutta 

incelendiğinde, işgörenlere örgüte katkıları oranında haklarının, kurallara aykırı davranmaları oranında da 

ceza verilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Aykut, 2007). Örgütsel adalet kavramı, bireylerin örgütteki 

adalet sezgilerinin tümüdür ve bu nedenle örgütün bir üyesinin algısına göre son derece adil olan bir 

uygulama, bir başkasına adil gelmeyebilmektedir (Atalay, 2010). Kendilerine adil davranıldığını hisseden 

işgörenler, pozitif davranışlar sergileyip, kendilerini örgütün değerli ve saygın birer üyesi olarak görürler. 

Ekip arkadaşları ve işletme yöneticileriyle güvenli ilişkiler içerisinde bulunurlar.  Çalışma ortamında 

adaletsizlik olduğunu hisseden işgörenler (Berber, 2010), örgütlerin hedeflerine ulaşmasını engelleyen 

hırsızlık, saldırganlık, intikam alma gibi (Abbasoğlu, 2015), işletmeyi zarara uğratmaya yönelik birtakım 

olumsuz davranışlar gösterebilmektedirler (Cihangiroğlu ve Yılmaz, 2010). 

Örgütlerde adalet, kazanımların dağıtılmasıyla ilgili kararların alınmasında kullanılan prosedürler ve 

bireyler arasındaki etkileşimin sonucu ortaya çıkan kurallar ile ifade edilmektedir. Bu kavram ile birlikte, 

kazanımların (dağıtım adaleti), süreçlerin (işlem adaleti) ve kişiler arası ilişkilerin (etkileşim adaleti) 

adilliğine dayanan boyutlar meydana gelmiştir (Serinkan, 2008). Örgütsel adalet boyutları arasında 

geliştirilen ilk boyut olan ve örgütsel adaletin gerçek başlangıcını oluşturan dağıtımsal adalet; işgörenlere 

örgütün sunduğu kazanımları ile işgörenlerin işletmedeki sorumluluklarını, işteki uzmanlıklarını, 

gösterdikleri çabanın miktarını ve işle ilgili diğer katkılarını karşılaştırmaktadır (Moorman, 1991). Dağıtım 

adaleti, kısaca örgütte çıktıların dürüstçe paylaşılmasıdır (Lambert, Hogan ve Griffin, 2007). Dağıtım adaleti, 

görevler, fırsatlar, cezalar, mallar, hizmetler, örgüt içerisinde aldıkları eğitim, ödüller, roller, statüler, 

ücretler, vb. her türlü kazanımın örgüt çalışanları arasındaki dağılımını konu alan bir kavramdır ve 

çalışanların kazanımların adilliğine ilişkin algılamalarını ifade etmektedir (Çağ, 2011). Foa ve Foa’nın 1974 

yılında tanımladıkları altı kaynak vardır. Bunlar: hizmetler, sevgi, mallar, statü, bilgi ve paradır. Dağıtım 

adaleti içerisinde yer alan kaynaklar arasında en sık konu olanlar para ve mallardır. Dağıtım adaletinde 

önemli olan, işgörenlerin dağıtılan kaynaklardan adil şekilde pay aldığını düşünmesidir (Özen, 2002; 

Özdevecioğlu, 2004 ve Yürür, 2009). 

Dağıtımsal adaleti ekonomik değer taşıyan kazanımların yanında sembolik kazançlara da önem vermektedir. 

Örneğin, işgörenlerin kendilerine prestijli ofis verilmemesi nedeniyle eşitsizlik duygusu yaşadıklarını ve bu 

durumun adaletsizlik algısını meydana getireceğini ifade etmiştir. Bireylerin ekonomik kazançlara bu kadar 

önem vermesinin nedeni ücret, sosyal statü elde etme, kendine güven duygusu yaratma ve rahatlık 

anlamına gelmesinden kaynaklanmaktadır (Yürür, 2005). Dağıtımsal adalet, örgütsel kaynakların 

dağıtımında gösterilen dürüstlük ve doğrulukla ilgilidir. Örgütlerde bireyler dağıtım adaletsizliği 

algılarlarsa, bu onların performanslarına, motivasyonlarına, iş tatminlerine, işletmede kalma veya ayrılma 

kararlarına yansır. Kaynakların adil dağıtımı yanında, ödül ve cezanın hak edene hak ettiği şekilde verilmesi 

de dağıtım adaletinin algılanmasında önemlidir (Özdevecioğlu, 2004).  

Dağıtımsal adalet daha çok kararlarla ilgili sonuçların adil olarak algılanması ile ilgiliyken; prosedürel adalet 

işgörenlerin karar alma sürecine katılmaları ve karar alma sürecindeki tarafsızlık ya da objektiflikle ilgili 

algılarına işaret etmektedir (Moon, Kamdar, Mayer ve Takeuchi, 2008). Bir kazanımın adil olması bu 

kazanıma ulaşmak için izlenen yolların adil olduğu anlamına gelmez. Yöneticiler kararlara ulaşırken de adil 

olmalıdırlar (Lambert, 2006. Ayrıca işgörenler kazanımların adil olmadığı durumlarda prosedürel adalete 

daha fazla hassasiyet göstermekte olduklarına değinmişlerdir (Ambrose, 2000). Prosedürel adalet, çıktıların 

dağıtılması için kullanılan yöntemlerin adil olarak algılanması anlamına gelmektedir (Beugre ve Baron, 

2001). İşlem, usul ve süreç adaleti olarak ifade edilen prosedürel adalet, “ücret, terfi, maddi olanaklar, 

çalışma şartları ve performans değerlendirmesi gibi unsurların belirlenmesi ve ölçümünde kullanılan metot, 

prosedür ve politikaların adil olma derecesi” olarak adlandırılmaktadır (Greenberg,1990). Prosedürel adalet 

kavramı, “örgütte herkese yönelik olarak aynı prosedürün izlenmesi, iş görenlerin kararlara katılma 

imkanının olması ve bilgilendirme sisteminin olması” anlamına gelir (Yavuz, 2010). Prosedürel adaleti 
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algısının yüksek olması örgüt üyelerine değer verildiği anlamı katmaktadır (Niehoff ve Moormon,1993). 

İşgörenler süreçlerin adil olmadığı duygusuna kapıldıklarında kazanımlarının olumsuzluğu ve işgörenlerin 

tepkileri arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durumda işgörenler, yöneticilerine daha az bağlı 

olmakta, hırsızlık, sinik davranışlar, bireyin çıkarına yönelik politik etkileme taktikleri gibi daha çok 

verimliliğe ve çalıştıkları işletmeye zarar veren davranışlarda bulunmakta, işten ayrılma niyetlerinde artış 

olmakta ve performanslarında düşme, örgüte ve yöneticilerine olan güveni azaltmaktadır (Yıldırım, 2006).  

Etkileşimsel adalet diğer adalet türlerinden farklı olarak insanın olduğu her yerde olması gereken yöne 

bakar ve örgütsel adaletin sosyal yönünü ele almaktadır. Etkileşimsel adalet, çalışanlar ve yöneticiler 

arasındaki ilişkide adaletin sağlanmasında maddi unsurların dışında, örgütsel adaletin sosyo-psikolojik 

yönüyle ilgilenmekte ve örgütün şeffaf olması yönünde çaba sarf etmektedir. Bu durumda etkileşim 

adaletinin işleyişinde bilgi paylaşımının önemli olduğu akıldan çıkarılmamalıdır (Kılıçlar, 2011).  Ayrıca 

örgüt içindeki ilişkilere yapılan yatırımın ve sonucunda meydana gelecek olan çıktıların üzerinde 

durmaktadır. Etkileşimsel adalet, örgütlerde karar alma süreçlerinin yürütülmesinde adaletin sağlanmasına 

yönelik yönetsel sorumluluklar olarak tanımlanmaktadır (Arslantaş ve Dursun, 2008). Etkileşimsel adaletin 

yüksek olduğu durumlarda, işgörenler açısından dağıtımsal ve prosedürel adaletin öneminin azaldığı ve 

kesişimin anlamlı olmadığı belirtilmektedir. Ulaşılan bulgular neticesinde, işverenlerin işgörenlere karşı 

duyarlı, ilgili, saygılı ve itibarlı davranışlar sergilediklerinde, işgörenlerin adaletsiz ücret dağılımını veya 

adaletsiz süreçleri bir nebze görmezden gelmeleri, daha fazla hoşgörülü olma yönünde hareket ettikleri, 

şeklinde yorumlanmıştır (Laçinoğlu, 2010). 

Motivasyon 

Modern organizasyonlarda yöneticiler motivasyon konusu ile yakından ilgilenmek durumundadırlar. Zira 

yöneticilerin başarısı, astların organizasyonun amaçları doğrultusunda çalışmasına, bilgi yetenek ve 

becerilerini tam olarak bu yönde harcamalarına bağlıdır. Bir diğer ifadeyle motivasyon ile işgörenlerin 

performansı arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Teşvik edilmeyen işgörenlerin yüksek performans 

göstermesi beklenemez. İşgörenler çok çeşitli davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışların farklı nedenleri 

olabilir. Yönetici bakımından önemli olan işgörenlerin organizasyonun amaçları yönünde hareket 

etmelerinin sağlanabilmesidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada işgörenlerin 

motivasyon düzeyleri önemli bir role sahiptir.  İnsan emeği, diğer üretim faktörleriyle birleşerek işletmenin 

amaçlarına katkıda bulunur. İş yaşamının kritik ve kaotik bir görünüm arz ettiği sanayi-ötesi çağda, işgörene 

iş ortamını ve çalışmayı benimsetmek ve bu doğrultuda örgütsel performansı arttırmaya çalışmak, 

yöneticilerin en öncelikli konuları arasındadır (Öğüt, Akgemici ve Demirsel, 2004). 

Motivasyonu kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmaları ve çaba 

göstermeleri şeklinde tanımlamak mümkündür (Koçel, 2011). Motivasyon konusu esas itibariyle kişilerin 

bekleyiş ve ihtiyaçları, amaçları, davranışları, kendi performansları hakkında bilgi verilmesi konuları ile 

ilgilidir. Dolayısıyla motivasyon sürecini tam olarak kavrayabilmek için kişileri belirli şekillerde 

davranmaya zorlayan nedenleri, kişinin amaçları ve davranışların sürdürülme olanakları gibi konuların 

incelenmesi gerekmektedir (Koç ve Topaloğlu, 2012). Motivasyon, bireyleri kişisel ihtiyaçlarının tatmin 

edileceğine inandırarak, onları örgütsel amaçlar doğrultusunda çaba göstermeye isteklendirme sürecidir. 

Motivasyon, örgütün ve bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir iş ortamı oluşturmak maksadıyla bireyin 

harekete geçmesi için etkilenmesi ve teşvik edilmesi sürecidir. Bir hareketin yönü, şiddeti ve devamlılığı 

üzerine çabuk ve derhal yapılan etkidir (Küçükahmet, 2001). Motivasyon yönlendirici bir güç olarak bilinir. 

Kişiyi bir hedef doğrultusunda ileriye taşımak, yönlendirmek kısacası harekete geçirmek için kullanılan bir 

araçtır (Bakan, 2011). Motivasyon örgütlerin etkinliği ile doğrudan ilişkilidir ve süreklilik gösterdiği 

müddetçe etkinliği süreceğinden yöneticiler açısından çalışanlarını motive edici gayretler devamlılık 

göstermek zorundadır. Bu açıdan, motivasyon yöneticiler için bir nevi yol gösterici olmaktadır (Akbudak, 

2013). Motivasyon, işe devam, iş yöntemlerinin geliştirilmesi ve iş ortamındaki işbirliğinin arttırılması gibi 

alanlarda davranışların temel nedeni olarak tanımlanmaktadır (Sökmen, 2010).  

Motive olmamış personel, yaptığı işe gereken önemi vermeyecektir. Bu da kurum açısından hem zaman 

kaybına hem de maddi kayıplara neden olacaktır. Bir işgöreni motive eden herhangi bir olay, başka bir 

işgöreni motive etmeyebilir. Kimileri para ile motive olurken kimileri de destek ile motive olurlar. İşte 

yöneticiler, iş görenler üzerindeki bu farklılığı tespit ederek işgörenleri motive edebilirler (Çelik, 2011). Diğer 
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yandan işgörenlerin işinde motive olmaması ya da az motive olmasının hem işgörenler hem de örgütler 

açısından bazı önemli sonuçları vardır (Efil, 2010). Şöyle ki; örgütsel motivasyon seviyesi yüksek olan 

işgörenler, işteki pozisyonlarının gerektirdiği işlerin ötesinde görevlerini en iyi biçimde yapabilmek için çaba 

gösterirlerken, örgütsel veya iş motivasyonu düşük olan bireyler ise, günlük ve örgütsel hayatlarında 

olumsuz davranışlar sergilemektedirler (Sökmen, 2010). Örneğin, örgütsel motivasyonu düşük olan bir 

işgörende, fiziksel olarak geri çekilme, verimde düşme, konsantrasyonda azalma, hatalarda artış, hoşgörüde 

azalma, duyarsızlıklar, kişilerarası ilişkilerde çatışmalar ve hatta saldırganlık gibi olumsuz davranışlar 

kendini göstermektedir (Bilsel, 2013). 

Günümüz küresel iş dünyasında bütün işletmelerin başarısı, işgörenlerin hedeflerine olan bağlılıklarına ve 

bu hedefler doğrultusundaki çabalarına bağlıdır. Çalışma isteği yeterli seviyede olmadıkça başarı sağlamak 

ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek zorlaşmaktadır (Bakan, 2011). Bu nedenle artık yöneticiler her 

düzeydeki elemanlarının verimini arttırmayı, düşünsel ve bedensel rasyonelliği ön plana çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Özellikle yönetim uygulamaları ile bir yandan işgörenlerin mutluluğu arttırılmak istenmekte, 

diğer yandan rasyonellik sınırları içinde üretkenlik desteklenmektedir. Çalışma yaşamı içerisinde günlük 

yaşantısının büyük bir kısmını iş ortamında geçiren kişinin olanaklar ölçüsünde, iş tatminsizliği, hayal kırıklığı gibi 

duygusal sorunlardan uzak tutulması, buna karşılık iş tatminin arttırılması gerekir (Karaboğa, 2007). 

İşten Ayrılma Niyeti 

İşten ayrılma niyeti en genel anlamı ile işgörenlerin iş koşullarından tatminsiz olmaları halinde göstermiş 

oldukları yıkıcı ve aktif olan eylem olarak tanımlanabilmektedir. İşten ayrılma niyetinin kurumsal etkinliği 

olumsuz yönde etkiliyor olması konuyu yöneticiler açısından oldukça önemli kılmaktadır. İşten ayrılma 

niyeti kavramı psikoloji, sosyoloji ve örgütsel davranış gibi farklı disiplinlerin incelediği bir konudur. Bunun 

nedeni çalışmalarda işten ayrılma niyetinin kurumsal etkinlik üzerindeki olumsuz etki oluşturduğuna ilişkin 

bulgulardır. İşten ayrılma niyeti günümüzde çok önemli olan kurumsal bilgi, kültür, yetenek ve doğal 

olarak entelektüel sermayenin kaybı, yeniden işe almanın getirdiği oryantasyon ve eğitim maliyeti gibi 

birçok olumsuz sonuç doğurmaktadır (İşçi, 2010). 

İşten ayrılma, bireyin örgütün aidiyet sınırlarının ötesine geçme hareketidir. Bir örgütü terk etme örgütten 

belirli bir zamanda fiziksel olarak ayrılma durumudur şeklinde tanımlanmış ve zaman unsuru da ön plana 

çıkarılmıştır (Kaya, 2012). İşten ayrılma niyeti; düşünme, planlama ve işten ayrılmayı isteme olarak sıralanan 

bilişsel bir süreçtir (Lambert, 2006). Başka bir ifadeyle bu kavram, herhangi bir girişim ile işe son verilmesi 

düşüncesi olarak tanımlanabilmektedir (Kaya ve Abdioğlu, 2010). İşten ayrılma niyeti, işgörenlerin işin 

sahip olduğu şartlardan tatmin olmamaları durumunda göstermek istedikleri yıkıcı ve aktif faaliyetlerdir 

(Erbil, 2013). Bir diğer tanıma göre işten ayrılma niyeti, işgörenlerin mevcut iş koşullarından duymuş 

oldukları memnuniyetsizlik dolayısıyla işlerinden ayrılmayı düşünmeleri olarak da ifade edilmektedir 

(Özcan, Vardarlıer, Karabay, Konakay ve Çetin, 2012). İşten ayrılma niyeti, örgütten ayrılmak için kasıtlı ve 

bilinçli bir istek olarak tanımlanmakta ve işten ayrılma davranışının en önemli belirleyici unsuru veya 

göstergesi olarak ifade edilmektedir (Tett ve Meyer, 1993).  

Geçtiğimiz otuz yıl içerisinde özellikle işgören devrinin finansal etkilerine yönelik araştırmaların daha da 

arttığı gözlenmektedir (Porter, Steers ve Boulian, 1973; Çekmecelioğlu, 2005; Avcı ve Küçükusta, 2009; 

Solmaz, 2010). Bunun asıl sebebi işgörenlerin yetiştirilmesi için harcanan para ve zaman işletmeler için 

önemli bir maliyet unsurudur. Bu yüzden de işten ayrılma niyeti dikkate alınması gereken bir konudur. 

İşten ayrılma niyetine sahip bir işgörene eğer müdahale edilmezse zaman içerisinde bu düşünce işten 

ayrılmaya dönüşmektedir. İşten ayrılma gerçekleştikten sonra da artık bunu geri döndürmek oldukça zor ve 

hatta mümkün olmamaktadır. Fakat işten ayrılma niyeti içerisinde olan işgörenlere gerekli önlemler alınarak 

işte kalması sağlanabilir (Yıldız, 2008).  

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Örgütsel adaletin alt boyutları olan dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet işgörenlerin işten 

ayrılma niyetlerini ve motivasyonlarını farklı düzeylerde etkilemektedir. Bu doğrultuda araştırmanın modeli 

geliştirilerek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Modelde bulunan oklar, kutucuklarda yazan kavramların arasındaki etkiyi ve ilişkiyi göstermektedir. Bu 

noktada oluşturulan hipotezler ise şu şekildedir: 

H1: Örgütsel adalet algısının işgören motivasyonu üzerinde etkisi vardır. 

H1a: Dağıtım adalet algısının işgören motivasyonu üzerinde etkisi vardır. 

H1b:İşlemsel adalet algısının işgören motivasyonu üzerinde etkisi vardır. 

H1c: Etkileşimsel adalet algısının işgören motivasyonu üzerinde etkisi vardır. 

H2: Örgütsel adalet algısının işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

 H2a: Dağıtım adalet algısının işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

 H2b:İşlemsel adalet algısının işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

 H2c: Etkileşimsel adalet algısının işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır.                                                                                                                     

H3: İşgören motivasyonu ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini, Ankara’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler 

oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm İşletme Belgeli Tesislere ilişkin verilerine göre 

Ankara’da 48 tane dört yıldızlı, 23 tane beş yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Bu otellerde çalışan toplam 

kişi sayısına ulaşmak için ise şu formül kullanılmaktadır (Erdem, 2002): 

      Personel Sayısı 

Oda Başına Düşen Personel Sayısı      =   

                                                                                         Oda Sayısı 

Türkiye’ de oda başına düşen personel sayısı; 4 yıldızlı otellerde 0.76 ve 5 yıldızlı otellerde 1.18 kişi olarak 

belirtilmektedir (Ağaoğlu, 1992). Ankara’da bulunan 4 yıldızlı otellerin toplam oda sayısı 3435, 5 yıldızlı 

otellerin oda sayısı ise 4792’dir. Bu veriler neticesinde 4 yıldızlı otellerde toplam 2610 kişi çalışması 

gerekirken, 5 yıldızlı otellerde ise 5654 kişi çalışması gerekmektedir. Araştırma çalışmasının evreninin 

toplamı 8264 kişiden oluşmaktadır.  

  Örneklem hatasının 0.05 olduğu ve evrendeki kişi sayısının 10000 olarak kabul edildiği araştırmalarda 

örneklem sayısının en az 370 kişi olması beklenmektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan: 2004). Otellerin departman 

yöneticileri ve insan kaynakları departmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda, araştırma çalışmasının 

yapılmasına izin veren otellerin işgörenlerine, kolayda örnekleme yöntemiyle anketler uygulanmıştır. 

Toplam 411 tane katılımcıya ulaşılmış, bunların 393 tanesi kullanıma uygun olarak analize tabi tutulmuştur. 

Bu durumda elde edilen örneklem sayısının yeterli olduğu söylenebilir.  

Veri Toplama Teknikleri 

Araştırmaya veri toplamak amacıyla anket tekniğinden faydalanılmıştır. Anket formu, literatür taraması 

sonucu elde edilen daha önce kullanılmış güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış konuyla ilgili ölçeklerden 

faydalanılarak tasarlanmıştır. Anket formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, demografik 

özelliklere ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, örgütsel adalet algılarını belirlemeye ilişkin 

ifadeler yer almaktadır. Üçüncü bölümde işten ayrılma niyetine yönelik ifadeler yer almaktadır. Son 

bölümde ise motivasyon düzeylerini belirlemeye ilişkin sorulardan oluşmaktadır. 
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Örgütsel adalet algılarını belirlemek için, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen, 20 ifadeden 

oluşan örgütsel adalet ölçeği kullanılmış, bu ölçek ile katılımcıların dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve 

etkileşimsel adalet boyutları ayrı ayrı belirlenmiştir (Laçinoğlu, 2010). Örgütsel adalet ölçeğinin güvenirlik 

analizi sonuncunda elde ettiği Croanbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin bütünü için 0.96 olarak tespit 

edilmiştir. Bu araştırmada aynı ölçek için uygulanan güvenirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha iç 

tutarlılık kat sayısı dağıtımsal adalet boyutunda 0.88, işlemsel adalet boyutunda 0.85, etkileşimsel adalet 

boyutunda 0.92 ölçeğin tamamında ise 0.94 olarak tespit edilmiştir. İşten ayrılma niyetini belirlemek için, 

Demirel (2012)’in çalışmasında kullandığı 3 ifadeden oluşan işten ayrılma niyeti ölçeği yer almaktadır. 

Ölçeğe uygulanan güvenirlik analizi sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.87 olarak 

bulunmuştur. Motivasyon düzeylerinin belirlemek için, Gökkaya (2012)’nın çalışmasında kullandığı 23 

ifadeden oluşan motivasyon ölçeği yer almaktadır. Belirtilen 23 ifade motivasyon araçlarından meydana 

gelmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.92 olarak bulunmuştur.  

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada toplanan verilerin analizinde sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan istatistik paket 

programı, SPSS 22.0 kullanılmıştır. Araştırmada, değişkenler arasındaki etkiyi belirlemek için regresyon, 

ilişkiyi belirlemek için ise korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde, ilk olarak araştırmaya katılan işgörenlerin demografik özelliklerine, ardından regresyon ve 

korelasyon analizlerinin sonuçları, yorumları ve araştırma hipotezlerinin kabul edilip edilmediğine yer 

verilmiştir. 

Demografik Bulgular 

Anket çalışması sonucu elde edilen demografik bulgular aşağıda yer alan çizelge ile ayrıntılı bir şekilde 

gösterilip, yorumlanmıştır. Demografik bulgular şu şekilde dağılım göstermektedir; 

Tablo 1. İşgörenlerin demografik ve diğer bireysel özelliklerine ilişkin bilgiler 

 Bireysel Değişkenler F % 

   Kadın 100 25,4 

Cinsiyet   Erkek 293 74,6 

   Toplam 393 100 

 20 ve Altı 20 5,1 

 21-25 99 25,2 

 26-30 116 29,5 

Yaş 31-35 64 16,3 

 36-40 44 11,2 

 41 ve Ü stü 50 12,7 

   Toplam 393 100 

   İlköğretim 62 15,8 

   Lise 137 34,9 

   Ö nlisans 65 16,5 

Eğitim Durumu   Lisans 124 31,6 

   Lisansüstü 5 1,3 

   Toplam 393 100 

   Bekar 200 50,9 

Medeni Durum   Evli 180 45,8 

   Boşanmış 13 3,3 

   Toplam 393 100 

Katılan işgörenlerin, % 25,4 kadınlardan, %74,6 erkeklerden oluşmaktadır. Bu sonuca göre katılımcıların 

büyük çoğunluğunun erkek olduğu görülmektedir. Yaş aralıkları incelendiğinde, %5,1’i 20 yaş ve 

altı, %25,2’si 21-25 yaş arası, %29,5’i 26-30 yaş arası, %16,3’ü 31-35 yaş arası, %11,2’si 36-40 yaş arası ve son 
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olarak %12,7’si 41 yaş ve üstü işgörenlerden oluşmaktadır.  21-25 yaş grubu ile 26-30 yaş grubu kişilerin 

ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu durumda genç yaştaki çalışanların çoğunlukta olduğu sonucuna 

ulaşılabilir. Eğitim durumları dağılımına bakıldığında, çalışanların %15,8’i ilköğretim, %34,9’u lise, %16,5’i 

önlisans, %31,6’sı lisans, %1,3’ü lisansüstü mezunu oldukları görülmektedir. İşgörenlerin çoğunun lise ve 

lisans mezunu olmaları eğitimli ve eğitim seviyelerinin iyi seviyede olduğunu ifade etmektedir. Araştırmaya 

katılanların %50,9’u bekar, %45,8’i evli, %3,3’ü boşanmış kişilerden oluşmaktadır.  

Hipotezlerin Test Edilmesi 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma hipotezleri test edilmiştir. Bu kapsamda otel işletmelerinde çalışan 

işgörenlerin örgütsel adaletin alt boyutları olan; dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adaletin 

işten ayrılma niyetine ve motivasyona olan etkileri, bunun yanında motivasyon ile işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişki incelenmiştir. 

H1: Örgütsel adalet algısının işgören motivasyonu üzerinde etkisi vardır. 

H1a:Dağıtımsal adalet algısının işgören motivasyonu üzerinde etkisi vardır. 

Tablo 2. Dağıtımsal Adalet Algısının Motivasyon Üzerinde Etkisi 

                                      DEĞİŞKENLER                                       Motivasyon 

β t 

Dağıtımsal Adalet ,544 12,833 

R2 ,296 

F 164,697 

p ,000 

*p<0,05 anlamlı ilişki 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, R2=,296; F=164,697; p=,000 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Dağıtımsal adalet algısı motivasyon üzerinde %29,6 etkiye sahiptir. Ayrıca dağıtımsal adalet, 

motivasyon üzerinde bir etkiye sahiptir. t değerine bakıldığında etkinin istatiksel olarak anlamlı ve pozitif 

olduğu görülmektedir (β=,544; t=12,833; p=,000). Buradan hareketle H1a  yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

H1b:İşlemsel adalet algısının işgören motivasyonu üzerinde etkisi vardır. 

Tablo 3. İşlemsel Adalet Algısının İşgören Motivasyonu Üzerinde Etkisi 

                                      DEĞİŞKENLER                                                           Motivasyon 

β t 

İşlemsel Adalet ,636 16,283 

R2 ,404 

F 265,150 

P ,000 

*p<0,05 anlamlı ilişki 

Tablo 3’e bakıldığında, R2=,404; F=265,150; p=,000 olduğu için regresyon modelinin anlamlı olduğu ve 

işlemsel adalet algısının motivasyon üzerinde %40,4 etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında 

işlemsel adaletin (β=,636; t=16,283; p=,000) motivasyon üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin 

gözlenmesinden dolayı yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

H1c: Etkileşimsel adalet algısının işgören motivasyonu üzerinde etkisi vardır. 
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Tablo 4. Etkileşimsel Adalet Algısının İşgören Motivasyonu Üzerine Etkisi 

                                      DEĞİŞKENLER                                    Motivasyon 

β t 

Etkileşimsel Adalet ,684 18,557 

R2 ,468 

F 344,380 

P ,000 

*p<0,05 anlamlı ilişki 

Tablo 4 ‘te görüldüğü gibi, R2=,468; F=344,380; p=,000 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Etkileşimsel adalet algısı motivasyon üzerinde %46,8 etkiye sahiptir. Ayrıca etkileşimsel adalet, 

motivasyon üzerinde bir etkiye sahiptir. t değerine bakıldığında ilişkinin istatiksel olarak anlamlı ve pozitif 

olduğu görülmektedir (β=,684; t=18,557; p=,000). Buradan hareketle H1c yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

H2: Örgütsel adalet algısının işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

H2a: Dağıtım adalet algısının işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

Tablo 5. Dağıtımsal Adalet Algısının İşgörenlerin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi 

                                      DEĞİŞKENLER İşten Ayrılma Niyeti 

β t 

Dağıtımsal Adalet -,183 -3,672 

R2 ,033 

F 13,484 

P ,000 

*p<0,05 anlamlı ilişki 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, R2=,033; F=13,484; p=,000 olduğu için regresyon modelinin anlamlı olduğu ve 

dağıtımsal adalet algısının işten ayrılma niyeti üzerinde %3,3 etkiye sahip olduğu ifade edilmektedir. Bunun 

yanında dağıtımsal adaletin (β= -,183; t= -3,672; p=,000) işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve negatif bir 

etkisinin gözlenmesinden dolayı H2a yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

 H2b:İşlemsel adalet algısının işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

Tablo 6. İşlemsel Adalet Algısının İşgörenlerin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi 

                                      DEĞİŞKENLER İşten Ayrılma Niyeti 

β t 

İşlemsel Adalet -,200 -4,038 

R2 ,040 

F 16,309 

P ,000 

*p<0,05 anlamlı ilişki 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi, R2=,040; F=16,309; p=,000 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak 

anlamlıdır. İşlemsel adalet algısı işten ayrılma niyeti üzerinde %4,0 etkiye sahiptir. Ayrıca işlemsel adaletin 

işten ayrılma niyeti üzerinde bir etkisi vardır. t değerine bakıldığında ilişkinin istatiksel olarak anlamlı ve 

negatif olduğu görülmektedir (β= -,200; t= -4,038; p=,000). Bu açıklamalar neticesinde H2b yeterli kanıtla 

desteklenmiştir. 

H2c: Etkileşimsel adalet algısının işgörenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. 

Tablo 7. Etkileşimsel Adalet Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi 

DEĞİŞKENLER İşten Ayrılma Niyeti 

β t 

Etkileşimsel Adalet -,160 -3,204 

R2 ,026 

F 10,265 

P ,001 

*p<0,05 anlamlı ilişki 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, R2=,026; F=10,265; p=,001 olduğu için regresyon modeli istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Etkileşimsel adalet algısı işten ayrılma niyeti üzerinde %2,6 etkiye sahiptir. Ayrıca etkileşimsel 

adaletin, işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi vardır. Bu etkinin, t değerine bakıldığında istatiksel olarak 

anlamlı ve negatif olduğu görülmektedir (β=,- 160; t=-3,204 ; p=,001). Buradan hareketle H1c yeterli kanıtla 

desteklenmiştir. 

H3: İşgören motivasyonu ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

Tablo 8. İşgören Motivasyonu İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki 

                                      

DEĞİŞKENLER 

İşten Ayrılma Niyeti  

n r p 

Motivasyon   393 -,121 ,016 

*p<0,05 anlamlı ilişki 

Tablo 8’e göre r= -,121 ile işgörenlerin motivasyon ve işten ayrılma niyetleri arasında düşük düzeyde, negatif 

ve anlamlı (p<0,05) bir ilişki olduğu söylenebilir. Motivasyon düzeyi arttıkça işten ayrılma niyeti 

azalmaktadır.  Bu durumda H3 yeterli kanıtla desteklenmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Hizmet sektörünün vazgeçilmez işletmeleri olan oteller, bu sektörünün can damarlarındandır ve insan 

unsuru bu işletmelerin merkezinde yer almaktadır. Emek yoğun özellik gösteren bu işletmelerde insan 

kaynakları uygulamalarının önemi daha da artmaktadır. Buna eşdeğer olarak, bu örgütlerin başarıya 

ulaşmaları için insan kaynaklarına verilmesi gereken önem de hızla artmaktadır. Özellikle yöneticilerin 

işgörenlerine değer vermeleri, onları kurumlarının sadece işgören olarak değil, aynı zamanda bir ortağı 

olarak görmeleri, işgörenleri arasında adil uygulamalara yer vermeleri işgörenlerin örgütlerine dair adalet 

değerlendirmelerini güçlendireceğinden, işgörenlerin motivasyon düzeyleri artacak ve işten ayrılma 

niyetleri de bu bağlamda azalacaktır. Kişiler çalıştıkları örgütlerde adaletsiz davranıldığı yönünde 

değerlendirmelere kapıldıklarında olumsuz duygulara kapılarak hem örgütleri hem de kendileri için 

olumsuz davranışlar sergileyebileceğinden işletmeler işgörenlerini memnun etmek ve işgücü devrini en aza 

indirmek için örgütlerindeki adalet değerlendirmelerini en yüksek seviyede tutmaya çalışmaktadırlar. 

Hipotezlerin test sonuçları incelendiğinde, örgütsel adalet algısı boyutlarının motivasyon üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların örgütsel adalet algısı olumlu olduğunda motivasyon 

düzeylerinin arttığı, aksi takdirde motivasyon düzeylerinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu boyutlardan en 

fazla etkiye sahip olan %46,4 ile etkileşimsel adalettir. Etkileşimsel adaleti, %40,4 ile işlemsel adalet ve %29,6 
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ile dağıtımsal adalet takip etmektedir. Bu sonuçlardan anlaşılacağı üzere örgütsel adalet boyutları arasında; 

iletişimin, ilginin, saygı ve sevginin etkili olduğu etkileşimsel adaletin motivasyon üzerinde önemli bir etkisi 

olduğu görülmektedir. Bu durum literatürde ki diğer çalışmalarla desteklenmektedir. Acar (2011) yaptığı 

araştırmada örgütsel adaletin üç alt boyutunun da yüksek düzeyde algılandığını ve etkileşimsel adaletin 

daha ön plana çıktığını saptamıştır (Acar, 2011). Abbasoğlu (2015) bir devlet hastanesi üzerinde yaptığı 

çalışmada işgörenlerin etkileşimsel adalet algılarının, örgütsel adaletin diğer boyutları olan dağıtımsal ve 

işlemsel adalet boyutlarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Oral  (2012) 221 sağlık çalışanları 

üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında benzer sonuçları elde etmiş, etkileşimsel adalet algısı dağıtımsal ve 

işlemsel adalet algısına göre yüksek algılanmıştır (Oral, 2012). İren (2015) İlkokul öğretmenleri üzerinde 

yaptığı araştırma değerlendirildiğinde örgütsel adaletin alt boyutları üzerinde en yüksek düzeyi etkileşimsel 

adalet algısı oluşturmaktadır (İren, 2015). Etkileşimsel adaletin yüksek olduğu durumlarda, işgörenler 

açısından dağıtımsal ve prosedürel adaletin öneminin azaldığını ve kesişimin anlamlı olmadığı 

belirtilmektedir. Ulaşılan bulgular neticesinde, işverenlerin işgörenlere karşı duyarlı, ilgili, saygılı ve itibarlı 

davranışlar sergilediklerinde, işgörenlerin adaletsiz ücret dağılımını veya adaletsiz süreçleri bir nebze 

görmezden gelmeleri, daha fazla hoşgörülü olma yönünde hareket ettikleri, şeklinde yorumlanmıştır 

(Skarlicki ve Folger, 1997). 

Örgütsel adalet algısı boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin sonuçlarına bakıldığında, boyutlar 

arasında en fazla etkiye %4,0 ile işlemsel adalet, %3,3 ile dağıtımsal adalet ve %2,6 ile etkileşimsel adalet 

algısının etkili olduğu görülmektedir. Çalışmadaki katılımcılara göre işten ayrılma niyeti üzerinde en fazla 

etkiye; karar alma sürecine katılmayı, bu süreçte tarafsız olmayı ve yöntemlerin adil bir şekilde algılanması 

ile ilgilenen işlemsel adalet algısı sahiptir. Adaletin sağlanması durumunda işgörenlerin işten ayrılmaya 

niyetlerinin azalacağı belirgindir.  Bu durumda yöneticiler açısından örgüt ortamında adaletin tesis edilmesi 

önem arz etmektedir. Adaletin sağlandığı bir iş ortamında işgörenler işten ayrılma niyetinde olmayacakları 

için asıl işlerine ve örgüte daha fazla yoğunlaşacaklardır. Araştırmada elde edilen bulgular, konu ile ilgili 

daha önce yürütülen çalışmaların bulguları ile örtüşmektedir.  Sökmen, Bilsel ve Erbil (2013) bankacılık 

sektöründe yaptıkları çalışma sonuçlarına göre işgörenlerin, işletmelerinin adaletli davrandığına ilişkin 

inancının,  işgörenlerin görevlerinin gereğini yerine getirmede belirleyici bir rolü olduğu bulunmaktadır 

(Sökmen, Bilsel ve Erbil, 2013). Sunar (2016) bankacılık sektörüne yönelik yaptığı çalışmada işletme 

yöneticilerinin işgörenlerinin beklentilerini gözetmesi, kendilerine, yaklaşımlarına ve uygulamalarına ilişkin 

değerlendirmeleri yönetmesinin; işletmenin hedeflerine ulaşması açısından önem arz ettiği ve örgütsel 

adaletin pozitif çıktıları işletmeye anlamlı katkılar sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır (Sunar, 2016). Buradan 

hareketle işletme yöneticileri karı arttırmak, işletme hedeflerine ulaşmak için örgüt içerisinde adaleti 

sağlamalıdırlar aksi takdirde yöneticiler ve işletme zarara uğrayacaktır. Adaletin tesisi işgörenler üzerinde 

olumlu davranışlar geliştirilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Çünkü adaletin burada bir tetik etkisi 

yarattığı söylenebilir. 

Motivasyon ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiye bakıldığında düşük düzeyde, negatif yönlü anlamlı bir 

ilişkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Motivasyon düzeyi yüksek olan işgörenler işten ayrılma niyeti 

içerisinde olmamaktadırlar. Aksi halde işten ayrılma niyetinin artmakta ve işgörenlerin asıl faaliyetlerine 

yoğunlaşamadıkları ifade edilebilir. Bu durum literatürdeki çalışmalarla da benzerdir. Ünsar (2011) yaptığı 

çalışmanın araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde motive olmuş bir iş görenin işten ayrılma 

eğiliminin düşük, tersi durumunda ise yüksek olduğu belirlenmiştir (Ünsar, 2011). Yıldız, Savcı ve Kapu 

(2014) araştırmalarında motive edici faktörlerin işten ayrılma niyetini negatif yönde etkilediği sonucuna 

varmışlardır (Yıldız, Savcı ve Kapu, 2014). 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler ışığında şu önerilerde bulunulabilir: 

 Çalışma sonuçlarında da yer aldığı üzere örgütsel adalet boyutları motivasyonu ve işten ayrılma niyetini 

etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Motivasyon düzeylerinin düşmemesi ve işten ayrılma niyetlerinin 

artmaması için otel işletmeleri tarafından örgütsel adaletsizliğe neden olan unsurların belirlenmesi ve 

gerekli tedbirlerin alınması işletmeler için yararlı olacaktır. 

 Mevcut işgörenlerin işletmelerde tutulma maliyeti yeni eleman bulma ve istihdam etme maliyetinden daha 

düşük olduğu için işletmelerin mevcut işgörenleri kaybetmemesi büyük önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda işgörenlerin örgütsel adalet algısının ve motivasyon düzeyinin yüksek tutulması işten ayrılma 
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niyetinin artmaması için otel işletmeleri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasının işletmeler için yararlı 

olacaktır. 

 İşgörenlerin örgütsel adalet algıları, motivasyon ve işten ayrılma niyetlerinin belirli aralıklarla kontrol 

edilip artış ya da azalışların nedenleri hakkında detaylı araştırmaların yapılması işletmeler için ileride 

doğabilecek sorunların önüne geçilmesi noktasında son derece önemlidir. 

 İşletme yöneticilerine örgütsel adalet, motivasyon, işten ayrılma niyeti kavramlarına ilişkin kuramsal ve 

uygulamaya yönelik bilgilerin verilmesi amacı ile çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetler düzenlenmelidir. 

 İşletme yöneticilerinin örgütle ilgili kurallara sadık kalıp keyfi uygulamalardan kaçınarak bu kuralları 

herkese eşit uygulamaları, işgörenlere verilen ödül ve ceza dağıtımı gibi uygulamalarda hak esasına dayalı 

olarak adil davranmaları, işgörenleri karar verme sürecine dahil etmeleri işgörenlerin örgütsel adalet 

algılarını arttıracaktır. 

 Son olarak, örgütsel adalet algısının motivasyon ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi farklı bölgelerdeki 

otel işletmelerinde veya Türkiye geneli tüm otel işletmeleri dikkate alınarak araştırma gerçekleştirilebilir. 

Ayrıca, konu sadece otel işletmeleri ile sınırlandırılmamalı, turizm hizmeti veren diğer işletmeleri ve 

turizm dışındaki sektörleri kapsayan geniş boyutlu araştırmalar yapılarak daha farklı sonuçlara ulaşılabilir. 
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Amaç – Turizm sektöründe en fazla çalışanın görev aldığı ve müşteri ile ilişkilerin yoğun 

olduğu otel işletmelerinde, çalışanların sergiledikleri davranışlar müşteri tatmini açısından 

oldukça önemlidir. Çalışanların görev tanımlarının ötesindeki davranışları sergilemelerini 

içeren örgütsel vatandaşlık davranışları da işletmelerin hizmet performansını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı, her ne kadar karşılık beklenmeksizin 

gerçekleştirilen davranışları içerse de çalışma ortamının, çalışanları fazladan gönüllü davranış 

sergilemeye yöneltmesi gereklidir. Bu kapsamda çalışanlar tarafından algılanan örgütsel adalet, 

örgütsel vatandaşlık davranışına yön verebilecek nitelik taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, 

otel çalışanlarının algıladıkları örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 

etkisini belirleyebilmektir.  

Yöntem – Nicel yöntem benimsenen bu araştırmada veriler Antalya’nın Kemer bölgesindeki beş 

yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 452 kişiye anket uygulanarak elde edilmiştir. Uygulanan 

anket örgütsel adalet ölçeği, örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği ve demografik bilgilerden 

oluşmaktadır. Elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. 

Bulgular – Yapılan analizler sonucunda, algılanan örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık 

davranışları üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre çalışanların örgütsel 

vatandaşlık davranışlarındaki değişimlerin %23’ünün örgütsel adaletten kaynaklandığı; 

örgütsel adaletin boyutlarına göre değerlendirildiğinde ise otel çalışanlarının örgütsel 

vatandaşlık davranışlarına en fazla yön veren adalet boyutunun etkileşim adaleti boyutu 

olduğu ortaya konulmuştur.  

Tartışma – Otel çalışanlarının algıladıkları örgütsel adaletin, örgütsel vatandaşlık davranışı 

üzerinde anlamlı bir etkisinin tespit edildiği bu araştırma, ilgili alanyazında daha önceden 

yapılan araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. Ayrıca söz konusu etki, eşitlik ve sosyal 

değişim teorileri ile açıklanabilmektedir. Otel çalışanlarına yönelik adil uygulamaların örgütsel 

vatandaşlık davranışını olumlu yönde arttırdığı sonucu, otel yöneticilerinin işletme 

performansını artırmak için adil uygulamalara önem vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Purpose – In the hotel business where the highest number of employees is involved in the 

tourism sector and the relations with the customer are intense, the behaviors of the employees 

are very important in terms of customer satisfaction. Organizational citizenship behaviors, 

which include the behavior of employees beyond their job descriptions, significantly affect the 

service performance of the enterprises. Organizational citizenship behavior, although it includes 

the behaviors performed without anticipation, organizational circumstances should lead the 

employees to exhibit extra voluntary behavior. In this context, the organizational justice 

perceived by the employees may lead to organizational citizenship behavior. The purpose of 

this study is to determine the impact of the perceived organizational justice on the 

organizational citizenship behaviors of hotel employees. 

Design/methodology/approach – In this study, the quantitative method was used and the data 

were obtained by applying a questionnaire to 452 people working in five star hotels in Kemer, 

Antalya. The questionnaire consisted of organizational justice scale, organizational citizenship 

behavior scale and demographic information. The obtained data were tested by correlation and 

regression analysis. 

Results – As a result of the analysis, it was found that organizational justice had a significant 

effect on organizational citizenship behaviors. According to this, 23% of the employees' 
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Research Article organizational citizenship behaviors are caused by organizational justice. When evaluated 

according to the dimensions of organizational justice, it was revealed that the justice dimension 

which has the strongest effect on the organizational citizenship behaviors of hotel employees is 

the interaction justice. 

Discussion – This study, in which a significant effect of the organizational justice perceived by 

the hotel employees on organizational citizenship behavior is determined, is consistent with the 

previous studies in the relevant literature. This effect can also be explained by the Equality and 

Social Change theories. The fact that fair practices for hotel employees positively increase the 

behavior of organizational citizenship reveals that hotel managers should pay attention to fair 

practices to improve business performance. 
 

GİRİŞ 

Kelime anlamı incelendiğinde, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme şeklinde tanımlanan (TDK, 2019) 

adalet kavramı, çalışma yaşamının en önemli konuları arasında yer almaktadır. Her gün işyerine giden 

çalışanların, farkında bile olmadan, adalet arayışı içinde olacaktır. Çalışanların örgüte karşı davranışlarının 

şekillenmesinde örgütsel adaletin etkili olduğu ifade edilmektedir (Lambert, 2003:155). Ö rgüte yönelik 

algılanan adalet sonucunda çalışanlarda oluşan olumlu ya da olumsuz duygular, yaptıkları işin niteliğine 

yansıyacaktır. 

Ö rgütsel adalet ile ilgili yapılan araştırmalar, adil algılamaları olan çalışanların, örgüte yönelik olumlu 

eğilimlerinin oluşacağının yanı sıra örgütün yararına davranışlar sergileyeceğine vurgu yapmaktadır 

(Barling ve Michelle, 1993:649; Keleş ve Tuna, 2016:377-378). Özellikle müşteri ile ilişkilerin yüz yüze ve 

yoğun olduğu turizm sektörü açısından konuya bakıldığında, algılanan adaletin çalışanların hizmet 

süreçlerine yansıması kaçınılmazdır. Turizmin en fazla insanın çalıştığı sektörü olan otelcilikte, çalışanların 

birbirlerine olan yardımları, davranışları bunun yanında dayanışmaları, hizmetin kalitesine önemli ölçüde 

etki edebilecek kadar hassasiyet içermektedir. Aynı zamanda anlık olarak gelişen sorunlara çözüm 

üretilmesi, örgütün geleceğini ve işleyişini ilgilendiren durumlarda kararlara katılma ve sorumluluk alma 

eğilimi de algılanan adalet ile ilişkili konular olarak değerlendirilebilir. Yapılan araştırmalar, algılanan 

örgütsel adaletin iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven gibi örgüt açısından önemli sonuçları olan 

hususlara yön verdiğini göstermektedir (Albrecht ve Travaglion, 2003; Aryee vd., 2002; Ay ve Koç, 2014; 

Begley vd., 2006; Brashear vd., 2004; Camerman vd., 2007; Choi, 2011; DeConinck, 2010; Folger ve Konovsky, 

1989; Hon ve Lu, 2010; Hubbell ve Chory-Assad, 2005; Lambert, 2003; Lowe ve Vodanowich, 1995; Martin ve 

Bennett, 1996;  McFarlin ve Sweeney; 1992, Moorman vd.,1993; Tang ve Baldwin, 1996; Taxman ve Gordon, 

2009; Pillai vd., 1999; Yang vd., 2009). 

Bireylerin iş ortamındaki davranışlarını şekillendiren önemli bir unsur olan örgütsel adaletin, çalışanların 

biçimsel rollerinin ötesine geçerek fazladan sergiledikleri davranışları ifade eden örgütsel vatandaşlık 

davranışları (Organ, 1988:4) üzerindeki etkisi de alanyazında üzerinde çalışılan araştırma alanlarından 

biridir. Daha önce de ifade edildiği üzere otelcilik sektörünün yapısından kaynaklanan sebepler, söz konusu 

bu etkinin önemini arttırmaktadır. Hizmetin üretildiği anda tüketilmesi, iş anında ortaya çıkabilecek 

olumsuzlukların tüketiciye yansımasını da beraberinde getirecektir. İş yerinde biçimsel rol tanımlarının 

ötesindeki davranışları içeren örgütsel vatandaşlık davranışının sergilenme sıklığı, ortaya çıkabilecek 

sorunları en aza indirecektir. Bu yüzden örgütsel vatandaşlık davranışının örgütsel adaletin hangi 

boyutlarından ne düzeyde etkili olduğunun ortaya konulması, gerek ilgili alanyazına gerekse doğrudan 

çalışma yaşamına katkı sağlayacak sonuçlara ulaştırabilir. Bu araştırmada otel çalışanlarının algıladıkları 

örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

1. Örgütsel Adalet 

Örgütsel adaletin kaynağı, Adams’ın eşitlik teorisine dayanmaktadır. Adams (1965:283-295), eşitsizlik 

durumunda çalışanların kazançlarını ve işe karşı yatırımlarını bilinçli veya bilinçsiz olarak değiştirmesi, 

bulundukları ortamdan ayrılması ve karşılaştırdıkları kişiyi değiştirmesi gibi tepkiler geliştirdiklerini ifade 

etmektedir. Buna göre çalışanların, iş ortamında algıladıkları adalete göre, davranışlarını şekillendirebileceği 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Moorman (1991:845), örgütsel adaleti, çalışanların işlerinde kendilerine adil 

davranılıp davranılmadığına nasıl karar verdikleriyle ve bu kararların işle ilgili diğer değişkenleri nasıl 

etkilediğiyle ilgili bir kavram olduğunu ifade etmektedir. Çalışanların adalet algılamaları, görev 
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paylaşımları, kazanımlar, süreçlerin işleyişi ve yöneticilerin ilişkilerinin niteliği gibi faktörler ile 

şekillenmektedir. Bu durumda örgütsel adaletin boyutlarını incelemekte fayda vardır. 

Örgütsel adalet, bazı araştırmacılar tarafından dağıtım adaleti ve işlem adaleti olmak üzere iki boyutta ele 

alınmıştır (Folger ve Konovsky, 1989; Greenberg, 1990; Lee ve Farh, 1999). Bu araştırmalarda işlem adaleti 

kapsamında değerlendirilen etkileşim adaleti, birçok araştırmada dağıtım ve işlem adaletine ek olarak başka 

bir boyut olarak ele alınmıştır (Aryee vd. 2002; Bies, 2001; Cropanzano vd. 2001; Greenberg, 2004; Moorman, 

1991; Olkonen ve Lipponen, 2006; Scandura, 1999; Skarlicki vd., 1999; VanYperen vd., 2000).  

Dağıtım adaleti, çalışanların elde ettikleri kazanımlar ile hak ettiklerine inandıkları kazanımlar arasında 

yaptıkları kıyaslamaya ilişkin algılamalarını ifade etmektedir (Skarlicki ve Folger, 1997: 435;). Dağıtım 

adaleti görevler, hizmetler, fırsatlar, cezalar/ ödüller, roller, statüler, ücretler, terfiler, vb. her türlü kazanımın 

kişiler arasındaki paylaşımını konu alan bir kavram olmakla birlikte bu kaynakların işletme çalışanlarına eşit 

olarak paylaştırılması şeklinde değerlendirilmektedir (Cohen, 1987:19-20). Alexander ve Ruderman 

(1987:177), adaletsiz dağıtımın, çalışanların performanslarının düşmesine, diğer çalışanlarla daha az iş 

birliğine gitmelerine ve verimsiz davranışlar sergilemelerine neden olduğuna vurgu yapmaktadır.   

İşlem adaleti, çalışma koşullarına yönelik olarak alınan kararlarda izlenen strateji ve politikaların adil olma 

derecesi ile ilişkilidir (Jahangir vd., 2006:23). Basit olarak örgüt tarafından kararların alınmasında kullanılan 

süreçlere ilişkin adalet algılamaları olarak tanımlanan işlem adaleti (prosedür adaleti) (Scandura, 1999:26), 

kazanımların neye göre ve nasıl belirlendiğini, kazanımların dağıtımında kullanılan karar verme 

mekanizmasının nasıl işlediğini ve bu mekanizmanın çalışanlarca ne kadar adil algılandığını (Konovsky, 

2000:489) açıklamaktadır. Tyler (1988:103), çalışanların örgütsel adalet algılamalarını en çok etkileyen adalet 

boyutunun işlem adaleti olduğunu ifade etmektedir. Dağıtım ve işlem adaleti bireylerin işe ve örgütlerine 

karşı olan tutumlarını etkilerken, etkileşim adaleti ise yöneticilerine karşı olan tutumlarını etkilemektedir 

(Masterson vd., 2000:744).  

Etkileşim adaleti, örgütsel adaletin insani yönü ile ilgilidir (Kwak, 2006:10). Bies (2001:100-101), etkileşim 

adaletini, örgütsel prosedürler uygulanırken bireylerin karşılaştığı tutum ve davranışların biçimi olarak 

tanımlanmıştır. Cropanzano ve Greenberg (1997:317), etkileşim adaletinin kişilerarası ilişkilerin kalitesi ile 

ilgili olduğunu ve işlem adaletinin sosyal bir boyutu olduğunu öne sürmektedir. Özet olarak etkileşim 

adaletinin, bireyler arası ilişkilere yapılan yatırımlar ve bu ilişkilerden elde edilebilecek çıktılar üzerine 

odaklandığı söylenebilir (Ramamoorthy ve Flood, 2004:249). Cropanzano ve Wright (2003:10), bireylerin 

istenmeyen bir sonuçla ilgili kendilerine yeterli bir açıklama yapıldığında daha toleranslı olabildiğini ifade 

etmektedir. Bunun tersi durumda ise algıladıkları adaletsiz etkileşimden dolayı, çalışanlar bütün örgüte 

veya kendi çıktılarına değil, yöneticilerine karşı tepki göstermeye yönelmektedirler (Crpanzano ve Wright, 

2003:200). 

2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Temeli Organ ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalara (Bateman ve Organ, 1983; Smith vd., 1983; 

Organ, 1988)  dayanan örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışma ortamında belirlenen standartların ve iş 

tanımlarının ötesinde bireylerin sergilediği gönüllü veya fazladan rol davranışı olarak tanımlanmaktadır 

(Organ, 1988:4). Greenberg ve Baron (2000:212) örgütsel vatandaşlık davranışını, çalışanların örgüt 

tarafından belirlenen biçimsel rollerin ötesine geçerek, istenenden daha fazlasını yapması olarak 

açıklamaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı, iş/örgüt için fazladan sergilendiği için yararlı davranışlar 

olarak değerlendirilmektedir (Dick vd., 2008:391). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, örgütsel vatandaşlık 

davranışı gönüllülük esasına dayandığından, örgütün ödül sistemi ile ilişkili olmayıp karşılık beklemeden 

sergilenen davranışlardır (Deluga, 1995:1-2). Aynı zamanda örgütsel vatandaşlık davranışı, beklenmeyen 

olaylarda, çalışanlar arasında dayanışma sağlamaktadır (Smith vd., 1983:653-654). 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, ilgili alanyazında (Organ ve Konovsky, 1989; Farh vd., 1990; Moorman, 1991; 

Moorman, vd., 1993; Tansky, 1993; Deluga, 1995) özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve üyelik 

erdemi (sivil erdem) olmak üzere beş boyutta ele alınmaktadır. Özgecilik, işle ilgili sorunların ortaya çıkan 

sorunları engellemek amacıyla diğer çalışanlara yardım etmeyi içeren davranışlardır (Organ ve Konovsky, 

1989:157; Podsakoff vd., 2000:516). Vicdanlılık, çalışanların kendilerinden beklenenlerden fazla olarak gönüllü 

bir biçimde ortaya koydukları fazladan davranışları sergilemeyi içermektedir (Barkslade ve Werner, 
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2001:148; Schnake ve Dumler, 2003:284). Örneğin, mesai saati dolduğu halde işi bitmeyen çalışanın, saati 

dikkate almaksızın işini bitirdikten sonra iş yerinden ayrılması ve bu davranıştan dolayı herhangi bir 

beklenti içinde olmaması, vicdanlılık davranışı kapsamında değerlendirilebilir. Nezaket boyutu özgecilik 

boyutu ile karıştırılmakla birlikte, özellikle diğer çalışanlarla ilgili olası problemleri önceden görebilmeye ve 

ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçebilmeye yönelik bireyler arasındaki olumlu iletişime dayanan 

davranışlara odaklanmaktadır (Konovsky ve Organ, 1996:255). Çalışma arkadaşlarının hakkını koruma, 

sorun çıkmadan önce sorunu öngörerek yapıcı tutum sergileme gibi davranışlar, nezaket davranışlarına 

örnek gösterilebilir. Centilmenlik, örgütte bireylerarası ilişkilerde ortaya çıkabilecek küçük problemleri 

büyütmeme, şikâyet etmeden giderme; başka bir ifade ile gerginliğe neden olabilecek durumlardan kaçınma 

davranışlarını içeren boyuttur (Konovsky ve Organ, 1996:255; Podsakoff vd., 2000:518; Schnake ve Dumler, 

2003:284). Son olarak üyelik erdemi boyutu ise örgüt içinde düşünceyi ifade etmeyi (Kidder, 2002:637) ve 

örgüte aktif ve gönüllü olarak katılmayı (Podsakoff ve MacKenzie, 1994:351), başka bir ifade ile örgüt 

yaşamıyla ilgili sorumluluk almayı, ifade etmektedir (Podsakoff vd., 1997:263). 

Örgütsel vatandaşlık davranışının boyutları genel olarak değerlendirildiğinde, çalışanların birbirine 

yardımını, dayanışmasını, örgüt amaçlarına odaklanmayı, sorun ve gerginliklerden kaçınmayı ve örgütün 

geleceği için fikirleri ifade etmeyi içeren olumlu davranışlar bütününü oluşturmaktadır. Yapılan 

araştırmalar (Bateman ve Organ, 1983; Moorman vd., 1993; Williams ve Anderson, 1991; Borman ve 

Motowidlo, 1997),  örgütsel vatandaşlık davranışı sergileyen çalışanların performanslarının, diğerlerine 

nazaran daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı, daha önce de ifade 

edildiği üzere ödül sistemi ile ilişkili olmasa da gerçekleştirilen davranış takdir edildiğinde tekrarlanma 

eğilimi artacaktır (Miles vd., 2002:52). Özellikle müşteri ile yüz yüze iletişimin yoğun olduğu otel 

işletmelerinde, hizmet sırasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumların müşteriye yansıma riski oldukça 

yüksektir. Örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme eğilimin yüksek olduğu işletmelerde, bu riskin azalma 

eğilimi muhtemeldir. Bu yüzden örgüt yönetimlerinin örgütsel vatandaşlık davranışını arttıracak çalışma 

şartları oluşturması, örgüt yararına olacaktır. 

3. Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi 

Örgütsel vatandaşlık davranışının, iş tatmini (Cropanzano vd., 2003; Motowidlo, 2000; Tansky, 1993), 

örgütsel bağlılık (Cohen, 2006; Motowidlo, 2000) lider davranışları (Bateman ve Organ, 1983:588; Farh 

vd.,1990 ; Podsakoff vd., 1990), işin ve örgütün özellikleri (Somech ve Ron, 2007; Van Dyne vd., 1994) ile 

ilişkili olduğu yönünde araştırma sonuçları ile karşılaşmak mümkündür. İlgili çalışmalar genel olarak 

değerlendirildiğinde; çalışma koşullarından ve görevinden, yöneticilerinin davranışlarından memnun olan, 

çalıştığı işletmeye karşı olumlu duyguları oluşan ve işinden keyif alan bireylerin örgütsel vatandaşlık 

davranışı sergileme eğilimi arttığı sonucu çıkarılabilir. Buna göre, çalışanlar için önemli bir unsur olan 

örgütsel adaletin, sergileyecekleri örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkili olması beklenmektedir.  

Bununla birlikte ilgili alanyazında örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışını artırdığına yönelik 

sonuçlara ulaşılan fazlaca araştırma bulunmaktadır (Blakely vd., 2005; Chan ve Lai, 2017; Chou vd., 2013; 

Deluga, 1995; Eskew, 1993; Farh vd., 1990; Greenberg, 1993; İşbaşı, 2000; Kim vd., 2009; Lim ve Loosemore, 

2017; Moorman, 1991; Moorman vd., 1998; Niehoff ve Moorman, 1993; Olkonnen ve Lipponen, 2005; Organ, 

1988; Organ ve Konovsky, 1989; Ö zduran ve Tanova, 2017; Schappe, 1998; Smith vd., 1983; Tansky; 1993).  

Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini sosyal değişim ve eşitlik kuramları ile de 

açıklamak mümkündür. Sosyal değişim kuramına göre, ekonomik beklentilere odaklanmadan yalnızca iş 

arkadaşının beğeni ve teşekkürüne odaklanan yardım etme davranışının geliştiği belirtilmektedir (Homans, 

1958:605-606). Yine Blau (1964:8), sosyal değişimi maddi kazanç amacı güdülen ekonomik değişimden ayırt 

etmiştir. Buna göre, görev tanımlarının ötesindeki örgütsel vatandaşlık davranışını açıklarken, adil bir iş 

ortamının sosyal değişime ve sonuç olarak örgütsel vatandaşlık davranışına yön vereceğini ifade etmek 

mümkün olacaktır. Sosyal değişime ilişkin olumsuz algılamalara sahip olan çalışanlar, örgüt yararına 

olmayan davranışlara yönelebilmektedir (Pelit ve Bozdoğan, 2014). Bu durum da örgütsel vatandaşlık 

davranışının sergilenmeyeceği sonucu çıkarılabilir. 

Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisini açıklayan diğer bir kuram ise Adams (1965)’ın 

eşitlik kuramı olarak değerlendirilebilir. Adams (1965)’a göre, çalışanlar görev ve ödül paylaşımı ile iş 

ilişkilerinde eşit bir yaklaşım görmek ve çabalarının karşılığını almak istemektedirler. Aksine, 
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kazanımlarının fazla ya da az olduğunu düşünen çalışan, adaleti sağlamak için, işletmeye olan katkılarını 

azaltmaya veya arttırmaya gidebilecektir. İşletmeye olan katkıları arttırmak, daha fazla çalışmak, sorunların 

önüne geçmek, sorumluluk almak ve iş arkadaşlarına yardım etmek şeklinde gelişebilir. Bu davranışlar ise 

örgütsel vatandaşlık davranışına örnek teşkil etmektedir.  Turizm ve/veya otelcilik sektöründeki çalışma 

koşulları ve ilişkileri dikkate alındığında, sosyal değişim ve eşitlik kuramlarının çalışan davranışları 

açısından ne denli önemli olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. 

Otel çalışanları, sektörün emek yoğun özelliğinden dolayı birçok standart uygulamayı hatasız ve eksiksiz 

yerine getirmek ve böylelikle müşteri memnuniyetini işletme adına sağlamak durumundadırlar. Bu yüzden 

yardımlaşmayı, oluşabilecek sorunları en aza indirmeyi ve örgüt yararına olacak davranışlar sergilemeyi 

kapsayan örgütsel vatandaşlık davranışı, otelcilik/turizm sektörü için oldukça önemlidir. Hatta iş tatmini, 

örgütsel bağlılık ve yüksek performans ile ilişkili olan örgütsel vatandaşlık davranışının turizm işletmeleri 

için hayati bir öneme sahip olduğu (Keleş ve Pelit, 2009; Ö zduran ve Tanova, 2017) ifade edilmektedir. Bu 

yüzden otel çalışanlarının sergiledikleri örgütsel vatandaşlık davranışının, ödül ve görevlerin, örgütsel 

süreçlerin ve yönetici-çalışan arsındaki ilişkinin adilliğini ifade eden örgütsel adalet ile ilişkisi kaçınılmazdır. 

Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların algıladıkları örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık 

davranışları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu kapsamda araştırmanın hipotezleri şu şekilde 

geliştirilmiştir: 

H1: Otel çalışanların algıladıkları dağıtım adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

H2: Otel çalışanların algıladıkları işlem adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

H3: Otel çalışanların algıladıkları etkileşim adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır 

H4: Otel çalışanların algıladıkları örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır  

Araştırmanın devam eden bölümünde, yönteme, bulgulara ve araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.  

YÖNTEM  

Nicel yöntem benimsenen ve betimsel nitelik taşıyan bu araştırmada veriler, anket aracılığıyla toplanmıştır. 

Anket, örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı ölçekleri ile demografik soruları kapsamaktadır. 

Temeli Moorman (1991)’ın çalışmasına dayanan ve Niehoff ve Moorman (1993) tarafından kullanılan 

örgütsel adalet ölçeği;  dağıtım, işlem ve etkileşim adaleti olmak üzere 3 boyutu içeren 20 ifadeden 

oluşmaktadır. Söz konusu ölçek Yıldırım (2003) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.  Araştırmaya 

katılanların örgütsel vatandaşlık davranışı ise Basım ve Şeşen’in (2006)’in Vey ve Campbell (2004) ile 

Williams ve Shiaw (1999)’ın ölçeklerinden yararlanarak Türkçeye uyarladığı, özgecilik, vicdanlılık, nezaket, 

centilmenlik ve üyelik erdemi olmak üzere 5 boyuttan ve 19 ifadeden oluşan ölçek ile tespit edilmiştir. 

Araştırmanın evreninin Antalya’nın Kemer bölgesindeki 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar 

oluşturmaktadır. Kemer Bölgesi’ndeki otel ve çalışan sayısının fazlalığı nedeniyle, örneklem alma yoluna 

gidilmiştir. Buna göre uygun (kazara) örnekleme yöntemi ile seçilen 9 oteldeki çalışanlar için sunulan 600 

adet anketten geri dönen ve geçerli olan 452 anket formu dikkate alınmıştır. Geçerliliği ilgili alanyazında 

kanıtlanan ölçeklerin ve alt boyutlarının güvenilirlik katsayıları kabul edilebilir en az değerlerin üzerinde 

olup güvenilir bulunmuştur. Katılımcıların örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeklerindeki 

ifadelere ilişkin cevaplarının ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiş olup örgütsel adaletin 

örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ise korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. 

Katılımcıların demografik özellikleri yüzde ve frekans analizi ile betimlenmiş ve Tablo 1’de yer sunulmuştur: 

 

 

 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgileri 
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Demografik değişkenler f % 

Cinsiyet 
Kadın  158 34, 6 

Erkek 298 65,4 

Yaş grubu 

20 yaş ve altı 106 23,2 

21 - 25 yaş arası 174 38,2 

26 - 30 yaş arası 95 20,8 

31 - 35 yaş arası 37 8,1 

36 ve üzeri yaş 44 9,6 

Medeni durum 
Bekâr 332 72,8 

Evli 124 27,2 

Eğitim durumu 

İlköğretim 63 16,0 

Ortaöğretim (Lise) 188 48,0 

Ü niversite 141 36,0 

Çalışılan departman 

Ö nbüro 59 12,9 

Yiyecek-İçecek 260 57,0 

Kat Hizmetleri 69 15,1 

Diğer 68 14,9 

İşletmede çalışma süresi 
1-5 yıl 395 86,6 

5 yıldan fazla 61 13,4 

Sektörde çalışma süresi 

1-5 yıldır 249 54,6 

6 -10 yıldır 144 31,6 

11 yıl ve fazlası 63 13,8 

 

Tablo1’de de görüldüğü gibi, araştırmada ankete cevap verenlerin çoğunluğu erkek (%65,4) ve 25 yaş 

altındadır (%61,4). Katılımcıların %72’si bekar olup %36’sı üniversite, %48’i ise lise mezunudur. Araştırmaya 

katılanların çoğunluğu 5 yıldan daha az süredir kendi işletmesinde  (%86,8) ve turizm sektöründe  (%54,6) 

çalışmaktadır. Buna göre aynı işletmede 5 yıldan fazla süredir çalışanların oranı yalnızca %13,4 iken, turizm 

sektöründe çalışanların oranı ise %13,8’dir. 11 yıl ve daha az süredir turizm sektöründe çalışanlar, katılımcı 

grubunun %87,2’sini oluşturmaktadır.  

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde, öncelikle örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiler 

korelasyon analizi ile sunulmuştur. Ayrıca, örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışının hem 

geneline hem de bütün alt boyutlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerlerine Tablo 2’de yer 

verilmiştir.  

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, araştırmaya katılanların örgütsel adalet algılamalarına ilişkin ortalama değeri 

3,07’dir. Dağıtım adaleti 2,92 ortalama ile en düşük adalet algılanan boyut iken, etkileşim adaleti 3,15 

ortalama değeri ile çalışanların en fazla adil olduklarını düşündükleri boyuttur.  

Araştırmaya katılanların örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin ortalaması ise 3,64 olup orta değerin 

üzerindedir. Nezaket boyutu, 3,95 ortalama ile katılımcıların en fazla sergiledikleri örgütsel vatandaşlık 

davranışı boyutu olurken, üyelik erdemi boyutu 3,53 ortalama ile en az sergilenen örgütsel vatandaşlık 

davranışı boyutlarını oluşturmaktadır.  

  

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisine yönelik korelasyon matrisi ile 

ortalama ve standart sapama değerleri 

 Ort. s.s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 Dağıtım adaleti  2,92 1,09 -          

2 İşlem adaleti 3,07 1,14 ,706 -         

3 Etkileşim Adaleti 3,15 1,10 ,689 ,833 -        

4 Ö zgecilik 3,60 0,91 ,309** ,310** ,372** -       

5 Vicdanlılık 3,57 0,98 ,276** ,315** ,362** ,546 -      

6 Nezaket 3,95 1,03 ,246** ,259** ,328** ,674 ,546 -     

7 Centilmenlik  3,60 0,95 ,331** ,372** ,442** ,677 ,544 ,644 -    

8 Ü yelik erdemi 3,53 1,01 ,444** ,420** ,473** ,586 ,561 ,541 ,630 -   

9 Örgütsel Adalet  3,07 1,02 ,840 ,930 ,951 ,368** ,356** ,312** ,428** ,490** -  

10 Örgütsel Vatandaşlık 3,64 0,80 ,396** ,411** ,484** ,866 ,752 ,815 ,855 ,817 ,479** - 
**p<0,001 

Tablo 2‘ye göre, örgütsel adalet boyutları ile duygusal emek boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler 

tespit edilmiştir. Buna göre, yapılan korelasyon analizi sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışı ile örgütsel 

adaletin dağıtım adaleti boyutu (r=0,396), işlem adaleti boyutu (r=0,411) ve etkileşim adaleti boyutu arasında 

(r=0,484) orta kuvvette pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,001). Söz konusu katsayılar, 

örgütsel vatandaşlık davranışının en fazla örgütsel adaletin etkileşim adaleti boyutu ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Örgütsel adalet bütün olarak korelasyon analizine alındığında, boyutlardaki ilişkilerde 

olduğu gibi, örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında orta kuvvete pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki tespit edilmiştir (r=0,479). Söz konusu ilişkilerin yönünü, başka bir ifade ile çalışanların örgütsel 

vatandaşlık davranışlarındaki değişimlerin ne kadarlık kısmının örgütsel adaletten ve ayrı ayrı olarak 

örgütsel adalet alt boyutlarından kaynaklandığını belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen basit doğrusal 

regresyon analizleri sonuçları Tablo 3, 4, 5 ve 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Dağıtım adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisine yönelik gerçekleştirilen 

basit doğrusal regresyon analizi 

Bağımlı  

Değişken 

Bağımsız  

Değişken 
bj S(bj) t p R2 ANOVA 

Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı 

Sabit 2,783 0,099 28,141 0,000*** 
0,157 

F=84,529 

p=0,000*** Dağıtım Adaleti 0,291 0,032 9,194 0,000*** 

***p<0,001    bj: Katsayı  S(bj): Standart Hata     

Tablo 3, örgütsel adaletin dağıtım adaleti boyutunun örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisine 

ilişkin gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir (F=84,529; 

p<0,001). Söz konusu basit doğrusal regresyon modeli aşağıda verilmiştir: 

Örgütsel vatandaşlık davranışı = 2,783  + 0,291 DA 

Ayrıca Tablo 3’teki belirtme katsayısı (R2=0,157) çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 

değişimlerin %15,7’sinin algıladıkları dağıtım adaletinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  Bu durumda; “H1: 

Otel çalışanların algıladıkları dağıtım adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 4. İşlem adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisine yönelik gerçekleştirilen 

basit doğrusal regresyon analizi 

Bağımlı  

Değişken 

Bağımsız  

Değişken 
bj S(bj) t p R2 ANOVA 

Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı 

Sabit 2,748 0,099 27,837 0,000*** 
0,169 

F=92,034 

p=0,000*** İşlem Adaleti 0,290 0,030 9,593 0,000*** 

***p<0,001    bj: Katsayı  S(bj): Standart Hata     

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, örgütsel adaletinin işlem adaleti boyutunun örgütsel vatandaşlık davranışı 

üzerindeki etkisine ilişkin gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modeli de anlamlı olup (F=84,529; 

p<0,001) matematiksel ifadesi aşağıda sunulmuştur: 
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Örgütsel vatandaşlık davranışı = 2,748  + 0,290 İA 

Tablo 4’teki belirtme katsayısı (R2=0,169), çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 

değişimlerin %16,9’unun algıladıkları işlem adaletinden kaynaklandığı göstermektedir. Bu durumda; “H2: 

Otel çalışanların algıladıkları işlem adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 5. Etkileşim adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisine yönelik gerçekleştirilen 

basit doğrusal regresyon analizi 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız  

Değişken 
bj S(bj) t p R2 ANOVA 

Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı 

Sabit 2,526 0,100 25,314 0,000*** 
0,234 

F=138,808 

p=0,000*** Etkileşim Adaleti 0,352 0,030 11,782 0,000*** 

***p<0,001    bj: Katsayı  S(bj): Standart Hata     

Ö rgütsel adaletin etkileşim adaleti boyutu, örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi diğer boyutlara nazaran 

daha yüksek olan boyuttur. Buna göre söz konusu ilişkinin kaynağına yönelik gerçekleştirilen basit doğrusal 

regresyon modeli (Tablo 5) de (F=138,808; p<0,001) anlamlıdır. Bağımlı değişken (örgütsel vatandaşlık 

davranışı) ile bağımsız değişken (etkileşim adaleti) arasındaki ilişkiye ait basit doğrusal regresyon modeli 

aşağıda verilmiştir: 

Örgütsel vatandaşlık davranışı = 2,526  + 0,352 EA 

Tablo 5’teki belirtme katsayısı (R2=0,234) çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 

değişimlerin %23,4’ünün algıladıkları etkileşim adaletinden kaynaklandığını göstermektedir.  Bu durumda; 

“H3: Otel çalışanların algıladıkları etkileşim adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir. 

Tablo 6: Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisine yönelik gerçekleştirilen 

basit doğrusal regresyon analizi 

Bağımlı  

Değişken 

Bağımsız  

Değişken 
bj S(bj) t p R2 ANOVA 

Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı 

Sabit 2,476 0,105 23,599 0,000*** 
0,230 

F=135,520 

p=0,000*** Ö rgütsel Adalet 0,378 0,032 11,641 0,000*** 

***p<0,001,  bj: Katsayı  S(bj): Standart Hata     

Örgütsel adaletin boyutlarının örgütsel vatandaşlık davranışına etkilerine ilişkin gerçekleştirilen basit 

doğrusal regresyon modellerinin yanı sıra, söz konusu etkiye bütün olarak bakabilmek için kurulan 

dördüncü hipotez de basit doğrusal regresyon analizi ile test edilmiş ve Tablo 6’da sunulmuştur. Tablo 6, 

örgütsel adaletinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisine ilişkin gerçekleştirilen basit doğrusal 

regresyon modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir. (F=135,520; p<0,001). Bağımlı değişken (örgütsel 

vatandaşlık davranışı) ile bağımsız değişken (örgütsel adalet) arasındaki ilişkiye ait basit doğrusal regresyon 

modeli aşağıda verilmiştir: 

Örgütsel vatandaşlık davranışı = 2,476  + 0,378 ÖA 

Ayrıca Tablo 6’daki belirtme katsayısı (R2=0,230) çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 

değişimlerin %23’ünün algıladıkları örgütsel adaletten kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  Bu durumda; “H4: 

Otel çalışanların algıladıkları örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır” hipotezi desteklenmiştir. 

 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Otel çalışanlarının algıladıkları örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırma sonuçları, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarındaki 
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değişimlerinin %23’ünün algılanan örgütsel adaletten kaynaklandığını göstermektedir. Örgütsel adaletin 

boyutlarına göre değerlendirme yapıldığında, özellikle etkileşim adaleti boyutunun örgütsel vatandaşlık 

davranışına en fazla etki eden örgütsel adalet boyutu olduğu tespit edilmiştir. Yapılan basit doğrusal 

regresyon analizi, otel çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarındaki değişimlerin %23’4’ünün 

etkileşim adaletinden kaynaklandığına işaret etmektedir. Ö rgütsel adaletin diğer bir boyutu olan işlem 

adaleti de otel çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarının %16,9’unun kaynağını oluşturmaktadır. 

Dağıtım adaleti ise işlem adaletine yakın bir oranda (%15,7) örgütsel vatandaşlık davranışına yön 

vermektedir. 

Örgütsel adalet ve boyutlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisine yönelik ortaya çıkan 

sonuçlar, ilgili alanyazındaki çalışmalarla (Chan ve Lai, 2017; Chou vd., 2013; Deluga, 1995; Eskew, 1993; 

Farh vd., 1990; Greenberg, 1993; İşbaşı, 2000; Kim vd., 2009; Lim ve Loosemore, 2017; Moorman, 1991; 

Moorman vd., 1998; Olkonnen ve Lipponen, 2005; Organ, 1988; Organ ve Konovsky, 1989; Ö zduran ve 

Tanova, 2017; Schappe, 1998; Smith vd., 1983; Tansky; 1993) örtüşmektedir. Aynı zamanda daha önce de 

ifade edildiği gibi, sosyal değişim ve eşitlik kuramları, söz konusu etkiyi açıklayabilmektedir. 

Bu araştırmada özellikle üzerinde durulması gereken sonuçlardan biri, örgütsel vatandaşlık davranışındaki 

değişimlerde en fazla etkileşim adaleti boyutunun etkisinin bulunmasıdır. Emek yoğun özelliği ön plana 

çıkan otelcilik sektöründe, örgüt içindeki iletişimin kalitesinin ve adilliğinin ne derece önemli olduğu bu 

araştırma sonuçları ile de ortaya konulmuştur. Ö zellikle etkileşim adaletinin örgütsel vatandaşlık 

davranışına en fazla yön veren boyut olması sonucu, otelcilik ve genel olarak turizm sektöründe çalışanların 

ekonomik beklentilerinin yanında, sosyal beklentilerinin ön plana çıktığını da göstermektedir. Otel 

yöneticilerinin işletmelerine katkı sağlayacak davranışları çalışanlarından beklerken, adil etkileşimin, adil 

işlemlerin ve adil dağıtımın hâkim olduğu çalışma ortamını hazırlaması gerektiği açıktır.  

Etkileşim adaletinin sağlanması, diğer adalet türlerine nazaran daha alt seviye yöneticilerden başlamaktadır. 

Örneğin; dağıtım adaleti kapsamında kazanımların paylaştırılmasına yönelik kararlar örgütsel politikalarla 

ilişkili olabildiğinden, üst yönetimin kararları çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak etkileşim adaleti başta 

olmak üzere işlem adaleti, dağıtım adaletine göre daha kolay uygulanabilir nitelik taşımaktadır. Bu yüzden 

ara kademe yöneticilerin çalışanlara davranış biçimleri, örgütte adalet ikliminin sağlanmasında önemli 

belirleyici olarak değerlendirilmelidir. Daha önce de belirtildiği gibi yüz yüze hizmet sunulan otelcilik 

sektöründe adil etkileşim algılayan çalışanların gerek motivasyonları gerekse işlerine ve müşterilerine 

yaklaşım biçimleri farklı olacaktır. Bu durumda, turizm sektörü için gelecekte yapılacak araştırmalarda, 

örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışındaki etkisinde liderlik davranışlarının aracılık rolünün 

incelenmesi gerektiği önerilebilir. 

Bu araştırmanın verileri Kemer Bölgesi’ndeki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlardan elde edildiğinden, 

sayfiye otel çalışanları için çıkarım yapmayı sağlasa da şehir otelciliğini temsil etmeyecektir. Benzer 

çalışmaların farklı amaçlarla hizmet sunan şehir otellerindeki çalışanlar üzerinde de gerçekleştirilmesi, 

otelcilik sektöründe örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisinin genellenebilmesi 

açısından önem taşımaktadır. 
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Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışma, örnek bir işletmenin gerçek verileri üzerinden hareket edilerek, zaman 

etkenli faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı için literatürde öne sürülen avantajların varlığını 

araştırmayı amaçlamaktadır.  

Yöntem – Çalışmada, vakaya dayalı analitik araştırma yöntemi uygulanmıştır. Maliyet etkeni 

olarak zaman unsurunun kullanılmasının yaratacağı faydaları gözlemlemek için, faaliyet tabanlı 

maliyetleme ile zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyetleme sonuçları uygulama kolaylığı, 

kapasite ve birim maliyetler çerçevesinde karşılaştırılmıştır.  

Bulgular – Sonuçlar itibariyle zamana dayalı maliyetlemenin atıl kapasiteyi ayrıştırma özelliği 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle, zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi birim 

maliyet hesaplamalarının doğruluk düzeyini artırmaktadır. Ayrıca maliyet dağıtımında zaman 

unsurunun kullanılması, artan hız ve esneklik sayesinde yöntemi kolaylıkla güncellenebilir ve 

sürdürülebilir kılmaktadır.   

Tartışma – Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı, faaliyetlerin mal ve hizmet üretimi için 

yapıldığı ve bu nedenle kaynakların esas itibariyle faaliyetler tarafından tüketildiği ilkesine 

dayalı olarak geleneksel maliyetlemede ortaya çıkan tek bir maliyet havuzu ve sınırlı sayıdaki 

dağıtım anahtarı sorununa çözüm getirmiştir. Ancak yüksek maliyet, güncelleme sorunu ve atıl 

kapasitenin belirlenememesi yöntemin uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Zaman etkenli 

faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi bu eksiklikleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. 

Maliyet etkeni olarak zaman unsurunu esas alan bu yöntem atıl kapasite hesaplamalarını 

mümkün kılmakta ve kapasiteyi zaman bazlı ölçtüğünde dolayı değişimlere hızlıca adapte 

edilebilmektedir. 
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Purpose – This study aims to investigate the existence of the advantages proposed in the 

literature for time-based activity-based costing approach by acting on the actual data of a 

sample enterprise. 

Design/methodology/approach – In this study, case-based analytical research method was 

applied. Activity-based costing and time driven activity-based costing results were compared in 

terms of ease of implementation, capacity and unit costs in order to observe the benefits of using 

time factor as a cost driver. 

Findings – According to the results, time-based costing was found to have the ability in 

determining the idle capacity separately. Therefore, time-based activity-based costing system 

increases the accuracy of unit cost calculations. In addition, the use of time in cost allocation 

makes the method easily adaptive and sustainable through increased speed and flexibility. 

Discussion – The activity-based costing approach has solved a single cost pool and a limited 

number of allocation key problems arising from traditional costing based on the principle that 

resources are consumed by activities and activities are consumed by products. However, the 

high cost, the adaptation problem and the inability to determine the idle capacity make the 

method more difficult to implement. Time driven activity-based costing system was developed 

to eliminate these shortcomings. This method based on time as a cost driver makes it possible to 

calculate idle capacity and makes possible to adapt quickly to changes due to time-based 

capacity measurement. 
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Giriş 

Geçmişten günümüze, işletmelerin örgütsel yapılarında ve üretim süreçlerinde değişimler yaşanmıştır. Hiç 

şüphesiz ki muhasebe yöntemleri de söz konusu değişimlerden etkilenerek değişmiş ve gelişmiştir. 

Üretimde otomasyonun artması ve bilgisayarlı üretim sistemlerinin yaygınlaşması, toplam üretim 

maliyetleri içerisindeki işçilik giderlerinin azalmasına yola açmıştır. Bununla birlikte yüksek miktarda enerji 

kullanımı, artan nitelikli personel ihtiyacı (endirekt işçilik) ve yüksek amortisman giderleri genel üretim 

giderlerini artırıcı etki göstermiş, toplam üretim maliyeti içerisinde ağırlıklı bir yer işgal etmeye başlayan 

genel üretim giderlerinin mamul ve hizmetlere etkin ve doğru bir şekilde yüklenmesi hususu önem 

kazanmıştır (Civelek ve Özkan, 2011). Diğer bir ifadeyle, üretim sistemlerindeki ve teknolojideki gelişmeler 

geleneksel maliyetleme yaklaşımlarına dayalı olarak elde edilen bilgilerin gerçeğe uygunluğunu azaltıcı etki 

göstermiştir. Şöyle ki, günümüzde üretim miktarları toplam üretim maliyetinin temel belirleyici konumunda 

değildir. İşletmeler, maliyete neden olan kaynakların tüketimine odaklanarak, gerçekçi maliyet bilgileri 

sağlayacak yeni metodolojilerin arayışı içerisine girmişlerdir (Weetman, 2010). Faaliyet tabanlı maliyetleme 

(FTM) yaklaşımı üretim sistemindeki, maliyet yapısındaki ve yönetim muhasebesi anlayışındaki değişimin 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

Kaplan ve Anderson (2007), FTM yaklaşımının geleneksel maliyetleme sistemlerindeki eksiklikleri 

giderdiğini ifade etmektedirler. Leitner (2013)’e göre FTM yaklaşımına dayalı bir sistem tasarlamak için dört 

aşamalı bir süreç gereklidir. İlk olarak, ilgili faaliyetler tanımlanmalı ve takiben bu faaliyetin neden olduğu 

ilgili genel giderler belirlenmelidir. Üçüncü aşamada, maliyet faktörleri tespit edilmeli ve son olarak, 

faaliyetlerin maliyeti ürünlere yüklenmelidir. Bu nedenle FTM, maliyetleri anlama ve dağıtma aracı olmanın 

yanı sıra, aynı zamanda operasyonel verimsizliklere odaklanma yöntemi ve stratejik karar alma aracı olarak 

da kullanılmaktadır. Bu nedenle, FTM sayesinde yöneticiler, fiyatlandırma ve verimliliği artırmaya yönelik 

kararlarını daha doğru maliyet bilgilerine dayalı olarak verebilmektedirler (Zimmerman, 2011). 

FTM yaklaşımının maliyet hesaplamasında getirdiği yenilikler yanında uygulamasındaki zorluklar ve 

kapasite hesaplamalarındaki eksiklikleri nedeniyle Kaplan ve Anderson (2003) tarafından zaman etkenli 

faaliyet tabanlı maliyetleme (ZEFTM) yaklaşımı önerilmiştir. Bu sistem esas olarak pratik kapasitenin ve her 

bir faaliyet için gerekli olan sürenin tespitine odaklanmaktadır. Diğer bir deyişle, zaman etkenli faaliyet 

tabanlı maliyetlemede faaliyetler için harcanan zaman dikkate alınmaktadır (Okan Gökten, 2018). Bu 

yöntemle daha doğru kapasite hesapları yapılabilmekte, atıl kapasite miktarı hesaplanabilmektedir. 

(Wegman, 2007). 

Kısaca, FTM sahip olduğu üstünlükler çerçevesinde muhasebe açısından önemli ve yaygın bir 

maliyetlendirme sistemi olarak kabul görmüştür (Innes ve Mitchell 1995; Malmi 1997; Jones ve Dugdale 

2002). Bununla birlikte FTM, karmaşık faaliyetler içeren süreçlerde uygulanabilirlik açısından zorluk 

yaratması ve dinamik ortamlarda güncelleme yapma gerekliliğinden dolayı aşırı maliyete sebebiyet vermesi 

çerçevesinde eleştirilmiştir (Demeere vd., 2009). Kaplan ve Anderson (2003, 2007) yöneltilen eleştirilerin 

dayanağını oluşturan sorunları çözmek için FTM’ye nazaran güncellenmesi daha kolay bir sistem olan 

ZEFTM yaklaşımını geliştirmiştir. ZEFTM, sahip olduğu basitlik, hız, ucuzluk, esneklik ve sürdürülebilirlik 

avantajları itibariyle FTM yaklaşımına göre daha üstün bir sistem olarak değerlendirilebilir (Cleland, 2004; 

Saban ve İrak, 2009). 

Bu çalışmanın amacı, örnek bir işletmenin gerçek verileri üzerinden FTM ve ZEFTM uygulaması yaparak 

yöntemleri mukayese etmektir. Birinci bölümde faaliyet tabanlı maliyetlemenin tarihsel gelişim süreci ve 

takip eden bölümde zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyetlemenin tarihsel gelişim süreci ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde öncelikle FTM yaklaşımına dayalı olarak sonrasında ise ZEFTM yaklaşıma dayalı olarak 

maliyetleme yapılmış ve sonuçlar mukayese edilmiştir. Çalışma değerlendirme yapılarak sonlandırılmıştır. 

1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi 

FTM, üretim teknolojilerinin geliştirilme sürecinde yer alan büyük işletmelerin oluşturduğu bir kuruluş olan 

CAM-I1 tarafından başlatılan bir proje sonucunda 1986 yılında ortaya çıkmış ve formel bir disiplin halini 

almıştır. CAM-I, maliyet muhasebesi tekniklerini geliştirmek amacıyla, James Brimson’ın yöneticiliğinde 

                                                           
1 Consortium for Advanced Manufacturing-International 
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Robert Kaplan ve Robin Cooper’ın da yer aldığı seçkin bir proje takımı oluşturmuştur. Bu proje çerçevesinde 

FTM, mamul maliyet sistemleriyle ileri üretim yöntemleri arasındaki uyumsuzlukları irdelemek ve 

geleneksel maliyet sistemlerindeki önemli kusurları düzeltmek amacıyla Cooper ve Kaplan (1987, 1988) 

tarafından geliştirilmiştir. 

Cooper (1990), kurumsal giderler ve kurumun seviyesi arasındaki neden-sonuç ilişkilerini temel alarak 

maliyet-faaliyet hiyerarşisine ilişkin FTM teorisini oluşturmuştur. Birim düzeyi, parti düzeyi, tesis düzeyi, 

mamul düzeyi ve işletme düzeyi sınıflandırmasına dayalı faaliyet hiyerarşisini geliştirmiştir. Maliyet-faaliyet 

hiyerarşisinin sağladığı dört temel avantajdan bahsetmek mümkündür. İlki; tüm kurumsal giderler, neden 

ve sonuç ilişkilerinin kurulabildiği belirli bir kurumsal seviyeyle eşleştirilebilmektedir. İkincisi; maliyet-

faaliyet hiyerarşisi, ‘daha zengin bir maliyet değişkenliği sürücü seti’ sunar. Ü çüncüsü, faaliyet seviyeleri (birim, 

parti, mamul, tesis ve işletme) ile işletme operasyonları yönetimindeki modern gelişmeler arasında bir 

bağlantı vardır. Son olarak, hiyerarşi tesisi, sürekli ilerleme ve yalın üretim için faydalıdır. Lelkes (2009) 

maliyet-faaliyet hiyerarşisinin, yöneticilerin endirekt giderleri minimum seviyeye indirgemesi 

doğrultusunda her bir bileşenin analiz edilmesine yardımcı olacağını belirtmektedir. Diğer bir ifadeyle 

maliyet-faaliyet hiyerarşisi, maliyete sebebiyet veren hususları daha etkin bir şekilde değerlendirme 

gereksinimini ön plana çıkarmakta ve bu açıdan genel üretim giderlerinin oluşmalarına neden olan yapıların 

görünürlüğünü artırmaktadır (Kaplan ve Cooper, 2007). 

FTM sistemi, önceleri, maliyetlerin hesaplanmasına dayalı bir yöntem olarak uygulama alanı bulmuştur 

(Tekiner ve Albayrak, 2005). FTM, dolaylı maliyetleri önce işletmenin paylaşılan kaynaklarına doğru takip 

ederek sonra da faaliyet maliyetlerini tüketilen her bir kurumsal faaliyetin miktarı bazında siparişlere, 

ürünlere ve müşterilere tahsis ederek genel üretim giderlerinin doğruluktan uzak şekilde dağıtımı sorununu 

çözmüştür. Yöneticiler, süreç iyileştirmeleri, sipariş kabulü-reddi ve müşteri ilişkileri hakkında daha doğru 

kararlar alabilmek için daha yüksek doğruluğa sahip FTM ve kârlılık verilerini kullanmışlardır (Kaplan ve 

Anderson, 2007). Bununla birlikte FTM, bir maliyet dağıtımı yönteminden fazlasıdır. Bir maliyetleme sistemi 

olarak ortaya çıkmış olsa da, takiben yönetsel faaliyetler için kullanılan stratejik bir araç haline gelmiştir 

(Jones ve Dugdale, 2002). 

Sistemin tüm avantajlarına rağmen FTM evrensel olarak kabul edilen bir sistem olamamıştır. Yönetim 

araçlarının benimsenmesine ilişkin yapılan bir araştırmada, FTM, %50 kabul oranıyla beklenen uygulama 

yoğunluğunun altında kalmıştır (Kaplan ve Anderson, 2007). Sisteme dayalı sorunlar, veri toplamada 

yaşanan güçlükler, parasal ve zamansal maliyet, kullanılmayan kapasitenin belirlenememesi, karmaşıklık, 

bilgi teknolojilerinin maliyeti, entegrasyon sorunları, sınırlı kullanım ve fayda ölçümünün yapılamaması 

sistemin etkin bir şekilde uygulama alanı bulmamasına yol açmıştır. (Kaplan ve Anderson, 2007).  

2. Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımının Tarihsel Gelişimi  

FTM uygulamasını benimseyen büyük ölçekli işletmelerin, 1990’lı yıllarda stratejik yönetim çerçevesinde 

hem maliyetleri kurumsal açıdan daha etkin yönetmeye hem de karlılıklarını artıracak fırsatlar bulmaya 

başladıkları görülmüştür (Yılmaz ve Baral, 2007). Diğer bir ifadeyle her gelirin iyi gelir olmadığı, her 

müşterinin kârlı bir müşteri olmadığı öğrenilmiştir.  

Yaklaşımın üstünlükleri yanında özellikle çok sayıda faaliyetin bulunduğu işletmelerde her dönem için 

ortaya çıkan veri güncellenme gerekliliği sıkıntılı ve ciddi düzeyde maliyet yaratan süreçler ortaya 

çıkarmıştır.  Ayrıca çalışanların faaliyetlere katkılarının hesaplanmasında sübjektif yargıların ağırlığı 

artmıştır. Dolayısıyla FTM yaklaşımındaki eksikliklerinin giderilmesi ihtiyacı belirginleşmiştir.  

ZEFTM, FTM sistemini yeniden tanımlayarak sistemin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak amacıyla 

geliştirilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda birçok alt faaliyetin maliyeti dikkate alınarak maliyetlemenin 

daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilmesi amaçlanmaktadır (Wegman, 2007). ZEFTM yaklaşımında da 

FTM’yle benzer şekilde işletme kaynakları faaliyetler tarafından kullanılmakta, faaliyetlerle ilgili olarak ise 

ilgili maliyet objesi dikkate alınmaktadır. Yöntemin FTM’den farkını maliyet etkeni olarak ‘zaman’ 2 

unsurunun kullanılması oluşturmaktadır (Pernot vd., 2007). Dolayısıyla, zaman etkeninin devreye 

                                                           
2 Hesaplamaya dayalı zaman bazı genellikle dakika olarak kabul edilir. 
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girmesiyle birlikte, FTM yaklaşımında dikkate alınan birçok kısıt ortadan kalkarak maliyetlemenin hızını 

artırmakta, süreci basitleştirmekte ve sürece ilişkin maliyetleri önemli düzeyde azaltmaktadır.  

ZEFTM, Acom System yazılım ve danışmanlık hizmetleri şirketinin kurucusu Anderson ve ekibinin 

geleneksel FTM yöntemindeki kısıtları ve zorlukları azaltmak üzere 1990’lı yılların sonlarına doğru 

geliştirdikleri bir yaklaşımdır. Geliştirme sürecinin esasını zaman denklemlerine ve ortalama zaman 

tahminlerine dayalı model testleri oluşturmuştur. Doğaldır ki, üretim süreçlerinde yaşanan gelişmeler 

çerçevesinde sabit kaynak maliyetlerindeki artış, maliyet kontrolü çerçevesinde yöneticilerinin karar 

süreçlerini bu tür maliyetler üzerine odaklamaktadır.  

ZEFTM faaliyet tabanlı maliyetlemenin yeni bir sürümü olarak ifade edilebilir. Ancak maliyetlerin 

düşürülmesi, maliyetlemenin daha basit hale getirilmesi ve değişen koşullara hızlı şekilde güncellenerek 

adapte edilmesi, maliyete etki eden faktörlerin hesaplanmasında tedarik kaynaklarının pratik kapasitesinin 

göz önüne alınması gibi FTM sisteminden birçok yönüyle ayrışmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007). 

Yaklaşımın temel üstünlüğü ise, mamul veya hizmet üretim tercihlerindeki olası değişimlerin maliyet 

sistemine kolay ve hızlı şekilde aktarılabilmesidir.  

3. Yaklaşımların Uygulaması 

3.1. Yöntem, Kapsam ve Örnek İşletme Bilgileri 

Bu çalışmada FTM ve ZEFTM arasındaki farklılıkların örnek bir uygulama üzerinden irdelenmesi 

amaçlanmaktadır. Bunun için örnek bir işletmenin gerçek verileri üzerinden analitik karşılaştırma 

yönteminin uygulanması tercih edilmiştir. Bu sayede, her iki sistem çerçevesinde kaynakların faaliyetlere ve 

sonuç olarak ürünlere nasıl eşleştirdiği ortaya konulacaktır.  

Örnek işletme otomotiv endüstrisinde faaliyet göstermektedir. Ankara'daki tesislerinde; elektrikli otobüs, 

tramvay, trambüs, metro ve bu araçlar için karoseri imal etmekte olup aynı zamanda dünyanın önde gelen 

raylı sistem üreticilerine paslanmaz çelik alüminyum gövdeler ve alt parçalar üretmektedir. 110 dönüm arazi 

üzerine kurulu, 85 bin m2 kapalı alanda bulunan kendi tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara 

tesislerinde 150'si mühendis olmak üzere 800'ün üzerinde çalışanı bulunmaktadır.  

İşletmenin üretim aşamasında oluşan genel üretim giderleri öncelikle FTM yaklaşımına sonrasında ise 

ZEFTM yaklaşımına dayalı olarak ürün gruplarına dağıtılmıştır. Bu çalışmada uygulama, işletmenin ürettiği 

ürün gruplarından üç tanesi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bunlar Spant 1, Spant 2 ve Spant 3 ürünleridir. 

Örnek Spant görseli Ek 1’de sunulmuştur.  

3.2. Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımında FTM Uygulaması 

FTM yaklaşımında öncelik faaliyetlerin maliyetinin belirlenmesidir. Bu bağlamda ilk olarak genel gider 

oluşumunun asıl nedeni olarak görülen faaliyetlerin maliyeti hesaplanır ve daha sonra bu maliyetler, ilgili 

faaliyetleri gerektiren ürünlere aktarılır. Geleneksel maliyetleme yaklaşımlarında genellikle hacme dayalı 

sınırlı sayıda maliyet etkeni kullanılırken, FTM kaynak maliyetleri-faaliyetler ve faaliyetler-ürünler 

arasındaki ilişkiyi ifade eden çok sayıda farklı maliyet etkeni kullanılmasını gerekli kılar. Bu açıdan FTM 

süreç ve değer analizleri ile kalite yönetimi ve maliyetleme fonksiyonlarını bir araya getiren bir sistemdir 

(Drucker, 1995). FTM uygulamasında Everaert vd. (2008) tarafından önerilen ve altı adımdan oluşan süreç 

temel alınmıştır. Buna göre birinci adımda üretim faaliyetleri belirlenir. Takiben üretim giderleri kaynak 

maliyetlerini kullanmak süratiyle faaliyetlere dağıtılır. Dağıtımda kaynak etkenlerinin tüketim miktarları 

belirleyicidir. Üçüncü adımda her bir faaliyet için faaliyet etkeni belirlenir. Faaliyet etkeni ilgili faaliyetle 

gerçekleştirilen işlem veya işlemlerdir. Takiben maliyetlerin dağıtımında kullanılacak yükleme oranları 

tespit edilir. Beşinci adımda faaliyet havuzlarında toplanan maliyetler ürünlere dağıtılır. Ve son olarak birim 

üretim maliyetleri hesaplanır. 

Adım 1: Üretim faaliyetlerinin belirlenmesi. 

Örnek işletmenin Spant 1, Spant 2 ve Spant 3 ürünlerine ilişkin üretim akışı Ek 2’de gösterilmektedir. Üretim 

sürecinin gerçekleştiği alt parça üretim tesisinde 60 personelle CNC/CAD/CAM odaklı süreçler 

yürütülmektedir. Tesis bünyesinde 16 ana faaliyet yer almaktadır: Alt parça montaj 1, alt parça montaj 2, alt 

parça montaj 3, silindir büküm, sac lazer, profil lazer, testere, abkant, boru büküm 1, boru büküm 2, punch, 

tesviye, freze, yağlama, kumlama ve boyamadır.  
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Adım 2: Üretim giderlerinin faaliyetlere dağıtılması. 

Tablo 1`de işletmenin Ekim 2018 dönemine ait üretim giderleri ve kaynak etkenleri gösterilmiştir.  

Tablo 1. Kaynak Etkenleri ve Kaynak Maliyetleri 

Kaynaklar Kaynak Etkenleri Kaynak Maliyetleri (TL) 

Maaş ve Ücretler İşçilik Saati 153.240 

Amortisman Kapladığı alan (m2) 227.860 

Enerji Tüketim Miktarı (kws) 426.376 

Bakım Onarım Bakım Onarım Saati 125.356 

Kesici Aletler Belirlenen Ö lçütler 85.623 

Boya Belirlenen Ö lçütler 25.256 

Toplam 1.043.711 

Personel ücretlerine yemek ve servis harcamalarıyla diğer personel masrafları dahil edilmiştir. Fabrika ve 

makineler yıpranma payları amortisman giderleri kapsamında değerlendirilmektedir. Makineler 

amortismana esas değişkenler çerçevesinde emsal özellik göstermekte olup, dağıtımda kapsadıkları alanlar 

esas alınmıştır. Tablo 2 kaynak etkenlerinin tüketim miktarlarını göstermektedir.  

Tablo 2. Kaynak Etkenlerinin Tüketim Miktarları 

  İşçilik Saati 

Kapladığı 

Alan (m2) 

Tüketim 

Miktarı 

(kw) 

Bakım 

Onarım 

Kesici 

Aletler Boya 

Alt Parça Montaj 1 132 800 20.048 27 5%  - 

Alt Parça Montaj 2 158 800 21.725 32 5%  - 

Alt Parça Montaj 3 151 800 20.067 31 5%  - 

Silindir Büküm 839 800 56.915 170 0%  - 

Sac Lazer 1.952 800 99.635 394 10%  - 

Profil Lazer 1.373 800 97.798 277 10%  - 

Testere 1.957 800 56.843 395 30%  - 

Abkant 392 800 27.555 79 5%  - 

Boru Büküm 1 441 800 71.075 89 0%  - 

Boru Büküm 2 620 750 73.006 125 0%  - 

Punch 186 750 31.680 38 10%  - 

Tesviye 649 600 19.760 131 5%  - 

Freze 3.561 1.500 77.790 719 15%  - 

Yağlama 9 1.200 1.579 2 0%  - 

Kumlama 8 1.500 2.618 2 0%  - 

Boyama 683 1.500 14.795 138 0% 100% 

Toplam 13.111 15.000 692.890 2649 100% 100% 

*Sanayi Tesisleri için Kws tüketim bedeli 0,61536 TL dir.    

Tablo 3 hesaplanan kaynak maliyetlerinin faaliyetlere dağıtımını göstermekte olup, dağıtım işleminde 

kaynak etkenlerini kullanım düzeyleri esas alınmaktadır.  
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Tablo 3. Kaynak Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı 

 

Maaş ve 

Ücretler Amortisman Enerji 

Bakım 

Onarım 

Kesici 

Aletler Boya Toplam 

Toplam 153.240 227.860 426.376 125.356 85.623 25.256 

Alt Parça Montaj 1 1.541 12.153 12.337 1.260 4.281  - 31.571 

Alt Parça Montaj 2 1.845 12.153 13.369 1.509 4.281  - 33.156 

Alt Parça Montaj 3 1.770 12.153 12.349 1.448 4.281  - 32.000 

Silindir Büküm 9.806 12.153 35.023 8.021 0  - 65.003 

Sac Lazer 22.810 12.153 61.311 18.660 8.562  - 123.496 

Profil Lazer 16.050 12.153 60.181 13.130 8.562  - 110.076 

Testere 22.869 12.153 34.979 18.707 25.687  - 114.395 

Abkant 4.582 12.153 16.956 3.748 4.281  - 41.720 

Boru Büküm 1 5.155 12.153 43.737 4.217 0  - 65.261 

Boru Büküm 2 7.245 11.393 44.925 5.926 0  - 69.489 

Punch 2.177 11.393 19.495 1.781 8.562  - 43.409 

Tesviye 7.588 9.114 12.159 6.207 4.281  - 39.351 

Freze 41.617 22.786 47.869 34.044 12.843  - 159.159 

Yağlama 110 18.229 972 90 0  - 19.400 

Kumlama 90 22.786 1.611 74 0  - 24.560 

Boyama 7.986 22.786 9.104 6.533 0 25.256 71.665 

Toplam 153.240 227.860 426.376 125.356 85.623 25.256 1.043.711 

Örneğin 132 işçi saati, maaş ve ücretlerin alt parça montaj faaliyetine dağıtımında baz alınmış,  1.541 TL’lik 

dağıtım sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka deyişle faaliyetin toplam işçilikteki payı (132/13111 =  0,01006) 

toplam ücret ile çarpılmıştır (153240 × 0,01006 = 1541 𝑇𝐿). Bu hesaplama yaklaşımı kaynak maliyetinin 

dağıtımında ilgili bütün faaliyetler için benimsenmiştir. Dolayısıyla hesaplamalar neticesinde ortaya çıkan 

faaliyet havuzları ilgili bütün kaynak maliyetlerini içerir hale gelmiştir.  

Adım 3: Her faaliyet için faaliyet etkeninin belirlenmesi. 

Faaliyetlere dayalı olarak bir araya getirilen maliyet toplamlarının ürünlere dağıtımını tesis edecek faaliyet 

etkenleri bu adımda belirlenir. Tablo 4’de faaliyet etkenleri ve dağıtımda kullanılacak tutarlar 

belirtilmektedir. Örneğin alt parça montajına ilişkin faaliyet etkeni montaj sayısıdır. Tesviye, Yağlama, 

kumlama ve boyama faaliyetleri için faaliyet etkeni olarak ürün adedi kullanılmıştır. 

Tablo 4. Faaliyet Etkenleri ve Dağıtımda Kullanılacak Tutarları 

 

 

  Spant 1 Spant 2 Spant 3 Her 

Faaliyet 

İçin Aylık 

İşlem 

Sayısı 

Faaliyetler 
Faaliyet 

Etkenleri 

Üretim 

Adedi 

İşlem 

sayısı 

Topla

m 

İşlem 

Sayısı 

Üretim 

Adedi 

İşlem 

sayısı 

Toplam 

İşlem 

Sayısı 

Üretim 

Adedi 

İşlem 

sayısı 

Topla

m 

İşlem 

Sayısı 

Alt Parça Montaj 1 Montaj Sayısı 77 40 3.080 85 40 3.400 32 40 1.280 7.760 

Alt Parça Montaj 2 Montaj Sayısı 77 48 3.696 85 44 3.740 32 58 1.856 9.292 

Alt Parça Montaj 3 Montaj Sayısı 77 42 3.234 85 48 4.080 32 50 1.600 8.914 

Silindir Büküm Bükme Adedi 77 16 1.232 85 16 1.360 32 14 448 3.040 

Sac Lazer Kesme Adedi 77 36 2.772 85 42 3.570 32 42 1.344 7.686 

Profil Lazer Kesme Adedi 77 30 2.310 85 36 3.060 32 36 1.152 6.522 

Testere Kesme Adedi 77 66 5.082 85 66 5.610 32 66 2.112 12.804 

Abkant Bükme Adedi 77 16 1.232 85 16 1.360 32 16 512 3.104 

Boru Büküm 1 Bükme Adedi 77 18 1.386 85 18 1.530 32 18 576 3.492 

Boru Büküm 2 Bükme Adedi 77 22 1.694 85 22 1.870 32 22 704 4.268 

Punch Kesme Adedi 77 14 1.078 85 14 1.190 32 14 448 2.716 

Tesviye Ü rün Adedi 77 1 77 85 1 85 32 1 32 194 

Freze Delme Sayısı 77 100 7.700 85 100 8.500 32 100 3.200 19.400 

Yağlama Ü rün Adedi 77 1 77 85 1 85 32 1 32 194 

Kumlama Ü rün Adedi 77 1 77 85 1 85 32 1 32 194 

Boyama Ü rün Adedi 77 1 77 85 1 85 32 1 32 194 
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Adım 4: Maliyetlerin dağıtımında kullanılacak yükleme oranlarının tespiti. 

Bu adımda, Tablo 5’de gösterildiği şekilde faaliyet havuzlarında toplanan maliyetlerin ürünlere 

dağıtılmasında esas alınacak yükleme oranları hesaplanır.  Örneğin alt parça montaj 1 faaliyetinin faaliyet 

etkeni montaj işlem sayısıdır. Aylık 31.571 TL’lik faaliyet maliyeti karşılığı 7.760 adet işlem gerçekleştirilmiş 

ise, alt parça montaj 1 faaliyetinin yükleme oranı (31.571/7.760) yaklaşık 4,07 olarak bulunmaktadır. Diğer 

bir ifadeyle alt parça montaj 1 faaliyetinde gerçekleştirilen her işlem yaklaşık 4,07 TL’lik maliyet 

yaratmaktadır.  

Adım 5: Faaliyet havuzlarında toplanan maliyetlerin ürünlere dağıtımı. 

Bu adımda, faaliyet havuzlarında toplanan maliyetler Tablo 6’da gösterildiği şekilde ürünlere dağıtılır. 

Örneğin Spant 1 ürünü için alt parça montaj 1 faaliyetinin maliyeti, Spant 1 için gerçekleştirilen işlem 

sayısıyla faaliyete ait yükleme oranının çarpımına eşittir. Her bir ürün için 16 adet faaliyetin maliyetleri ayrı 

ayrı hesaplanır ve neticede her bir ürünün toplam üretim maliyetine ulaşılır.   

Tablo 5. Faaliyet Maliyetlerinin Dağıtımında Kullanılacak Yükleme Oranları 

Faaliyetler Faaliyet Etkenleri Faaliyet Maliyeti 

Faaliyet Etkeni 

Hacmi Yükleme Oranı 

Alt Parça Montaj 1 Montaj İşlem Sayısı 31.571 7.760 4,07 

Alt Parça Montaj 2 Montaj İşlem Sayısı 33.156 9.292 3,57 

Alt Parça Montaj 3 Montaj İşlem Sayısı 32.000 8.914 3,59 

Silindir Büküm Bükme Adedi 65.003 3.040 21,38 

Sac Lazer Kesme Adedi 123.496 7.686 16,07 

Profil Lazer Kesme Adedi 110.076 6.522 16,88 

Testere Kesme Adedi 114.395 12.804 8,93 

Abkant Bükme Adedi 41.720 3.104 13,44 

Boru Büküm 1 Bükme Adedi 65.261 3.492 18,69 

Boru Büküm 2 Bükme Adedi 69.489 4.268 16,28 

Punch Kesme Adedi 43.409 2.716 15,98 

Tesviye Ü rün Adedi 39.351 194 202,84 

Freze Delme Sayısı 159.159 19.400 8,20 

Yağlama Ü rün Adedi 19.400 194 100,00 

Kumlama Ü rün Adedi 24.560 194 126,60 

Boyama Ü rün Adedi 71.665 194 369,41 

Adım 6: Birim üretim maliyetlerinin hesaplanması 

Görülebileceği gibi, toplam genel üretim maliyetinin 404.557 TL’si spant 1 üretimine, 464.009 TL’si spant 2 

üretimine ve 175.145 TL`si ise spant 3 üretimine yüklenmiştir (Tablo 7). 

Tablo 6. Faaliyet Havuzlarında Toplanan Maliyetlerin Ürünlere Dağıtımı 

 

  Spant 1 Spant 2 Spant 3 

Faaliyetler Yükleme Oranı İşlem Sayısı Maliyet İşlem Sayısı Maliyet İşlem Sayısı Maliyet 

Alt Parça Montaj 1 4,07 3.080 12.531 3.400 13.833 1.280 5.208 

Alt Parça Montaj 2 3,57 3.696 13.188 3.740 13.345 1.856 6.623 

Alt Parça Montaj 3 3,59 3.234 11.609 4.080 14.646 1.600 5.744 

Silindir Büküm 21,38 1.232 26.343 1.360 29.080 448 9.579 

Sac Lazer 16,07 2.772 44.540 3.570 57.362 1.344 21.595 

Profil Lazer 16,88 2.310 38.987 3.060 51.646 1.152 19.443 

Testere 8,93 5.082 45.404 5.610 50.121 2.112 18.869 

Abkant 13,44 1.232 16.559 1.360 18.280 512 6.882 

Boru Büküm 1 18,69 1.386 25.903 1.530 28.594 576 10.765 

Boru Büküm 2 16,28 1.694 27.581 1.870 30.446 704 11.462 

Punch 15,98 1.078 17.229 1.190 19.019 448 7.160 

Tesviye 202,84 77 15.619 85 17.241 32 6.491 

Freze 8,20 7.700 63.171 8.500 69.735 3.200 26.253 

Yağlama 100,00 77 7.700 85 8.500 32 3.200 

Kumlama 126,60 77 9.748 85 10.761 32 4.051 

Boyama 369,41 77 28.444 85 31.400 32 11.821 

Toplam     404.557   464.009   175.145 
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Tablo 7. FTM Yaklaşımına Dayalı Birim Maliyetler 

Maliyet Unsurları Spant 1 Spant 2 Spant 3 Toplam 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 665.972 796.241 322.654 1.784.867 

Genel Ü retim Giderleri 404.557 464.009 175.145 1.043.711 

Toplam Ü retim Maliyeti 1.070.529 1.260.250 497.799 2.828.578 

Üretim Miktarı (Ekim 2018) 77 85 32 194 

Birim Maliyet 13.903 14.826 15.556   

3.3. Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımında ZEFTM Uygulaması 

ZEFTM yaklaşımında, kaynak kapasitesinin tedarikine ilişkin birim zamana dayalı maliyet ile tüketimine 

ilişkin birim süresinin tahmini yapılmalıdır (Kaplan ve Anderson, 2003,2007; Pernot vd., 2007; Everaert vd., 

2008; Stouthuysen vd. 2010). 

Kaynak kapasitenin birim zamana dayalı maliyetinin tahmini için, teorik kapasitenin yüzdesi olarak kabul 

edilebilecek bir pratik kapasite düzeyi üzerinden hareket etmek detaylı araştırmalara nazaran çok daha hızlı 

ve etkin sonuçlar ortaya koyabilir. Diğer bir deyişle, pratik kapasiteyi uygulamada da sıkça karşılaşıldığı 

üzere teorik kapasitenin %80 ila 85’i şeklinde tanımlamak, tahmin için yeterli olacaktır (Kaplan ve Anderson, 

2007). Şöyle ki, toplam maliyetin pratik kapasiteye bölünmesi ilgili kaynak kapasitesi için birim zamana 

dayalı maliyeti verir (dakika veya saat).   

Kaynakların tüketiminde temel rol oynayan faaliyetlerin gereksinim duyduğu sürelerin tahmin edilmesi, 

ZEFTM yaklaşımının ikinci ana unsurudur. Bu tahminde kullanılan temel araç zaman etkenleridir (Kaplan 

ve Anderson, 2003,2007). Diğer bir ifadeyle, faaliyetlerin özellikleri, faaliyetlerin gerçekleşme sürelerinin 

belirlenmesinde temel unsur olarak ön plana çıkmaktadır (Everaert vd., 2008). 

ZEFTM uygulamasının birinci ve ikinci adımlarında FTM ile benzer şekilde öncelikle kaynak etkenleri, 

kaynak maliyetleri ve kaynak etkenlerinin tüketim miktarları belirlenir (Bakınız Tablo 1, 2 ve 3). Dolayısıyla 

çalışmada, ZEFTM uygulaması üçüncü adımdan itibaren kaleme alınmıştır. Toplam 7 aşamayı içeren 

ZEFTM yaklaşımının üçüncü adımında her bir kaynak grubunun pratik kapasitesi tahmin edilir. Takiben 

her bir kaynak grubuna ait yükleme oranlarının tespiti yapılır. Beşinci adımda her bir faaliyet için harcanan 

toplam süre bulunur. Altıncı aşamada kaynak maliyetleri ürünlere dağıtılır ve son olarak birim üretim 

maliyetleri hesaplanır. 

Adım 3: Her bir kaynak grubunun pratik kapasitesinin tahmin edilmesi. 

60 personelin Ekim’de 23 gün 9,5 saat mesai yaptığı görülmüştür. Bu bağlamda, maaş ve ücretler için teorik 

kapasite toplamı (23 × 9,5 × 60) 13.110 saat/ay’dır. Pratik kapasite düzeyi %80 alınırsa, pratik kapasite 

(13.110 ∗ 0,80) 10.448 saat/ay olarak tahmin edilebilir. 

İşletmenin amortisman maliyetini, toplam 58 adet makine oluşturmaktadır. Dolayısıyla makine ve 

teçhizatların teorik kapasitesi; ( 23 × 9,5 × 58 ) 12.673 saat/ay olarak belirlenmiştir. %80 varsayımı 

çerçevesinde pratik kapasite (12.673 × 0,80) 10.138 saat/ay olarak tahmin edilmiştir.  

Makine ve teçhizat amortismanına ilişkin pratik kapasite, enerji kaynak grubu için baz alınmıştır. Ancak 

işletmedeki enerji tüketiminin tamamı makineler tarafından kullanılmadığı için, enerjiye ilişkin 8 saatlik süre 

söz konusu kapasiteden düşülmüş ve nihayetinde enerji kaynak grubu için pratik kapasite 10.130 saat/ay 

olarak tahmin edilmiştir3.  

Bakım ve onarım kaynak gurubu için üretim yapılan Ekim ayında 58 makine için günde ortalama 144 saat 

bakım onarım yapılmıştır. Bu bahisle bakım onarım kaynak gurubu için teorik kapasite (23 × 144) 3.312 

saat/ay olarak hesaplanmış; pratik kapasite ise (3.312 ∗ 0,80) 2.649 saat/ay olarak tahmin edilmiştir.  

Kesici aletlerin kullanımı makinelerin işlerliğine bağımlıdır. Bu nedenle Makine ve teçhizat amortismanına 

ilişkin teorik kapasite, kesici aletler kaynak gurubunun pratik kapasitesinin belirlenmesinde baz alınmıştır. 

Ancak kesici aletlerin yüklenmesi ve makinelerin hazır hale getirilmesi için Ekim ayında toplam 75 saatlik 

                                                           
3 Örnek işletme, üretim sürecinde endüstri 4.0 uygulayan Türkiye’deki nadir işletmelerden biridir. Tesiste nesnelerin 

interneti söz konusu olduğu için, enerji kaynağının son derece büyük bir bölümü makineler ve nesnelerin 

haberleşmesine yönelik alt yapı için kullanılmaktadır.  
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bir süre ayrıldığı görülmüştür. Bu nedenle kesici aletler kaynak gurubunun teorik kapasitesini hesaplamak 

için söz konusu 75 saatlik sürenin makine ve teçhizat amortisman kaynağının teorik kapasitesinden 

düşülmesi gerekmektedir. Bu bahisle kesici aletler kaynak gurubunun teorik kapasitesi 12.598 saat/ay olarak 

hesaplanmıştır. Pratik kapasite ise (12.598 × 0,80)=10.078 saat/ay olarak tahmin edilmiştir.  

Boyama faaliyeti için 23 gün boyunca aylık toplam 655 saat harcandığı tespit edilmiştir. Boyama kaynak 

gurubu için pratik kapasite (655 ∗ 0,80) 524 saat/ay olarak tahmin edilmiştir.   

Adım 4: Her bir kaynak grubuna ait yükleme oranlarının tespiti. 

Bu adımda, FTM yaklaşımında olduğu gibi yükleme oranları hesaplanır.  Ancak bu sefer yükleme oranları 

kaynak gruplarının pratik kapasiteleri dikkate alınarak bulunur. Örneğin maaş ve ücretler kaymak gurubu 

için toplam maliyet 153.240 TL olup, pratik kapasite 10.488 saat/aydır.  

Diğer bir ifadeyle bir saatlik işçilik için maliyet 14,61 TL olarak gerçekleşmektedir. Adım 3 ve 4 hesaplama 

sonuçları, diğer bir ifadeyle kaynak grupları için saat bazlı pratik kapasiteler ile yükleme oranları Tablo 8’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 8. Pratik Kapasite ve Yükleme Oranları 

Kaynaklar Kaynak Etkenleri 

Kaynak 

Maliyetleri (TL) 

Pratik  

Kapasite 

(Saat) Yükleme Oranı 

Maaş ve Ücretler İşçilik Saati 153.240 10.488 14,61 

Amortisman Kapladığı alan (m2) 227.860 10.138 22,48 

Enerji 

Tüketim Miktarı 

(kws) 426.376 10.130 42,09 

Bakım Onarım Bakım Onarım Saati 125.356 2.649 47,32 

Kesici Aletler Belirlenen Ö lçütler 85.623 10.078 8,50 

Boya Belirlenen Ö lçütler 25.256 524 48,22 

Adım 5: Her bir faaliyet için harcanan toplam sürenin tespiti. 

Bu adımda, faaliyetler için harcanan toplam süreler bulunur. Bunun için her bir faaliyet için gereken süre ile 

faaliyet adedi çarpılır. Faaliyetlere ilişkin birim başına süreler yerinde gözlem veya tecrübeli çalışanlardan 

elde edilen bilgiler ışığında derlenmiştir.  

Örneğin, Spant 1 freze merkezinde delme faaliyeti yapılmakta ve bir adet spant 100 delik içermektedir. İlgili 

ayda Spant 1 ürünlerinde toplam (77 × 100) 7.700 adet delme işlemi yapılmış ve her bir delme işlemi için 

0,0168 saat harcanmıştır. Dolayısıyla, Spant 1 için toplam süre ( 0,0168 × 7.700 ) 1.296,80 saat/ay’dır. 

Hesaplanan faaliyet süreleri Tablo 9’da sunulmaktadır. 

Adım 6: Kaynak maliyetlerinin ürünlere dağıtımı. 

Bu adımda, kaynak maliyetleri kaynak–faaliyet etkenleri kullanılarak ürünlere dağıtılmaktadır. Kaynak-

faaliyet etkeni faaliyet süreleri ile yükleme oranları çarpımıyla hesaplanmaktadır.  

Örneğin; spant 1 ürününün abkant merkezi faaliyetinde 0,068 saat harcanmıştır. Maaş ve ücretler itibariyle 

birim zamana dayalı maliyet 14,61 TL’dir. Dolayısıyla spant 1 için abkant faaliyetinde harcanan maaş ve 

ücretler kaynak grubu maliyetine esas kaynak-faaliyet etkeni (0,068 × 14,61) 0,0995 TL’dir. Abkant merkezi 

faaliyetinde 1.232 adet işlem yapıldığına göre, spant 1 işleme merkezine (1.232 × 0,0995) 1.226 TL tutarında 

maaş ve ücret kaynak grubu maliyeti dağıtılmıştır. Maaş ve ücretler kaynak grubuna ait maliyetlerin 

ürünlere dağıtımı Tablo 10’da gösterilmiştir.  

Tüm kaynak maliyetleri benzer şekilde hesaplanmış ve ürünlere dağıtılmış olup, sonuçlar Tablo 11’de 

sunulmaktadır. Sonuçlar itibariyle işletmede atıl kapasite oranları makul seviyelerde görünmektedir. Bu 

durum işletmenin kaynaklarını etkin kullandığının göstergesidir. 
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Tablo 9. Faaliyet Süreleri 

Faaliyetler 

Faaliyet 

Etkenleri Ürün Hattı 

Ürün 

Sayısı 

Birim 

Sayısı 

Birim Başına 

Süre (saat) Toplam Süre (saat) 

Alt Parça 

Montaj 1 

Montaj İşlem 

Sayısı 

Spant 1 77 40 0,011 33,97 

85,58 Spant 2 85 40 0,011 37,50 

Spant 3 32 40 0,011 14,12 

Alt Parça 

Montaj 2 

Montaj İşlem 

Sayısı 

Spant 1 77 48 0,011 40,76 

102,47 Spant 2 85 44 0,011 41,25 

Spant 3 32 58 0,011 20,47 

Alt Parça 

Montaj 3 

Montaj İşlem 

Sayısı 

Spant 1 77 42 0,011 35,66 

98,30 Spant 2 85 48 0,011 44,99 

Spant 3 32 50 0,011 17,64 

Silindir 

Büküm 
Bükme Adedi 

Spant 1 77 16 0,192 236,64 

583,93 Spant 2 85 16 0,192 261,23 

Spant 3 32 14 0,192 86,05 

Sac Lazer Kesme Adedi 

Spant 1 77 36 0,191 530,82 

1471,81 Spant 2 85 42 0,191 683,63 

Spant 3 32 42 0,191 257,37 

Profil Lazer Kesme Adedi 

Spant 1 77 30 0,157 363,27 

1067,76 Spant 2 85 36 0,167 511,81 

Spant 3 32 36 0,167 192,68 

Testere Kesme Adedi 

Spant 1 77 66 0,115 585,66 

1475,57 Spant 2 85 66 0,115 646,51 

Spant 3 32 66 0,115 243,39 

Abkant Bükme Adedi 

Spant 1 77 16 0,068 83,91 

211,41 Spant 2 85 16 0,068 92,63 

Spant 3 32 16 0,068 34,87 

Boru 

Büküm 1 
Bükme Adedi 

Spant 1 77 18 0,095 132,01 

332,61 Spant 2 85 18 0,095 145,73 

Spant 3 32 18 0,095 54,86 

Boru 

Büküm 2 
Bükme Adedi 

Spant 1 77 22 0,101 171,01 

430,87 Spant 2 85 22 0,101 188,78 

Spant 3 32 22 0,101 71,07 

Punch Kesme Adedi 

Spant 1 77 14 0,039 41,77 

140,50 Spant 2 85 14 0,063 74,83 

Spant 3 32 14 0,053 23,90 

Tesviye Ürün Adedi 

Spant 1 77 1 2,524 194,33 

489,62 Spant 2 85 1 2,524 214,52 

Spant 3 32 1 2,524 80,76 

Freze Delme Sayısı 

Spant 1 77 100 0,168 1296,80 

2863,27 Spant 2 85 100 0,128 1091,54 

Spant 3 32 100 0,148 474,93 

Yağlama Ürün Adedi 

Spant 1 77 1 0,037 2,82 

7,10 Spant 2 85 1 0,037 3,11 

Spant 3 32 1 0,037 1,17 

Kumlama Ürün Adedi 

Spant 1 77 1 0,030 2,30 

5,80 Spant 2 85 1 0,030 2,54 

Spant 3 32 1 0,030 0,96 

Boyama Ürün Adedi 

Spant 1 77 1 2,660 204,82 

515,28 Spant 2 85 1 2,700 229,50 

Spant 3 32 1 2,530 80,96 
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Tablo 10. Maaş ve Ücretler Kaynak Maliyetlerinin Ürünlere Dağıtımı 

Ürün Faaliyetler 

Birim 

Başına 

Süre 

Yükleme 

Oranı 

Kaynak-

Faaliyet 

Etkeni 

Faaliyet 

Birimi 

Dağıtılan 

Maliyet 

Ürün Toplam 

Maliyeti 

Spant 1 

Alt Parça Montaj 1 0,011 14,61 0,161 3080 496 

57.809 

Alt Parça Montaj 2 0,011 14,61 0,161 3696 596 

Alt Parça Montaj 3 0,011 14,61 0,161 3234 521 

Silindir Büküm 0,192 14,61 2,806 1232 3.458 

Sac Lazer 0,191 14,61 2,798 2772 7.756 

Profil Lazer 0,157 14,61 2,298 2310 5.308 

Testere 0,115 14,61 1,684 5082 8.557 

Abkant 0,068 14,61 0,995 1232 1.226 

Boru Büküm 1 0,095 14,61 1,392 1386 1.929 

Boru Büküm 2 0,101 14,61 1,475 1694 2.499 

Punch 0,039 14,61 0,566 1078 610 

Tesviye 2,524 14,61 36,875 77 2.839 

Freze 0,168 14,61 2,461 7700 18.948 

Yağlama 0,037 14,61 0,535 77 41 

Kumlama 0,030 14,61 0,437 77 34 

Boyama 2,660 14,61 38,865 77 2.993 

Spant 2 

Alt Parça Montaj 1 0,011 14,61 0,161 3400 548 

62.390 

Alt Parça Montaj 2 0,011 14,61 0,161 3740 603 

Alt Parça Montaj 3 0,011 14,61 0,161 4080 657 

Silindir Büküm 0,192 14,61 2,806 1360 3.817 

Sac Lazer 0,191 14,61 2,798 3570 9.988 

Profil Lazer 0,167 14,61 2,444 3060 7.478 

Testere 0,115 14,61 1,684 5610 9.446 

Abkant 0,068 14,61 0,995 1360 1.353 

Boru Büküm 1 0,095 14,61 1,392 1530 2.129 

Boru Büküm 2 0,101 14,61 1,475 1870 2.758 

Punch 0,063 14,61 0,919 1190 1.093 

Tesviye 2,524 14,61 36,875 85 3.134 

Freze 0,128 14,61 1,876 8500 15.948 

Yağlama 0,037 14,61 0,535 85 45 

Kumlama 0,030 14,61 0,437 85 37 

Boyama 2,700 14,61 39,450 85 3.353 

Spant 3 

Alt Parça Montaj 1 0,011 14,61 0,161 1280 206 

24.184 

Alt Parça Montaj 2 0,011 14,61 0,161 1856 299 

Alt Parça Montaj 3 0,011 14,61 0,161 1600 258 

Silindir Büküm 0,192 14,61 2,806 448 1.257 

Sac Lazer 0,191 14,61 2,798 1344 3.760 

Profil Lazer 0,167 14,61 2,444 1152 2.815 

Testere 0,115 14,61 1,684 2112 3.556 

Abkant 0,068 14,61 0,995 512 510 

Boru Büküm 1 0,095 14,61 1,392 576 802 

Boru Büküm 2 0,101 14,61 1,475 704 1.038 

Punch 0,053 14,61 0,780 448 349 

Tesviye 2,524 14,61 36,875 32 1.180 

Freze 0,148 14,61 2,169 3200 6.939 

Yağlama 0,037 14,61 0,535 32 17 

Kumlama 0,030 14,61 0,437 32 14 

Boyama 2,530 14,61 36,966 32 1.183 

Kullanılan Kapasite Maliyeti 144.384   

Pratik Kapasite Maliyeti 153.240   

Atıl Kapasite Maliyeti 8.856   

Atıl Kapasite Oranı 5,779%   
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Tablo 11. Kaynak Maliyetlerinin Ürün Hatlarına Dağıtım Sonuçları 

  Maaş ve 

Ücretler Amortisman Enerji 

Bakım 

Onarım 

Kesici 

Aletler Boya Toplam 

Kullanılan Kapasite Maliyeti 144.384 222.103 415.932 117.595 83.957 24.845 1.008.817 

Pratik Kapasite Maliyeti 153.240 227.860 426.376 125.356 85.623 25.256 1.043.711 

Atıl Kapasite Maliyeti 8.856 5.757 10.444 7.761 1.666 411 34.894 

Atıl Kapasite Oranı 5,78% 2,53% 2,45% 6,19% 1,95% 1,63% 3,34% 

Adım 7: Birim üretim maliyetlerinin hesaplanması 

Toplam genel üretim maliyetinin 402.754 TL’si spant 1 üretimine, 437.472 TL’si spant 2 üretimine ve 168.591 

TL`si ise spant 3 üretimine yüklenmiştir (Tablo 12). 

 Tablo 12. ZEFTM Yaklaşımına Dayalı Birim Maliyetler 

Maliyet Unsurları Spant 1 Spant 2 Spant 3 Toplam 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 665.972 796.241 322.654 1.784.867 

Genel Üretim Giderleri 402.754 437.472 168.591 1.008.817 

Toplam Üretim Maliyeti 1.068.726 1.233.713 491.245 2.793.684 

Üretim Miktarı 77 85 32 194 

Birim Maliyet 13.880 14.514 15.351 

 
3.4. Sonuçların Karşılaştırılması 

Dağıtım sonuçları Tablo 13’de gösterilmektedir. Görülebileceği gibi FTM yaklaşımında ilgili ayda ortaya 

çıkan tüm maliyet ürünlere tamamen dağıtılmıştır. Buna karşın ZEFTM yaklaşımında, ayrı şekilde 

raporlanan atıl kapasiteye dayalı olarak maliyetlerin tamamının ürünlere dağıtılması söz konusu değildir.  

Tablo 13. Sonuçların Karşılaştırılması 

  

Spant1 Spant2 Spant3 

FTM Birim Maliyet 13.903 14.826 15.556 

ZEFTM Birim Maliyet 13.880 14.514 15.351 

Atıl Kapasite 23 312 205 

Üretim Adedi 77 85 32 

Toplam Aylık Atıl Kapasite 1.803 26.537 6.555 

FTM sisteminin genel üretim maliyetini, Aktaş ve Özata (2017)’nın da teyit ettiği üzere atıl kapasiteyi 

dikkate almadan ürün hatlarına dağıtması, raporlanan birim maliyetleri artırmaktadır. Halbuki birim 

maliyet bilgisi, özellikle maliyet-hacim-kar analizlerine dayalı olarak yürütülen karar süreçlerini doğrudan 

etkiler. FTM yaklaşımının ZEFTM yaklaşımına nazaran yüksek birim maliyet raporlaması, yöneticileri 

yanıltıcı etki gösterebilecektir.  Ayrıca, ZEFTM, özellikle atıl kapasiteyi görünür kılarak maliyet kontrolü 

başta olmak üzere etkinlik artışı sağlayacak stratejiler oluşturulmasında önemli katkılar sağlar.   

4. Sonuç ve Tartışma 

Üretimde insan gücünün yerini makinelerin alması direkt işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltmış artan 

enerji kullanımı, endirekt işçilik ve yüksek amortisman maliyetleri işletmenin genel üretim giderlerinin 

artmasına sebep olmuş ve bunların mamul ve hizmetlere doğru bir şekilde yüklenmesi önem kazanmıştır. 

İşletmeler sadece üretim yapılarını değiştirmekle kalmamış, örgüt, pazarlama, satış süreçlerinde de yeniliğe 

gitmek zorunda kalmışlardır. Yaşanan bu değişimlerle beraber artan genel üretim giderleri maliyet 

hesaplamalarında sorunlar ortaya çıkarmış ve geleneksel maliyetleme yaklaşımları yetersiz hale gelmiştir. 

1980’lerde ortaya çıkan FTM yaklaşımı doğru ve güvenilir bilgiler sağlayarak işletmelerin stratejik yönetim 

süreçlerine katkıda bulunmuştur. Geleneksel maliyetleme sistemlerinde tek bir maliyet havuzu ve dağıtım 

anahtarı bulunmasının dezavantajlarını ortadan kaldıran bu yöntem, genel üretim giderleri için çok sayıda 

faaliyet havuzu tanımlanması ve her bir faaliyet için farklı dağıtım anahtarı kullanılması imkanını 

yaratmıştır. FTM yaklaşımında kaynaklar faaliyetler tarafından, faaliyetler ise ürün ve hizmetler tarafından 

tüketilmektedir.  
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FTM yaklaşımının üstünlükleri yanında dinamik değişimlere hızlıca adapte edilememesi ve maliyetlemenin 

zorlu bir süreç gerektirmesi üzerine ZEFTM yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu sistemde faaliyet birim süreleri 

esas alınır. Bu sayede maliyetleme  süreci basitleştirilmiş, değişen koşullara hızlıca güncellenerek adapte 

edilebilir bir hal almış ve maliyete etki eden faktörlerin hesaplanmasında tedarik kaynaklarının pratik 

kapasitesi dikkate alınabilmiştir. 

Çalışmada FTM ve ZEFTM yaklaşımları örnek bir işletmenin gerçek verileri üzerinde uygulanarak 

gösterilmiş ve mukayese edilmiştir. Uygulama çerçevesinde zaman unsuruna dayalı olarak maliyetlemeyi 

esas alan ZEFTM yaklaşımının FTM’ye nazaran uygulamada yarattığı kolaylık ve hız açık bir şekilde gözler 

önüne serilmiştir. Ayrıca kapasitelerin zamana dayalı ifadesi sistemin olası değişimlere karşı kolay adapte 

edilebilir olmasını sağlamaktadır. Uygulama sonuçları itibariyle ZEFTM yaklaşımında atıl kapasite 

maliyetleri görünür kılınmış ve atıl kapasiteye dayalı olarak hesaplanan birim maliyetler FTM yaklaşımına 

dayalı olarak hesaplanan birim maliyetlerden düşük çıkmıştır. 
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Ek 1. Örnek Spant Görseli 

 

Kaynak: Örnek işletmeden alınmıştır. 
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Ek 2. Örnek İşletmenin Spant 1, Spant 2 ve Spant 3 Üretim Akışı 

 

Kaynak: Örnek işletmeden alınmıştır.  
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göstermektedir. Aracılık etkisini, ortaya koyabilmek için Baron ve Kenny’nin dört aşamalı 

modeli uygulanmıştır.  

Tartışma – Elde edilen bulgulardan ilişki kalitesinin elektronik müşteri ilişkileri 
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quality, and customer loyalty.  
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1. Giriş 

Günümüzde işletmeler ilişkisel pazarlama stratejilerini destekleyen müşteri hizmetlerini giderek daha 

yüksek bir oranda yeni teknolojinin yarattığı e-hizmetlerle yerine getirmeye başlamışlardır (Taylor ve 

Hunter, 2002). Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda işletmeler, elektronik müşteri ilişkileri 

uygulamalarıyla fark yaratarak müşteri sadakati sağlama konusunda çaba sarf etmektedirler. İşletmeler MİY 

ile insan, süreç ve teknoloji birleşimini sağlayarak müşterilerini anlamaya çalışmaktadırlar (Mandina, 2014). 

MİY bir işletmenin doğru malı veya hizmeti doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru 

fiyattan ulaştırmak koşuluyla giderek artan seviyede sadık ve kârlı müşterileri belirleme, nitelendirme, 

kazanma, geliştirme ve elde tutma yolunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerdir. E-MİY ise internetin devrim 

yaratan avantajlarını klasik MİY teknikleri ve yeni elektronik kanallarla (web, kablosuz internet, sesli 

teknolojiler gibi) bütünleştirerek bunları işletmenin genel MİY stratejileriyle uyumlaştırmaktadır (Fairhurst, 

2001; Pan ve Lee, 2003; Maged ve Sarmad, 2004). Bu uygulamalardaki temel amaç teknolojinin avantajlarını 

kullanarak, müşteriler ile yeni etkileşim alanları oluşturarak onlar ile kurulan ilişki kalitesini artırmak, 

böylece müşteri sadakati oluşturulmasını sağlamak ve nihai olarak pazarda rekabet avantajı oluşturmaktır.  

 Müşterilerin işletmeden mal veya hizmet satın almaktan vazgeçme nedenleri araştırıldığında temel 

sebeplerden birisinin iletişimin kurulduğu temas noktalarının tatmin edici olmaması olduğu görülmektedir. 

Genelde temas noktalarının sebep olduğu eksikliklerden dolayı müşteriler herhangi bir zaman ihtiyaç 

duydukları bilgiyi almak için telefon, faks, elektronik veri değişim araçlarını kullanarak iletişim kurmakta ve 

o anda bu noktalarda çalışan personelin hızı, etkili, net ve tatmin edici hizmeti sunabilmeleri büyük önem 

taşımaktadır. Ancak bu hizmet bazen personelin yeterli nitelik ve niceliğe sahip olmamasından, gerekli 

teknolojik araçlarının eksikliğinden ya da her ikisinin de yanlış yönetiminden dolayı görülememektedir 

(Ryals ve Knox, 2001). Bu bilgiler ışığında araştırmada belirlenen temel amaç, elektronik müşteri ilişkileri 

uygulamaları (ayrıcalıklı işlem ve ödüller) ile ilişki kalitesi ve müşteri sadakati değişkenleri arasındaki 

ilişkileri aracılık etkilerini de içerecek şekilde ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle elektronik 

müşteri ilişkileri yönetimi, ilişki kalitesi ve müşteri sadakati ele alınmıştır.  Son kısımda ise, Gazi 

Üniversitesi Enstitülerinde öğrenim gören öğrencilerin bir kısmının katılımıyla gerçekleşen araştırmadan 

elde edilen bulgulara yer verilerek paylaşılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Elektronik Müşteri İlişkileri  

Müşteri İlişkileri Yönetiminin (MİY) temeli 1990’lı yıllarda satış otomasyonu teknolojisi ve çağrı 

merkezlerindeki faaliyetlere dayanmaktadır. Satış sahasındaki müşteri bilgisi ile çağrı merkezinden elde 

edilen bilgilerin ortak bir veri tabanında bir araya getirilmesiyle birlikte müşterilerle daha sağlam ilişkilerin 

kurulabileceği düşüncesiyle oluşmuş MİY kavramı birçok yazar tarafından çeşitli şekillerde 

tanımlanmaktadır (Osarenkhoe ve Bennani, 2007:145). MİY, yönetim biçiminin müşteri odaklı hâle 

gelmesidir ve örgütsel faaliyetlerin yeniden tasarlanmasını gerektirir. Buradaki amaç büyüyen ve işletmeye 

değer katan müşterilerle ilişkileri korumak ve geliştirmektir. Çünkü müşteri işletme için en değerli varlıktır. 

MİY bu varlıklar üzerinden en yüksek getiriyi elde etmek için kullanılan tekniklerin tümüdür (Hendricks 

vd., 2007). 

Fakat günümüzde işletmeler ilişkisel pazarlama stratejilerini destekleyen müşteri hizmetlerini giderek daha 

yüksek bir oranda yeni teknolojinin yarattığı e-hizmetlerle yerine getirmeye başlamışlardır (Taylor ve 

Hunter, 2002). Bir örgüt insan-yoğun hâlinden telefon, fax, e-mail ve web gibi çoklu elektronik temas 

noktalarına odaklanan bir yapıya bürünmeye başladığında yapıyı geliştirme, yönetme ve ölçme bağlamında 

müşteri ilişkileri önemli ölçüde artış gösterecektir. Sonuç olarak işletmeler çevrim dışı MİY’den elektronik 

kanallara yönelmektedirler. Bu yaklaşım genellikle Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi olarak ifade 

edilmektedir (Sivaraks vd., 2011). Madeja ve Schoder’e (2003) göre E-MİY müşterilerden daha fazla gelir elde 

ederek kâr artışı sağlamayı amaçlayan bir e-ticaret uygulamasıdır.  Fleischer (2001) ise E-MİY’i, MİY 

stratejisinin ve onun uygulamaya geçirilmesinin bir bölümü olarak ifade etmiştir. Müşteri odaklılık ve web 

tabanlılık E-MİY’in unsurları arasında gösterilmektedir. Web ortamının müşterilerle ilişki kurmak ve onların 

memnuniyetlerini arttırmak açısından etkili bir ortam olduğu kabul edilmektedir. Web, işletmelerin sunmuş 

oldukları mal ve hizmetlere müşterilerin göstermiş oldukları tepkilerin tutarlı ve geçerli bir şekilde 

belirlenmesini, onlarla hızlı bağlantı ya da ilişki kurulmasını sağlamaktadır (Yoon vd., 2008). E-MİY’nin 

özelliklerini Khalifa ve Shen (2005) satış öncesi, satış esnası ve satış sonrası; Ross (2005) pazarlama, satış ve 
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hizmet; Sterne (1996) ise satış öncesi bilgi, e-ticaret hizmetleri ve satış sonrası destek olmak üzere 

sınıflandırmışlardır. Lam, Cheung ve Lau (2013) ise E-MİY uygulamalarını; algılanan ödüller (işletmenin 

müşterilerine sunduğu özel indirimler, kuponlar ve avantajlardır), ayrıcalıklı işlem (işletmenin, sıklıkla 

alışveriş yapan, bir başka deyişle kar potansiyeli yüksek müşterilerin diğerlerinden ayırarak; onlara özel 

kişiselleştirilmiş hizmet ve işlem seçeneklerinin sunulması), kişilerarası iletişim (müşterilerin satın almayı 

düşündükleri ürün ile ilgili olarak detaylı bilgi edinmelerini veya sorularına cevap alabilmelerini sağlayacak 

müşteri destek hatları, çevrimiçi müşteri hizmetleri vb. ile ilgilidir) ve doğrudan posta (müşterileri özel 

indirimlerden ve avantajlardan haberdar etmek aynı zamanda yapılan alışveriş ile ilgili fatura, kargo takip 

gibi tüm süreçler ile ilgili olarak bilgilendirilmesi işlemlerini kapsar) olarak ifade etmiştir. 

Temel olarak bütün E-MİY uygulamalarının işletmelere belli açılardan değer sağlama potansiyeli 

bulunmaktadır (Adabanjo, 2003). E-MİY uygulamaları sayesinde hizmetler günün 24 saatine ve yılın 365 

gününe yayılarak hem müşteri ihtiyaçlarına sürekli şekilde cevap verilebilmekte, hem de hizmet sunumuyla 

ilgili maliyetlerde önemli tasarruf sağlanmaktadır (Feinberg vd., 2002). Elektronik müşteri hizmetleri ile 

müşteri ilişkilerini artıran işletmeler müşterilerinin isteklerine optimum seviyede cevap verebilmekte ve 

sadakatlerini yükseltebilmektedirler. Bu da işletmelerin etkinliğini ve kârlılığını artırmaktadır (Khalifa ve 

Shen, 2005). Elektronik müşteri hizmetlerinin işletmelere sağladığı başlıca faydaların işletme içinde ve 

tedarik zinciri dâhilinde etkinlik artışı, müşteri beklentilerine yönelik gerçeğe en uygun bilgi elde etme ve 

üretim sürecinde yer alan finansal kaynak kullanımındaki azalmalar olduğu ifade edilebilir. Bu şekilde 

maliyetlerini aza indirgeyebilen işletmeler sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmektedirler.  

2.2. İlişki Kalitesi 

İlişki, “iki ya da daha fazla tarafın ortak bir bilgi platformu oluşturmak amacıyla, birlikte düşünüp 

muhakeme yaptıkları bir süreç” olarak tanımlanmaktadır (Grönroos, 2000: 5). Dwyer, Shur ve Oh (1987: 15) 

ilişki sürecinin beş aşamadan oluştuğunu ve bu aşamaların şu şekilde sıralanabileceğini ifade etmektedir: 

farkında olma, araştırma on), genişleme, bağlılık ve bozulma. İlişki kalitesi kavramı sosyal bilimlerin birçok 

alanında karşılaşıldığı gibi farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Örneğin bir çalışmada ilişki kalitesi 

“tüketicinin satıcı ile olan ilişkisinin beklentilerini, tahminlerini, amaçlarını ve isteklerini ne ölçüde 

karşıladığına yönelik algı” olarak tanımlanmıştır (Oly Ndubisi, 2007: 832). Pazarlama bakış açısıyla ilişki 

kalitesi ise “alıcı ve satıcı arasındaki ilişkinin bir değerlendirmesi” olarak tanımlanabilir (Čater  ve Čater, 

2010: 1323). Bu ilişki, nihai tüketici ile satıcı arasında oluşabileceği gibi, alıcı ve tedarikçi firmalar arasında da 

oluşabilir. İlişki kalitesi, nihai tüketici ve satıcı arasında incelendiğinde; hizmet çalışanlarının saygı, nezaket, 

samimiyet, duygudaşlık (empati) ve yardımseverlik gibi davranışlarının müşteri tarafından algılanması ve 

değerlendirilmesini ifade etmektedir (King ve Garey, 1997). Levitt (1986) ise ilişki kalitesini “mal ve hizmet 

sunumlarını genişleten ve alıcı ile satıcı arasında beklenen bir değişim ile sonuçlanan soyut değerler 

bütünü” olarak tanımlamaktadır (Oly Ndubisi, 2007).  

İlgili literatür incelendiğinde ilişki kalitesinin genel olarak dört boyuttan oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Bunlar: İlişki tatmini; alıcının, satıcıyla arasında gerçekleşen hem geçmişteki performansını, hem de ilişki 

sürecinin tamamını kapsayan deneyimini duygusal ve bilişsel olarak bütüncül bir şekilde 

değerlendirmesidir (Lages vd., 2005), güven; bir tarafın ihtiyaçlarının gelecekte diğer tarafın sergilediği 

hareketler vasıtasıyla tam olarak karşılanacağına olan inancı (Morgan ve Hunt, 1994: 23), bağlılık; uzun süreli 

ve kaliteli ilişkiler için önemli bir diğer boyuttur ve tarafların birbirine ilişkisel anlamda bağımlılıklarının en 

üst düzeydeki göstergesi olarak tanımlanmaktadır (Dwyer vd., 1987; Gundlach, Achrol ve Mentzer, 1995) ve 

son olarak iletişim; katılanların, bilgi/sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, 

yorumlamaya çalıştıkları bir süreç (Dökmen, 1994: 321) olarak ifade edilebilir. 

2.3. Müşteri Sadakati  

Müşteriler, bilânçolarında yer almasa da işletmelerin sahip oldukları  en değerli varlıklardır (Parasuraman 

vd., 1991). Müşteri, sadece işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri satın alan değil, aynı zamanda üretilen mal 

ve hizmetlerden etkilenen herkesi kapsamaktadır. Başka bir deyişle işletmenin herhangi bir bölümünün 

çıktılarını kullananlar veya bu çıktıların alıcıları da birer müşteridir (Sprague vd., 1992:57). Müşteri, üretim 

hattının en önemli parçasıdır (Deming, 1996:143). Günümüzde artık müşterilerin istek ve beklentilerinin 

belirlenmesi ve ona göre ürün ve hizmet üretmek, böylece müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sadık 

müşteriler oluşturulması işletmelerin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.  
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Zeithaml vd. (1996) sadakati çok yönlü bir kavram olarak tanımlamaktadırlar. Onlara göre “sadakat 

müşterinin bir işletmeyi başka bir işletme yerine tercih etme, aynı hizmet sağlayıcıdan hizmet satın almaya 

devam etme ya da hizmet sağlayıcıyla olan iş ilişkisini artırmasıdır”. Günümüzün en iyi yöneticileri artık 

müşterileri ile uzun dönemli ilişkiler kurabilmek için işletme stratejileri içinde müşteri sadakatinin olması 

gerektiğinin önemini anlamışlardır (Chen vd., 2009). Çünkü müşteri sadakatinin artması finansal gelirlerde 

artış, düşük müşteri maliyeti ve sonuçta daha fazla kar beklentisi oluşturmaktadır (Chao, 2008). Müşteri 

sadakatinin oluşmasını belirleyen faktörleri ise; müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, kurum imajı ve değiştirme 

maliyeti olarak sıralamak mümkündür.  

Sadakatin derecesi her müşteri için aynı değildir. Bunun nedeni müşteri sadakatinin bir süreç olmasıdır. Her 

müşteri de, bu sürecin farklı bir aşamasında olabilir (Knox, 1998). Bu süreci davranışsal ve tutumsal olarak 

sınıflandırmak mümkündür. Tucker (1964) müşterinin ne düşündüğü ya da kafasında hangi fikirlerin 

olduğu dikkate alınmadan davranışlarının sadakati tanımladığını ifade etmektedir. Davranışsal sadakat bir 

müşterinin yeniden satın alma davranışı ya da markaya karşı yoğun ilgisidir (Cheng, 2011). Tutumsal 

yaklaşım ise müşterilerin psikolojik olarak işletmenin ürün ve hizmetlerine bağlı olmaları şeklinde 

tanımlanabilir. Eğer bir müşteri tutumsal sadakat ile işletmeye bağlı ise, işletmeden düzenli alışveriş 

yapmasa bile işletme ve ürünlerini çevresine tavsiye edebilir (Bowen ve Chen, 2001).  

Dick ve Basu (1994) tutumsal ve davranışsal sadakat kavramlarını inceleyerek müşteri sadakati kavramının 

daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamışlardır. Bu doğrultuda yazarlar göreli tutum ve tekrarlanan müşteri 

olma (satın alma) kavramlarını çapraz sınıflama yaparak müşteri sadakati düzeylerini: sadakatsizlik (göreli 

tutumun ve yeniden müşteri olma ihtimalinin düşük olduğu durumları ifade eder), sahte sadakat (işletmenin 

sunduğu mal ve hizmetlerin alternatifinin yokluğu sebebiyle seçim şansı olmayan müşterilerde 

oluşabilmektedir), gizli sadakat (yeniden satın alma davranışı yaratmak için kişisel ölçüler ve sosyal etkiler 

gibi tutumsal etkenlerin nispeten zayıf kaldığı bir pazar ortamında gerçekleştiği öngörülmektedir) ve gerçek 

sadakat (müşterilerin gerek işletmenin mal ve hizmetlerini satın almaları ve çevrelerine tavsiye etmeleri 

gerekse de diğer işletmelerin sunduğu mal ve hizmetlere karşı direnç göstermeleri durumu) olarak 

tanımlamışlardır. 

2.4. Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi, İlişki Kalitesi ve Müşteri Sadakati Üzerine Araştırmalar 

Teknolojinin, insan hayatının her anına nüfuz ettiği günümüzde işletmelerin rakipleri karşısında üstünlük 

sağlayabilmeleri adına örgüt içi uygulamaların yanı sıra müşterileri çekmek, korumak ve ilişkileri 

derinleştirmek için teknolojiyi en etkin bir şekilde kullanmaları gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Öyle ki; 

Sivaraks, Krairit ve Tang (2011) tarafından,  Tayland’da bir kamu bankasının 684 müşterisinin katılımıyla 

gerçekleştirilen, araştırmada E-MİY uygulamalarının müşterilerin analiz edilebilmesinde, müşterilere 

kolaylık sağlanmasında ve müşteri ile olan iletişim kanallarının geliştirilmesinde, ayrıca ilişki kalitesi 

açısından müşterilerde güven, tatmin, bağlılık, sadakat ve başkalarına tavsiye etme isteği oluşturmasında 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Chung ve Shin (2010) ise internet üzerinden alışveriş yapan web sitesi 

kullanıcılarına yönelik ortaya koydukları çalışma ile E-MİY uygulamaların ilişki kalitesi ve ağızdan ağıza 

pazarlama üzerine etkilerini incelemişlerdir. Araştırma internet üzerinden alışveriş yapan 215 üniversite 

öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada; alışverişe ikna, site dizaynı, bilgilendirme, 

güvenlik ve iletişim gibi E-MİY uygulamaları ele alınmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre bahsi geçen 

uygulamaların müşteri tatminini pozitif yönde etkilediği, müşteri tatminin de güven ve bağlılık gibi ilişki 

kalitesi faktörleri üzerinde pozitif yönde etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Rafiq, Fulford ve Lu (2013) Tesco, Asda, Sainsbury, Waitrose, Ocado, Foodferr gibi internet üzerinden 

market ürünleri satışı yapan e-ticaret sitelerinin 491 müşterinin katılımıyla gerçekleştirdikleri 

araştırmalarında ilişki kalitesinin müşteri sadakati üzerine etkisini incelemişledir. Bu çalışmada ilişki 

kalitesi; e-ilişki tatmini, e-güven ve e-duygusal bağlılık olmak üzere üç alt boyut ile ele alınmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre e-ilişki kalitesinin e-müşteri sadakatini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Macintosh (2007) tarafından yapılan bir araştırmada ise müşteri odaklılığının ve ilişki kalitesinin işletmeye 

olan faydaları araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kanada’da bulunan bir üniversitenin son 3 yılında 

acenteler vasıtasıyla seyahat eden 220 personeli oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına göre müşteri odaklılığı 

ve uzmanlık, ilişki kalitesi ile pozitif yönlü anlamlı ilişkiye sahipken ilişki kalitesinin; müşteri sadakati, 

tatmin ve ağızdan ağıza pazarlamayı pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. 
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Verhoef (2003) Hollandalı bir finans şirketinin iki farklı zamanda 1677 (t0) ve 918 (t1)  müşterisine bir anket 

çalışması yapmıştır. Bu çalışmada müşteri ilişki algılarının ve ilişkisel pazarlama araçlarının müşteriyi elde 

tutma ve zamanla müşteri payı gelişimi üzerindeki farklı etkilerini araştırmıştır. Çalışmada müşteri ilişki 

algılarının üç boyutu (duygusal bağlılık, memnuniyet ve ödeme eşitliği) ve ilişkisel pazarlama araçları 

(sadakat programları ve doğrudan postalar) test edilmiştir. Sonuçlar ekonomik teşvikleri sağlayan sadakat 

programları ve duygusal bağlılığın hem müşteriyi elde tutma hem de müşteri payı gelişimini olumlu yönde 

etkilerken, doğrudan postaların sadece müşteri payı gelişimini etkilediğini göstermiştir. Ahadmotlaghi ve 

Pawar (2012) Hindistan havayolları şirketlerinde 900 yolcu üzerinde yaptıkları araştırmanın bulgularına 

göre MİY’in yolcuların yüksek sadakatini sağladığını ve yolcuların şirket müşteriliğinden vazgeçmesine 

karşı bir bariyer oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Hizmetlerin kişiselleştirilmesi, havayolu şirketi tarafından 

gösterilen iletişimsel çabalar, müşterilerin havayolu şirketine güvenmesi, şirketin sözlerini tutması ve daha 

iyi kaliteli hizmetlerin sunulmasının müşteri memnuniyeti ve sadakatini etkileyen ana faktörler olduğunu 

ortaya çıkarmıştır. 

3. Metodoloji 

3.1. Çalışmanın Konusu ve Amacı  

Çalışmanın konusu, havayolu müşterilerinin algıladıkları müşteri ilişkileri uygulamalarının onların ilişki 

kalitesi yorumları ve sonrasında da sadakatleri üzerindeki etkisi çerçevesinde sınırlı kalacaktır. Günümüzde 

teknoloji alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler ve artan rekabet baskısı, hizmet sektöründe ve özellikle 

havayolu taşımacılığı bağlamında kendini göstermiş ve bireyin satın alma sürecinde etkili olan her faktörün, 

dolayısıyla da müşteri ilişkileri yönetiminin buna göre yeniden düzenlenmesini bir zorunluluk haline 

getirmiştir. Bu kapsamda elektronik müşteri ilişkileri uygulamaları yardımıyla müşterinin elde tutulması ve 

satışların artırılması mümkün gözükmektedir. Bu paralelde yapılan çalışmada havayolu taşımacılığı 

elektronik ticaret müşterilerinin kullandıkları sistemden ve bu sistem yardımıyla sunulan müşteri 

ilişkilerinden tatminlerini ve sisteme devam etme niyetlerini etkileyen ilişki faktörleri ile müşteri sadakatleri 

incelenmiş ve bu faktörler arasındaki ilişkiler ampirik olarak ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca, ilişki 

kalitesinin müşteri ilişkileri uygulanmaları ile müşteri sadakati değişkenleri arasındaki aracılık etkisi olup 

olmadığının tespit edilmesi de amaçlanmıştır.  

3.2. Varsayımlar, Kapsam ve Sınırlılıklar  

Çalışma çerçevesinde hazırlanacak anket formunun Demografik Verilerin, Elektronik Müşteri İlişkileri 

Uygulamalarının, Algılanan Müşteri İlişkileri Kalitesinin ve Müşteri Sadakatinin üzerindeki etkilerini doğru 

ve geçerli şekilde tespit edeceği, katılımcıların anket formunu gerçekçi ve dürüst bir şekilde cevaplayacakları 

ve seçilecek örneklemin evreni yansıtacağı varsayımları altında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kapsamını, 

çalışmanın amacına uygun şekilde seçilecek örneklem üzerinde demografik verilerin, elektronik müşteri 

ilişkileri yönetimi uygulamalarının, algılanan ilişki kalitesinin ve müşteri sadakatinin ve bu değişkenler 

arasındaki ilişkilerin araştırılması oluşturmaktadır. Bu çalışma, araştırmanın gerçekleştirileceği üniversitenin 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün işletme, insan kaynakları ve yönetim organizasyon bölümü ile Bilişim 

Enstitüsünün yönetim bilişim sistemleri ve bilişim sistemleri programları öğrencileri ile sınırlıdır. Araştırma 

Ekim-2017 ve Temmuz 2018 tarihleri Arasında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla araştırma bu dönemler 

içindeki öğrenci sayıları ve buna bağlı olarak toplanan verilerle sınırlıdır. İlgili dönemde bu programlara 

toplam kayıtlı öğrenci sayısı 629’dur. Tam sayım hedeflenmiş, bununla birlikte derse devam etmeyen ve 

sonrasında kayıt donduran öğrenciler nedeniyle 479 katılımcıya ulaşılmıştır. Bu kapsamda ulaşılan 

örneklemin evrenin yaklaşık % 76’sını temsil ettiği ifade edilebilir. 

3.3. Veri Toplama Tekniği ve Aracı  

Araştırmanın veri toplama tekniği anket yöntemidir. Konu ile ilgili gerçekleştirilen önceki çalışmalar göz 

önünde bulundurularak ve gerekli literatür taraması yapılarak hazırlanan anket formu öğrencilere elden 

dağıtılarak ve/veya e-posta yoluyla, ayrıca ilgili enstitülerin web sayfalarından öğrencileri yönlendirerek 

uygulanmıştır. Anket formu dört bölümden oluşmuştur. Bunlar; demografik faktörler, algılanan elektronik 

müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları (algılanan ödüller ve ayrıcalıklı işlem), algılanan ilişki kalitesi ve 

müşteri sadakatidir. Elde edilen veriler başta geçerlilik ve güvenilirlik, sonrasında korelasyon, regresyon, 

varyans ve de yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmiş ve gerekli analizler gerçekleştirildikten sonra elde 

edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan ölçekler konu ile alakalı önceki çalışmalar titizlikle 

incelendikten sonra uygun ölçeğin uyarlanmasıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmada Lam, Cheung ve Lau (2013) 
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tarafından uyarlanan ve 11 madde dört boyuttan (algılanan ödüller, ayrıcalıklı işlem, kişilerarası iletişim ve 

doğrudan posta) oluşan E-MİY uygulamaları ölçeğinin algılanan ödüller (3 madde) ve ayrıcalıklı işlem (3 

madde) boyutları ele alınmıştır. Yine aynı yazarlar tarafından geliştirilen 3 maddeden oluşan “algılanan 

ilişki kalitesi” ölçeği ve 3 maddeden oluşan “müşteri sadakati” ölçeği kullanılmıştır. Çeviri ve ters çeviri 

yapılırken alan uzmanlarından gerekli destek sağlanmış, ayrıca pilot uygulama da gerçekleştirilmiştir. 

Cevaplar 5’li Likert ölçeği ile alınmıştır (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklinde).   

3.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Hipotez 1= Algılanan ödüller, müşteri sadakatini anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir. 

Hipotez 2= Ayrıcalıklı işlem, müşteri sadakatini anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir. 

Hipotez 3= Algılanan ödüller, algılanan müşteri ilişkileri kalitesini anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir.  

Hipotez 4= Ayrıcalıklı işlem, algılanan müşteri ilişkileri kalitesini anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir. 

Hipotez 5= Algılanan müşteri ilişkileri kalitesi, algılanan müşteri sadakatini anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir. 

Hipotez 6= Algılanan ödüllerin müşteri sadakatine etkisinde algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin aracılık rolü 

vardır. 

Hipotez 7= Ayrıcalıklı işlemin müşteri sadakatine etkisinde algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin aracılık rolü vardır. 

Aşağıdaki Tablo 1’de görüldüğü üzere toplam 479 katılımcının %54,3’ünün erkek, %45,7’si ise kadındır. 

Toplam katılımcıların büyük bir çoğunluğu 26-33 (%57,2) yaş arasındadır. Bunu %17,32 ile 34-41 yaş 

arasında olanlar takip etmektedir. Katılımcıların % 50,5’i evli, % 49,5’i ise bekârdır. Katılımcılar tarafından 

sık olarak tercih edilen havayolu şirketleri incelendiğinde sırasıyla %52 oranla Türk Hava Yolları, %25,5 

oranla Pegasus ve %22,5 oranla Anadolu jet gelmektedir.  

Tablo 1. Frekans Analizi 

  Frekans (%) 

Cinsiyet 
Erkek 260 54,33 

Kadın 219 45,7 

Yaş 

18-25 62 12,9 

26-33 274 57,2 

34-41 83 17,3 

42-49 60 12,5 

Medeni Durum 
Evli 242 50,5 

Bekar 237 49,5 

Tercih Edilen Havayolu Şirketi 

Türk Hava Yolları 249 52,0 

Anadolu Jet 108 22,5 

Pegasus 122 25,5 

Toplam  479 100 

Algılanan Ödüller 

Ayrıcalıklı İşlem 

 

Elektronik Müşteri İlişkileri 

Uygulamaları 

Algılanan Müşteri İlişkisi 

Kalitesi 

Müşteri Sadakati 
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3.5. Araştırmanın Bulguları 

3.5.1. Korelasyon ve Güvenilirlik Analizleri 

Elektronik müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları (algılanan ödüller, ayrıcalıklı işlem), algılanan müşteri 

ilişkileri kalitesi ve müşteri sadakati ölçeklerinin iç tutarlılığı cronbach’s alpha () güvenilirlik katsayısı ile 

ölçülmüştür. Araştırmada kullanılan ölçeklere ait cronbach’s  değerleri Tablo 2’de parantez içlerinde yer 

almaktadır. Ölçeklerdeki tüm cronbach’s  değerleri sınır değer olan 0,70’den büyüktür ve kullanılan 

ölçeklerin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırma 

değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Buna göre 

“müşteri sadakati”nin; algılanan ödüller (r = 0,33, p< 0.01), ayrıcalıklı işlem (r = 0,35, p< 0.01) ve algılanan 

müşteri ilişkileri kalitesi (r = 0,70, p< 0.01) ile anlamlı ve pozitif yönlü ilişkileri tespit edilmiştir. “Algılanan 

müşteri ilişkileri kalitesi”; algılanan ödüller (r = 0,42, p< 0.01) ve ayrıcalıklı işlem (r = 0,42, p< 0.01) ile anlamlı 

ve pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. Bununla birlikte elektronik müşteri ilişkileri uygulamaları boyutları 

(algılanan ödüller, ayrıcalıklı işlem) arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Korelasyon analizi 

Değişkenler 1 2 3 4 

1.Algılanan Ödüller (0,93)    

2.Ayrıcalıklı İşlem 0,55** (0,91)   

3.Algılanan Müşteri İlişkileri Kalitesi 0,42** 0,42** (0,85)  

4.Müşteri Sadakati 0,33** 0,35** 0,70** (0,89) 

*Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. Parantez içindeki değerler Cronbach’s Alpha güvenilirlik 

katsayılarıdır. 

3.5.2. Regresyon Analizleri-Model 1 

Algılanan ödüller ile müşteri sadakati arasındaki ilişkide algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin aracılık 

etkisini incelemek amacıyla Baron ve Kenny (1986)’nin önermiş olduğu dört aşamalı yaklaşım çerçevesinde 

çeşitli regresyon analizleri uygulanmıştır. Aşağıdaki Tablo 3’de her bir adım için yapılan basit ve çoklu 

regresyon analizleri sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları - Model 1(N=479) 

 
Bağımsız 

Değişken 
Bağımlı Değişken B S.H. Β Model İstatistikleri 

1.Adım Algılanan Ödüller Müşteri Sadakati ,290 ,038 ,33** 

R2=0,11 

F(1,477)=58,458 

p<0,001 

2.Adım Algılanan Ödüller 
Algılanan Müşteri 

İlişkileri Kalitesi  
,366 ,036 ,42** 

R2=0,18 

F(1,477)=104,722 

p<0,001 

3.Adım 
Algılanan Müşteri 

İlişkileri Kalitesi 
Müşteri Sadakati ,730 ,032 ,72** 

R2=0,49 

F(1,477)=506,392 

p<0,001 

4.Adım 

Algılanan Ödüller Müşteri Sadakati ,028 ,031 ,03 R2=0,51 

F(2,476)=253,497 

p0,001 Algılanan Müşteri 

İlişkileri Kalitesi 
Müşteri Sadakati ,716 ,036 ,70** 

Not: **p0,001, S.H.=Standart Hata 
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Tablo 3’de görüldüğü üzere, 1. adımda yapılan basit regresyon analizi sonucunda elektronik müşteri 

ilişkileri boyutlarından biri olan algılanan ödüllerin, müşteri sadakatini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği 

tespit edilmiştir (β=0,33; p0,001). Bununla birlikte, algılanan ödüllerin, müşteri sadakatinin %11’ini 

açıkladığı görülmektedir (R2=0,11). Elde edilen bu sonuca göre kurulan “algılanan ödüller, müşteri sadakatini 

anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir” (Hipotez 1) hipotezi desteklenmiştir.   

2. adımda yapılan basit regresyon analizi sonucunda algılanan ödüllerin, algılanan müşteri ilişkileri 

kalitesini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,42; p0,001). Bununla birlikte, algılanan 

ödüllerin, algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin %18’ini açıkladığı görülmektedir (R2=0,18). Elde edilen bu 

sonuca göre kurulan “algılanan ödüller, algılanan müşteri ilişkileri kalitesini anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir” 

(Hipotez 3) hipotezi desteklenmiştir.  

3. adımda yapılan basit regresyon analizi sonucunda algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin, müşteri 

sadakatini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,72; p0,001). Bununla birlikte, algılanan 

müşteri ilişkileri kalitesinin, müşteri sadakatinin %49’unu açıkladığı görülmektedir (R2=0,49). Elde edilen bu 

sonuca göre kurulan “algılanan müşteri ilişkileri kalitesi, algılanan müşteri sadakatini anlamlı ve pozitif olarak 

etkilemektedir” (Hipotez 5) hipotezi desteklenmiştir.  

Son olarak 4. adımda yapılan çoklu regresyon analizi ile algılanan ödüller ve algılanan müşteri ilişkileri 

kalitesinin birlikte müşteri sadakati üzerindeki etkileri incelendiğinde; algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin 

müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisinin olduğunu (β=0,70; p0,001) ; ancak algılanan 

ödüllerin müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (β=0,03; p0,05). Yani 

aracı değişken (algılanan müşteri ilişkileri kalitesi) modele eklendiğinde; bağımsız değişkenin (algılanan 

ödüller) bağımlı değişken (müşteri sadakati) üzerindeki etkisi β=0,33 (p0,001) değerinden β=0,03 (p0,05) 

değerine düşmüş ve aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlı etkisini kaybetmiştir. Elde edilen bu bulgular 

algılanan ödüller ve müşteri sadakati ilişkisinde algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin tam aracılık etkisinin 

olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Sobel testinin (z=10.357, p0.001) uygulanarak aracılık etkisinin 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuca göre kurulan “algılanan ödüllerin müşteri sadakatine 

etkisinde algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin aracılık rolü vardır” (Hipotez 6) hipotezi desteklenmiştir. 

3.5.3. Regresyon Analizleri-Model 2 

Ayrıcalıklı işlem ile müşteri sadakati arasındaki ilişkide algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin aracılık 

etkisini incelemek amacıyla Baron ve Kenny (1986)’nin önermiş olduğu dört aşamalı yaklaşım çerçevesinde 

çeşitli regresyon analizleri uygulanmıştır. Aşağıdaki Tablo 4’de her bir adım için yapılan basit ve çoklu 

regresyon analizleri sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları - Model 2 (N=479) 

 
Bağımsız 

Değişken 
Bağımlı Değişken B S.H. Β Model İstatistikleri 

1.Adım Ayrıcalıklı İşlem Müşteri Sadakati 0,279 0,034 0,35** 

R2=0,12 

F(1,477)= 68,147 

p0,001 

2.Adım Ayrıcalıklı İşlem 
Algılanan Müşteri 

İlişkileri Kalitesi  
0,328 0,032 0,41** 

R2=0,17 

F(1,477)=103,560 

p0,001 

3.Adım 

Algılanan 

Müşteri İlişkileri 

Kalitesi 

Müşteri Sadakati ,730 ,032 ,72** 

R2=0,49 

F(1,477)=506,392 

p<0,001 

4.Adım 

Ayrıcalıklı İşlem Müşteri Sadakati 0,049 0,028 0,06 
R2=0,53 

F(2,476)=255,823 

p0,001 

Algılanan 

Müşteri İlişkileri 

Kalitesi 

Müşteri Sadakati 0,703 0,036 0,69** 

Not: **p0,001, S.H.=Standart Hata 
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Tablo 4’de görüldüğü üzere, 1. adımda yapılan basit regresyon analizi sonucunda elektronik müşteri 

ilişkileri boyutlarından biri olan ayrıcalıklı işlemin, müşteri sadakatini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği 

tespit edilmiştir (β=0,35; p0,001). Bununla birlikte, ayrıcalıklı işlemin, müşteri sadakatinin %12’sini 

açıkladığı görülmektedir (R2=0,12). Elde edilen bu sonuca göre kurulan “ayrıcalıklı işlem, müşteri sadakatini 

anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir” (Hipotez 2) hipotezi desteklenmiştir.   

2. adımda yapılan basit regresyon analizi sonucunda ayrıcalıklı işlemin, algılanan müşteri ilişkileri kalitesini 

anlamlı ve pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,41; p0,001). Bununla birlikte, ayrıcalıklı işlemin, 

algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin %17’sini açıkladığı görülmektedir (R2=0,17). Elde edilen bu sonuca 

göre kurulan “ayrıcalıklı işlem, algılanan müşteri ilişkileri kalitesini anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir” 

(Hipotez 4) hipotezi desteklenmiştir.  

3. adımda yapılan basit regresyon analizi sonucunda algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin, müşteri 

sadakatini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir (β=0,72; p0,001). Bu sonuçla ilgili ayrıntılı 

bilgiler yukarıda Model 1’de verilmiştir.  

Son olarak 4. adımda yapılan çoklu regresyon analizi ile ayrıcalıklı işlem ve algılanan müşteri ilişkileri 

kalitesinin birlikte müşteri sadakati üzerindeki etkileri incelendiğinde; algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin 

müşteri sadakati üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etkisinin olduğunu (β=0,69; p0,001) ; ancak ayrıcalıklı 

işlemin müşteri sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (β=0,06; p0,05). Yani aracı 

değişken (algılanan müşteri ilişkileri kalitesi) modele eklendiğinde; bağımsız değişkenin (ayrıcalıklı işlem) 

bağımlı değişken (müşteri sadakati) üzerindeki etkisi β=0,35 (p0,001) değerinden β=0,06 (p0,05) değerine 

düşmüş ve aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlı etkisini kaybetmiştir. Elde edilen bu bulgular ayrıcalıklı 

işlem ve müşteri sadakati ilişkisinde algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin tam aracılık etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte Sobel testinin (z=11,133, p0.001) uygulanarak aracılık etkisinin anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuca göre kurulan “ayrıcalıklı işlemin müşteri sadakatine etkisinde 

algılanan müşteri ilişkileri kalitesinin aracılık rolü vardır” (Hipotez 7) hipotezi desteklenmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde teknoloji alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler ve artan rekabet baskısı, hizmet sektöründe ve 

özellikle havayolu taşımacılığı bağlamında kendini göstermiş ve bireyin satınalma sürecinde etkili olan her 

faktörün, dolayısıyla da müşteri ilişkileri yönetiminin buna göre yeniden düzenlenmesini bir zorunluluk 

haline getirmiştir. Bu kapsamda elektronik müşteri ilişkileri uygulamaları yardımıyla müşterinin elde 

tutulması ve satışların artırılması mümkün gözükmektedir. Bu paralelde gerçekleşen çalışmada havayolu 

taşımacılığı elektronik ticaret müşterilerinin kullandıkları sistemden ve bu sistem yardımıyla sunulan 

müşteri ilişkilerinden tatminlerini ve sisteme devam etme niyetlerini etkileyen ilişki faktörleri ile müşteri 

sadakatlerinin incelenmesi ve bu faktörler arasındaki ilişkilerin ampirik olarak ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Ülkemizde müşteri ilişkileri yönetimine yönelik çalışmalar olmasına rağmen elektronik 

müşteri ilişkileri yönetimi konusundaki incelemeler kısıtlıdır. İncelememize göre literatürde, özellikle de 

havayolu sektöründe bu değişkenler arasındaki ilişkilerin daha önce incelenmemiş olması, bu tez 

çalışmasını daha da özgün kılmaktadır. 

Bu çalışmada belirlenen amaç doğrultusunda, E-MİY’in ayrıcalıklı işlem ve ödül uygulamalarının 

müşterilerle olan ilişki kalitesi ile ve müşteri sadakatine olan etkisi incelenmiş, ilişki kalitesinin ilgili 

uygulamalar ile müşteri sadakatine olan etkisinde aracılık rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

verilere uygun analizlerin gerçekleştirilmesiyle ulaşılan sonuçlara göre; algılanan ödüllerin ve ayrıcalıklı 

işlemlerin müşteri sadakatini ve ilişki kalitesini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir ve 

böylece H1, H2, H3 veH4 kabul edilmiştir. Tüm bu sonuçlar, sırasıyla en çok tercih edilen THY, Pegasus ve 

Anadolu Jet havayolu şirketlerinin müşterilerine çeşitli ödüller ve bazı ayrıcalıklı işlemler tanıması 

müşterilerin daha iyi bir ilişki kalitesi algısına sahip olmalarını sağladığını göstermektedir. Bu şirketler 

tarafından sunulan ödüller satış indirimi, promosyon, bedava bilet farklı sektörlerden işletmeler ile yapılan 

müşteriye özel yapılan indirim anlaşmaları vb. olarak tercih edilmektedir. THY’nin Miles&Smiles kredi 

kartına sahip yolcularına özel rezervasyon önceliği, kredi kartı üyelik statüsüne göre değişen ek bagaj hakkı, 

Business Class kontuarını kullanarak sıra beklemeden check-in yapma imkânı, lounge hizmetlerini kullanma 

hakkı; Pegasus’un BolBol&Rocket Miles uygulamasıyla konaklamalardan ve araç kiralamalarından 

kazanılan puanların uçak bileti alımlarında kullanılması; Anadolu Jet’in müşterilerine özel araç 
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kiralamalarında sunduğu indirim, havayolu transferi hizmeti kampanyaları gibi uygulamalar ise bu 

havayolu şirketlerinin sadece müşterilerine özel sundukları ayrıcalıklı işlemlerdendir. Bu tür ayrıcalıklı 

işlemlerin şirketlerinin müşterileri ile olan ilişki kalitesine pozitif yönde etki ettiği ifade edilebilir. Diğer 

taraftan algılanan müşteri ilişki kalitesinin, müşteri sadakatini pozitif yönde ve kuvvetli derecede etkilediği 

ve ayrıcalıklı işlem ve algılanan ödüllerin müşteri sadakatine olan etkisinde tam aracı role sahip sonucuna 

ulaşılmıştır ve H5, H6 ve H7 de kabul edilmiştir. Bu sonuçlar göstermektedir ki müşterilere özel yapılan 

ödüllendirmeler ve ayrıcalıklı işlemler onlarda müşteri sadakati oluşturmada etkili yöntemlerdendir. Bu 

yüzden bu uygulamaların çeşitliliği ve sürekliliği müşteri çekme ve tutundurmada büyük önem arz 

etmektedir. Öte yandan kolay üyelik imkânları, her bütçeye uygun çeşitli uygulamaların sunulması ve bu 

uygulamalar ile ilgili detaylı bilgilendirmeler ve ilgi çekici sıklıkla yapılan reklamlar yeni müşterilerin 

kazanılmasını, işletmeye bağlı sadık müşterilerin oluşmasını kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak benzer 

ölçeklerin kullanımıyla farklı sektörlerde, daha büyük ve farklı özelliklere sahip örneklemlerde yapılacak 

konu ile ilgili çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı ve işletmelere farklı bakış açıları kazandırabileceği 

düşünülmektedir.   
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Amaç  –  Yeşil  pazarlama  kavramı,  1980'ʹlerin  sonlarında  ortaya  çıkmasıyla  birlikte  pek  çok  otel,  
yeşil   imajını   yansıtmak   ve   potansiyel   müşterileri   çekebilmek   için   “yeşil   otel”   etiketinin  
kullanımı  gibi   çeşitli   yeşil  pazarlama   stratejileri  uygulamaya  başlamıştır.   Son  zamanlarda  otel  
müşterileri,   otelin   yeşil   uygulamaları   hakkında   daha   güçlü   bir   farkındalık   göstermektedirler.  
Müşteriler,   çevreyi   korumanın   önemini   kavradığından,   pek   çok   şirket   çevreyle   ilgili   olarak  
çevre   dostu   pazarlama   stratejileri   ya   da   kamu   ve   hedef   müşteri   algılarına   hitap   etmek   için  
mevcut   yeşil   faaliyet   stratejileri   geliştirmeye   çabalamaktadır.   Bu   çalışmada   otel   işletmelerinin  
yeşil   uygulama   kriterlerinin   belirlenmesi   ve   belirlenen   kriterlerin   ağırlıklandırılması  
amaçlanmıştır.  

Yöntem   –   Bu   amaçla   belirlenen   kriterlerin   ağırlıklandırılmasında   Çok   Kriterli   Karar   Verme  
Tekniklerinden  biri  olan  ENTROPİ  yöntemi  kullanılmıştır.    

Bulgular  –  Yapılan  ENTROPİ  sonuçlarına  göre  otel  işletmelerinde  yeşil  uygulama  kriterlerinin  
en   önemlisi   “Enerji   Tasarrufu”   kriteri,   en   az   öneme   sahip   olan   kriter   ise,   “Çevre   Bilinci  
Konusunda  Verilen  Eğitimler”  olmuştur.  

Tartışma  –  Giresun  ilinde  otel  işletmelerinde  yeşil  yönetim  uygulamaları  için  ilk  olarak  “Enerji  
Tasarrufu”   faktörünün  ele  alınması  ve   işletmelerin  enerji   tasarrufu  sağlayacak   ilgili   çalışmalar  
yürütmesinin  önemi  ortaya  çıkmıştır.  Ayrıca  hükümet  politikaları  ve  çevreci  yaklaşımlar  katma  
değere   dönüştürmeye   yönelik   projeler   ile   desteklenerek   kamu   ve   özel   sektör   teşvik   edilmesi  
gerektiği  vurgulanmıştır.  
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Purpose  –   In   the   late  1980s,  with   the  emergence  of   the  Green  marketing  concept,  many  hotels  
began  to  implement  a  variety  of  green  marketing  strategies,  such  as  using  of  the  “green  hotel”  
label   to   reflect   their   green   image   and   attract   potential   customers.   Recently,   hotel   customers  
show   a   stronger   awareness   of   the   hotel'ʹs   green   applications.   As   customers   understand   the  
importance   of   protecting   the   environment,   many   companies   strive   to   develop   eco-‐‑friendly  
marketing  strategies  for  the  environment  or  existing  green  activity  strategies  to  address  public  
and   target   customer  perceptions.   In   this   study,   it   is   aimed   to  determine   the  green  application  
criteria  of  hotel  enterprises  and  weight  the  determined  criteria.  

Design/methodology/approach  –    For  this  purpose,  one  of  the  Multi  Criteria  Decision  Making  
Techniques,  ENTROPY  method  was  used  to  weigh  the  criteria.  

Findings   –     According   to   the  ENTROPY   results,   the  most   important   of   the   green   application  
criteria   in   hotel   enterprises   is   the   “Energy   Saving”   criterion   and   relatively   least   important  
criterion  is  the  “Environmental  Awareness  Trainings”.  

Discussion   –   In   Giresun   Province,   the   first   consideration   of   the   “Energy   Saving”   factor   for  
Green  management   applications   in   hotel   enterprises   and   the   importance   of   the   companies   to  
carry  out   the  related  studies   to  save  energy  has  emerged.   In  addition,   it  was  emphasized   that  
public   and   private   sector   should   be   encouraged   by   supporting   government   policies   and  
environmentalist  projects  with  value-‐‑added  projects.  
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1. Giriş 
Son yıllarda küreselleşme ve ticaretin getirisi olan sürdürülebilir çevresel uygulamaların önemi, her sektörde 
giderek artmaktadır. Öyle ki, çevrenin korunması, enerji tüketiminin azaltılması, yeniden işleme ve üretim 
ile geri dönüşüm gibi unsurlardaki ekonomik, sosyal ve hukuki baskılar kamu kurumları ve özel 
işletmelerde çevreci yaklaşımları önemli sürdürülebilir projeler haline getirmiştir (Korucuk, 2018: 281). Bu 
sürdürülebilir projelerden biri de şüphesiz bacasız sanayi olan ve her geçen gün hem istihdam anlamında 
hem de ekonomik kalkınmışlık anlamında etki düzeyi artan turizm ve turizm sektörüne yönelik 
uygulamalardır. 
Bu doğrultuda turizm ve konaklama endüstrisi, su ve enerjinin yoğun kullanıldığı ve çok fazla atık 
miktarının oluştuğu bir sanayi kolu olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bu endüstri, doğru bir şekilde 
yönetilmezse çevre üzerinde ve aynı zamanda işletme maliyetlerinde olumsuz bir etkisi söz konusu 
olmaktadır. Turizm, küresel ekonominin önde gelen büyüme sektörlerinden biridir, ancak turizm 
endüstrisinin yıllar boyunca sürekli büyümesi, çevre üzerinde giderek artan bir baskı oluşturmuştur. Bu, 
yeşil turizm kavramının ortaya çıkışını tetiklemiştir (Zengeni ve Muzambi, 2013: 64). 
Yeşil pazarlama stratejilerini içerecek bir otel iş modelinin tasarımı veya değiştirilmesi üst düzey 
yöneticilerin takdirindedir. Bununla birlikte, müşterilerin çevre konusundaki endişeleri, otel işletmecilerinin 
çevreye duyarlı bu müşterilerin görüşlerini uygulamada göz ardı edemeyecekleri anlamına gelmektedir. 
Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde, önemli bir dışsal unsur olan müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini 
anlamak önemlidir. Yeşil pazarlamayı uygularken, yöneticilerin sıklıkla savunmacı veya iddialı bir yaklaşım 
benimsemeleri gerektiğine inanılmaktadır (McDaniel ve Rylander, 1993: 6).  
Otel yöneticileri, otelin yeşil uygulamalara aktif katılımının, artan sayıda çevre dostu müşteriyi çekmek ve 
sürdürülebilirliği sağlamak için vazgeçilmez bir ön koşul olduğuna inanmaktadır. Zira bu özellikteki 
müşteriler daima çevre dostu ürün ve hizmetler satın almayı tercih etmektedirler. Bundan dolayı 
TripAdvisor gibi seyahat acenteleri yakın zamanda otellerin yeşil uygulama seviyelerini değerlendirmeye 
başlamıştır (Kim vd., 2017: 578). Otellerin çevresel sürdürülebilirliğine yönelik araştırmalar akademik alanda 
güncel bir konu haline gelirken, otellerin yeşil uygulama faaliyetlerine ilişkin konunun paydaşlarının bakışı 
önemli bir hadisedir. 
Bu çerçevede çalışmanın amacı, Giresun ilindeki otel işletmelerinde yeşil yönetim uygulama kriterlerinin 
belirlenmesi ve belirlenen kriterlerinin ENTROPİ yöntemi ile ağırlıklandırılmasının yapılmasıdır. 
Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ise sırasıyla, yeşil pazarlama ve yeşil otel kavramlarına yönelik literatür 
üzerinde durulmuş, çalışmanın yöntemini oluşturan ENTROPİ açıklamaları ve yöntemin Giresun ili için 
uygulanması ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise sonuç ve gelecek çalışmalara ilişkin önerilerde 
bulunulmuştur. 
2. Yeşil Pazarlama ve Yeşil Otel Kavramları 
Yeşil pazarlama, 1980'lerin sonlarında ortaya çıkan bir kavram olup, bir kuruluşun çevreye olumsuz etkisi 
olmayan ürün ve hizmetleri tasarlama, geliştirme, fiyatlandırma ve dağıtma çabalarını ifade eder. Ayrıca 
yeşil pazarlama, müşteri ve toplumun çevresel gereksinimlerini dikkate alacak ve sürdürülebilirliği 
sağlayacak biçimde faaliyetleri yürüten bütünsel yönetim süreci olarak tanımlanmaktadır (Chan, 2013: 1019). 
Shil (2012) yeşil pazarlamayı çevresel yararlara dayalı olarak çevre dostu bir şekilde üretilen ve/veya 
ambalajlanan ürün ve hizmetlerin pazarlanması süreci olarak görmektedir. Polonsky (2011) yeşil pazarlama 
faaliyetlerinin, bireyler, toplum ve doğal çevre için değer yaratan dönüştürücü değişimi entegre etmesi 
gerektiğini ifade etmektedir. Yeşil pazarlama kampanyalarında, hedef müşterilere, ürün ve hizmetlerin satın 
alma davranışlarını etkileyebilecek çevresel etkileri hakkında bilgi verilir. 
Günümüzün ciddi çevre sorunlarına çözüm olarak, oteller çeşitli çevresel programlar uygulamaya 
başlamıştır. Bazı oteller, potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek için “yeşil otel” etiketini kullanmaktadır 
(Pizam, 2009: 1). Zira böyle bir görüntünün müşterilerin karar verme süreçlerinde ve davranışsal 
niyetlerinde önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır (Prendergast ve Man, 2002: 47). Örneğin, Shangri-La 
Hotels and Resorts, Ibis Hotels, Choice Hotels ve Starwood Hotels and Resorts gibi otel grupları, otel 
özelliklerinin uluslararası kabul görmüş ISO 14001 standardına uygun olduğunu belirterek aslında çevreye 
duyarlı potansiyel müşterileri kendisine çekmeyi amaçlamaktadır. Çevresel konulardaki tüketici bilincinin 
artması, oteller de dahil olmak üzere birçok şirketin yeşil pazarlama stratejilerini benimsemesi ve rekabet 
avantajı elde etmek için promosyonlarına çevresel mesajlar eklemesini sağlamıştır (Connolly ve Prothero, 
2003: 275).  
Yeşil uygulamalar için kullanılan yeşil otel terimi, “çevre dostu bir otel” veya “sürdürülebilir bir otel” 
kavramlarıyla sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Manaktola ve Jauhari (2007) bir konaklama tesisi 
olarak yeşil oteli su ve enerji tasarrufu ve daha az atık miktarı gibi çevreyle ilgili uygulamaları yürüten bir 
otel olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde, Bohdanowicz (2005) yeşil otelleri enerji verimliliği, su tasarrufu, 
atık azaltma ve temiz hava alanlarında belirli işlevsel veya operasyonel görevleri uygulayan konaklama 
tesisleri olarak tanımlamıştır. Bu çalışma için yeşil uygulamalar, otel tarafından çevre dostu uygulamaların 
hayata geçirilmesi için gerçekleştirilen faaliyet olarak tanımlanmaktadır.  
Konaklama endüstrisinde, yeşil kaygılar ile ilgili uygulamalar çeşitlidir; kirliliğin önlenmesinden 
paydaşların bu faaliyetlere ilişkin farkındalık kampanyalarına kadar çeşitli faaliyetleri kapsayabilir. Önceki 
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çalışma bulgularına göre yeşil oteli çevreye zarar vermeyi en aza indirecek şekilde işleten çevre dostu bir 
otel olarak tanımlamaktadırlar (Iwanowski, 2003: 35).  
Çevreye duyarlı bir otel olmanın popülaritesine rağmen, bu eğilimin ardındaki itici güçler çeşitlilik 
göstermektedir. Aslında bu alandaki çalışmalar, kurumsal sosyal sorumluluk veya çevre bilinci bağlamında 
yeşil uygulamaları genellikle yönetim düzeyinde açıklamaktadır. İlgili çalışmaların gözden geçirilmesiyle, 
otel işletmelerinin yeşil uygulamalarını yönlendiren üç itici güçten bahsedilebilir. İlk itici güç, otellere baskı 
yapan yeşil uygulamalara yönelik yasal düzenlemeleridir (Tzschentke vd., 2004: 117-118). Hükümet veya 
yasa düzenleyicilerden gelen talepler, otellerin yeşil uygulamalarını hayata geçirmelerini zorunlu 
kılmaktadır. Ayrıca bazı devlet uygulamaları çevreye duyarlı olma konusunda işletmeleri teşvik edici 
faaliyetler de yürütebilmektedir. Örneğin; Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı sürdürülebilir turizm 
kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu 
katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi için 2008 yılında başlattığı “Yeşil Yıldız” sertifikası uygulaması 
ile bu sertifikayı alan otellere bakanlık bütçesinden elektrik enerji desteği ödemeleri yapılmaktadır. 
İkinci itici güç, yeşil uygulamalardan elde edilebilecek parasal faydaları veya finansal kazanımları içerir. 
Örneğin, Hyatt Regency International Hotel’in Chicago'daki şubesinde geri dönüşüm yoluyla 120.000 dolar 
tasarruf ettiği açıklanmıştır (Enz ve Siguaw, 1999: 76). Ayrıca aynı otel şirketinin Avustralya’daki şubesinde 
bir enerji tasarrufu sistemi kurduğu ve bu sistemin maliyetinin 16.000 dolar olmasına karşın sadece 14 aylık 
bir dönemde 14.000 dolarlık bir tasarruf gerçekleştiği belirtilmiştir (Alexander, 2002: 3). 
Otellerin yeşil uygulamaları benimseme konusundaki üçüncü itici güç ise, olumlu halkla ilişkiler ve 
pazarlamayı teşvik etmektir (Kirk, 1995: 7). Yeşil otel terimi daha fazla iş ve müşteri çekmeye yardımcı 
olmaktadır. Çeşitli raporlar, şirketlerin iş toplantılarını yeşil otellerde yapmak istediklerini göstermektedir. 
Yeşil tesisleri toplantılarını gerçekleştirebilmek için dikkate alan işletme sayısı 1997 ve 1998 yılları arasında 
yüzde 10 oranında arttığı belirtilmektedir (Mensah, 2004).  
Yeşil uygulamaların geliştirilmesinde ve uygulanmasını hızlandıran unsurlara karşın bu uygulamaların 
yürütülmesinde bazı zorluklar bulunmaktadır. Bu zorluklardan birincisi, yeşil uygulamaların finansal 
etkinliği ile ilgili şüpheler söz konusudur. Çünkü yeşil uygulamaların işlevsel nitelikleri, yüksek maliyetli 
teknoloji veya sistemlerin kurulmasıyla büyük ölçüde ilişkilidir (Bohdanowicz, 2006: 189). Ancak, 
araştırmalar yeni sistemlerin kurulum maliyetlerinin su ve enerji tasarrufu ile ve birkaç yıl içinde atık 
azaltma ile dengelenebileceğini göstermektedir (Iwanowski ve Rushmore, 1994: 194). Ayrıca Meade ve 
Pringle (2001) yeşil uygulamalardan elde edilen tasarrufların sürekli olduğunu ve ilk yatırım için geri ödeme 
süresinin yaklaşık 2 yıl olduğunu ortaya koymuştur. İkinci zorluk, yeşil uygulamaların yürütülmesinin 
hizmet standartlarını olumsuz etkileyebileceğine dair kaygılardır. Örneğin, otellerde şampuan dağıtıcıları 
kullanmak şampuan kullanımında israfı azaltarak tasarruf edilmesini sağlayabilir. Ancak bu müşterilerin 
beklentilerine aykırı olabilir (Kirk, 1995: 5). Böyle bir durumda atıkların azaltılması için şampuan 
dağıtıcısının kullanılması gibi bazı yeşil uygulamalar, müşterilere verilen hizmet kalitesine dair olumsuz bir 
izlenim verebilir. 
Uygulanmasında bazı sorunları beraberinde getiriyor olmasına rağmen daha yeşil bir yaşam sürdürmek 
isteyen müşterilerin sayısı artmaya devam ettiği için çevreye duyarlı müşterileri hedefleyen pazarlama 
planları otelcilik sektörü için bir fırsat oluşturmaktadır. Bu kapsamda yukarıda verilen tanımlardan 
hareketle otellerin yeşil yönetim uygulamaları ile ilgili faaliyetlerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin otel 
işletmeleri tarafından öncelik derecelerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu olgulardan yola çıkarak 
literatür tarandığında yeşil yönetim uygulamalarının gerek Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve gerekse 
de bu karar verme teknikleri içinde kullanılan ENTROPİ yöntemiyle ölçülmesine yönelik bir çalışmanın 
olmaması konunun önemini artıran bir olgu olmaktadır. Bu nedenle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
3. Konaklama İşletmelerinde Yeşil Yönetim Uygulamaları  
Sürdürülebilirlik ve çevresel kaygılar, birçok sektörün yanı sıra konaklama endüstrisinin karşılaştığı en 
kritik konular haline gelmiştir. Konaklama endüstrisinin çevresel zarar boyutunun büyük olmadığı 
düşünülürken, araştırmalar endüstrinin imalat sanayii kadar kötü olduğunu göstermiştir. Konaklama 
endüstrisi, günlük olarak çalışan ve önemli miktarda su ve enerji tüketen sürekli bir iş koludur. Tüm 
kullanım ve uygulamalar çevreye zarar verdiği ölçüde, otelin kendisinin performansı üzerinde doğrudan bir 
etkiye sahiptir. Özellikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere birçok ülke yeşil değerlendirmeler ve 
belgelendirmeyi savunmaktadır.  
Çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, son yıllarda otellerin ana hedeflerinin önemli bir parçası 
haline gelmiştir. Örneğin, Amerikan Otel ve Konaklama Birliği (American Hotel and Lodging Association) 
tarafından 2008’de yapılan Yeşil Değerlendirme Anket çalışmasına göre, değerlendirmeye katılan şirketlerin 
% 90'ının yeşil uygulamaları benimsediğini ortaya koymuştur (AHLA, 2009). Bu durum, işletmelerde yeşil 
uygulamaların yaygınlaştırılmasının sadece yasal zorunluluktan kabul edilmediğini, aynı zamanda bu 
uygulamaların otel işletmeleri için de önemli bir norm haline geldiğini göstermektedir. Yeşil uygulamaların 
önemi göz önüne alındığında, bu alandaki araştırmalar son yıllarda büyük bir hız kazanmaktadır. Bazı 
araştırmalar çevresel kaygılara dikkat çekmiş, ancak bunların çoğu öncelikli olarak pazarlama stratejisi 
alanına odaklanmıştır. 
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Otellerde yeşil pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde pek çok otel işletmecisi, müşterileri çekmek için 
yeşil otel etiketini bir pazarlama kampanyası olarak benimsemiştir (Pizam, 2009: 1). Manaktola ve Jauhari 
(2007) bir otelin yeşil faaliyetlerini pazarlayarak rekabet ortamında kendini belirgin bir şekilde farklı 
konumlandırarak rekabet gücünü artırabileceğini belirtmiştir. Ayrıca yeşil uygulamalarla birlikte yürütülen 
halkla ilişkiler, yerel topluluk ile daha iyi bir ilişki ve büyük finansal ve pazarlama avantajları elde 
edilmesini kolaylaştırabilmektedir.  
Konaklama endüstrisinde çevre ile ilgili konuların büyümesi ile müşteriler, çevre konusunda 
bilinçlendirilmekte ve bu şekilde turizm hizmetlerini satın almaktadırlar (Ham ve Han, 2013: 744). Artan 
yeşil ürün ve hizmet talebini karşılamak için işletmeler, çevre dostu uygulamaları geliştirmek ve tanıtmak 
için önemli miktarda çaba sarf etmektedirler. Ayrıca otel sadakatinin ve rekabet avantajının, müşteri 
sadakati üzerinde uzun süreli etkileri olan yeşil uygulamaların yürütülmesi yoluyla geliştirilebileceği iyi 
bilinmektedir (Han vd., 2011: 346). Bu nedenle, giderek daha fazla sayıda otel, yeşil yönetim uygulamalarını 
hayata geçirmekle beraber imajlarını ve itibarlarını rakiplerinden ayırmak için sürdürülebilir programlar 
yürütmektedir. Bazı oteller atık azaltma ve geri dönüşüm, enerji yönetimi, yeşil tedarik ve çalışan çevre 
eğitim programlarını içeren yeşil uygulamaları kullanmaktadır (Jang vd., 2015: 147). Pek çok otel çevre 
koruma tasarımını ve çevre konusundaki farkındalığı artan potansiyel müşterileri çekmek için çalışma 
ortamını iyileştirmenin yollarını aramıştır. Çevreye duyarlı pek çok otel, su ve enerji tüketimini ve otel ve 
idari ofislerdeki atık miktarını azaltmakta ve genel olarak tüm işlemlerde daha fazla çevresel 
sürdürülebilirliği entegre etmeye odaklanmaktadır. 
Bu kapsamda konaklama işletmelerde yeşil yönetim uygulamalarına yönelik bazı çalışmalar şunlardır;  
Moreno vd., (2004) 268 otelde yaptıkları çalışmada konaklama işletmelerinin yeşil stratejileri bir rekabet aracı 
olarak kullandığını, çevresel yönetimde en deneyimli olan işletmelerin paydaş baskısını en çok hisseden 
işletmeler olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşın ekonomik performans açısından değerlendirildiğinde 
işletmeler arasında gözle görülür önemli bir fark yaratmadığını saptamışlardır. 
Manaktola ve Jauhari (2007) araştırma sonucunda çevre dostu uygulamaların tüketici tercih ve seçimlerin 
belirleyicisi olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca tüketicilerin konakladıkları yeşil otelin; çevre sertifikasyon 
programına katılmış olmasının, geri dönüşüm uygulamaları yapmasının ve çevre dostu ürün ve hizmetler 
sunmasının müşterilerin yeşil otel seçiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Akatay ve Aslan (2008) 23 farklı ilde faaliyet gösteren ve ISO 14001 sertifikası almış konaklama işletmelerin 
yeşil yönetim anlayışına karşı tutumları ve otel işletmelerini bu sertifikayı almaya yönelten sebepleri 
belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, otellerin ISO 14001 belgesini alma nedenleri arasında birçok maddi 
ve manevi faktörün önemli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Lee ve diğerleri (2010) yaptıkları çalışmada otelin yeşil imajının davranış niyeti üzerindeki etkisini tespit 
etmeye çalışmışlardır. Yapılan araştırma sonucunda, yeşil imajın davranış niyeti üzerinde olumlu bir etkisi 
olduğu saptanmıştır. 
Han ve Kim (2010) yapmış oldukları araştırmada, gerekçeli eylem teorisine (TRA) dayanan genişletişmiş 
planlı davranış teorisini (TPB) müşterilerin yeşil otelleri tekrar ziyaret etme niyetlerinin oluşumunu daha 
kapsamlı bir şekilde açıklamayı amaçlamışlardır. Yapısal analiz sonucunda yeni modelde verilerle daha iyi 
uyum sağladığı görülmüş,  TRA ve TPB karşılaştırıldığında tekrar ziyaret niyeti varyansın anlamlı ölçüde 
daha büyük miktarlarda açıkladığı ortaya konulmuştur. 
Han vd., (2010) tarafından yapılan araştırmada; turistlerin yeşil otelleri ziyaret niyetlerini planlı davranış 
teorisi kapsamında yeşil otel tercihleri üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, sübjektif 
normların ve algılanan davranış kontrolünün yeşil oteli ziyaret niyeti üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu 
saptanmıştır. 
Kaymaz (2012) Marmaris’te 3, 4 ve 5 yıldızlı 63 otel işletmesinin çevre yönetimi çalışmalarını ve çevreye 
duyarlılık seviyelerini ölçmeye yönelik yaptığı araştırmada, otellerde çevreyi koruma konusunda 
bilinçlenmenin olmasına karşın maliyet kaygıları ön planda olduğu, dolayısıyla gerçekleştirilen 
uygulamaların yetersiz olduğu tespit edilmiştir.  
Atay ve Dilek (2013) yaptıkları çalışmada İbis otellerinin web sayfalarını inceleyerek, otellerde 
gerçekleştirilen yeşil uygulamaları tespit etmeye çalışmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre İbis otellerinin, 
enerji ve su tasarrufu sağlanması, yenilenebilir enerjinin desteklenmesi, atıkların ayrıştırılması ve geri 
dönüşümün sağlanması gibi uygulamalarda bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca otel personeline ve otelde 
kalan misafirlere çevresel farkındalığı arttırmaya yönelik eğitim verilmesi gibi uygulamalarla kendi çevre 
stratejisini oluşturduğu ve uygulamalarını bütün İbis otellerinde bu şekilde gerçekleştirdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Zengeni, vd., (2013) Zimbabve’deki yeşil otellerde yeşil uygulamalar ve işletme maliyetleri arasındaki 
ilişkiyi tespit etmeye yönelik yaptıkları araştırma sonucunda otel çalışanlarının bilinçli olması ve işletme 
maliyetlerinin kontrol edilmesi yeşil turizmin yeşil devrime dönüşmesi için kilit sürücüler olduğu 
belirlenmiş ve çalışmada otel çalışanları tarafından algılanan yeşil otelcilik ve işletme maliyetleri arasında 
hem negatif hem de pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Saçılık ve Çevik (2014) yaptıkları çalışmada Antakya İli’nde faaliyet gösteren Güngör Ottoman Palace Otel’in 
yeşil yıldız uygulama faaliyetlerini belirlemeye çalışmışlardır. Konaklama tesisinin yeşil yıldız belgesine 
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sahip olması ile çevre konusunda yapmış olduğu tasarruf çalışmaları sonucunda özellikle su ve enerji 
konuları başta olmak üzere birçok alanda tasarruf yaptıkları belirlenmiştir.  
Gao ve Mattila (2014) yeşil otel tüketicilerinin yeşil otelde kalma memnuniyetlerini etkileyen, algılanan 
sıcaklık, aracılık, yetkinlik, ve potansiyel psikolojik mekanizmalara tepkileri belirlemeye yönelik yapılan 
çalışmada hizmet sunumu başarılı olması durumunda, yeşil otel müşterilerinin memnuniyetinin daha 
yüksek olduğu,  hizmet sunumunun hatalı olması durumunda ise yeşil otel için avantaj kaybı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak algılanan sıcaklık, yetkinlik ve aracılık ilişkisi ile hizmet sunumu,  
müşteri memnuniyeti ve davranışsal niyet arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
Tutar (2015) yaptığı çalışmada yeşil yıldız kampanyasının ve yeşil otelcilik projesinin, gerek mikro gerekse 
makro anlamda atık azaltımı, enerji yönetimi, su kaynakları, geri dönüşüm ve kültürel mirasın etkin 
yönetimi gibi konularda sorunların çözümü ile istihdama, yoksulluğa ve çevreye olan katkılarını tespit 
etmeye çalışmıştır. Çalışma sonucunda sürdürülebilirlik kavramının önemli olduğu ve projenin sektörde 
faaliyet gösteren tüm tesisler tarafından benimsenmesiyle birlikte devamlılığının geçmişten günümüze 
aktarılan ekolojik çevreyle ilgili ortamın korunacağı saptanmıştır. 
Kim ve diğerleri (2016) turizm sektöründeki yeşil uygulamalar ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi 
belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada TripAdvisor uygulamasında misafirler tarafından yapılan çevreci 
otel yorumlarına dayanılarak seçilen 217 otelin yöneticilerine anket uygulanmıştır. Yapılan araştırma 
sonucunda, daha yeşil bir uygulama yoğunluğu ile müşteri memnuniyetinin arttığı görülmüştür. 
Akandere ve Zerenler (2017) konaklama işletmelerinde görev yapan yöneticilerin yeşil tedarik zinciri 
yönetimi kararlarını baskılayan iç ve dış faktörlerin yeşil uygulamalar ve işletme performansı üzerine olan 
etkilerini araştırmaya yönelik yapılan çalışmada yeşil tedarik zinciri yönetimini baskılayan iç ve dış faktörler 
hem yeşil yönetim uygulamalarını hem de işletme performansını artırdığı tespit edilmiştir. 
Türk ve Kara (2018), yaptıkları çalışmada konaklama işletmelerinin çevre bilinci ve yeşil yönetim anlayışına 
uygun etkinliklerin uygulanıyor olup olmadığını ve yeşil yönetim zihniyetini sahiplenen konaklama 
işletmelerinin bu yönetim zihniyetine uygun faaliyetlerde bulunmalarının sağladığı katkıları tespit etmeye 
çalışmışlardır. Yapılan araştırma sonucunda yeşil yönetim uygulamaları ile işletme başarı göstergeleri 
arasında yüksek düzeyde, anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve yeşil yönetim uygulamalarına önemin 
verilmesi durumunda işletme başarı göstergelerinde pozitif artışların daha da artabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen ve bu araştırmadaki yeşil yönetim uygulama 
kriterlerinin belirlenmesinde kullanılan Yeşil Yıldız, sürdürülebilirlik kapsamında çevrenin korunması, 
çevre bilincinin geliştirilmesi, otel işletmelerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve 
özendirilmesini amaçlayan konaklama tesislerine verilen bir belgedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
1993 yılında “Turizmde Çevreye Duyarlılık Kampanyası” başlatılmış ve talep eden ve aranılan nitelikleri 
taşıyan konaklama işletmelerine “Çevre Dostu Kuruluş Belgesi” verilmeye başlanmıştır. Bu belge için 
aranan kriterler yaşanan gelişmelere paralel olarak geliştirilmiş ve 2008 yılında “Çevreye Duyarlı 
Konaklama Tesisi Belgesi”1 olarak değiştirilmiştir. Bu belge ile konaklama işletmelerindeki çevreye duyarlı 
yapılaşmanın, işletmecilik özelliklerinin ve diğer yönleriyle çevreye olan olumlu katkıların teşvik edilmesi 
ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmıştır (KTB, 2016). 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluşturduğu Yeşil Yıldız yönetim uygulamalarına göre çevreye duyarlı 
konaklama işletmelerinin yeşil uygulama kapsamında gerçekleştirebilecekleri faaliyetler aşağıdaki gibi yedi 
ana alana ayrılabilir (KTB, 2016): 
1.Su tasarrufu, atık suların farklı amaçlar için geri kazanılmasını ve temiz suyun kullanımının azaltmasını 
ifade eder. Otel sektörü, çamaşır, mutfak ve temizlik gibi çeşitli bölümlerinde çok fazla su tüketmektedir. 
Waggett ve Arotsky (2006) otel endüstrisi bağlamında araştırmacılar, otelin su tüketiminin yıldız sayılarıyla 
güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca, Trung ve Kumar (2005), dört yıldızlı otellerin üç 
yıldızlı otellerden daha fazla su tükettiğini saptamıştır.  
Otel müşterilerinin doğrudan su kullanımı konusunda Fortuny vd., (2008) oteller ve diğer işletmelerle ilgili 
birçok su tasarrufu teknolojisinin, geri dönüş sürelerine (0.1 ile 9.6 yıl arasında) sahip olduğunu ve bu 
sayede ekonomik olarak cazip hale geldiğini göstermiştir. Su kayağı sistemleri, gri su (atık su) kullanımı ve 
yağmur suyu toplama ve yönetim sistemlerine yapılan yatırımlar, su tüketimini yılda 1,045 metreküp veya 
gece başına düşen % 27 daha düşük bir hacme indirgemeye yardımcı olabileceği tespit edilmiştir. 
2. Enerji verimliliği, enerji kullanımını azaltan ve daha düşük maliyetlerde aynı düzeyde enerji hizmeti veren 
faaliyetler anlamına gelir. Konaklama endüstrisi hizmet kalitesini ve imajını geliştirmeye çalışırken çok fazla 
enerji kullanımı söz konusudur. Enerji kullanımı her ne kadar otel tesisinin tipi, büyüklüğü ve yaşı ve /veya 
oda sayısına göre değişse de, enerji tüketimini azaltmanın en yaygın yöntemleri sıcaklık dereceleri ve 
aydınlatmaları kontrol etmekten geçmektedir.  
ABD’de, hem oteller hem de moteller için uygulama ve işletme maliyetleri ile ilgili olarak yapılan bir 
araştırmada enerji, yalnızca işletme maliyetlerinin yaklaşık %6’sını içerdiği saptanmıştır. Oteller ağırlıklı 
olarak soğutma ve ısıtma gibi tüm uygulamalarda elektriği kullanmaktadır. Enerji verimliliğini teşvik eden 
pozitif yeşil turizm uygulamaları, enerji verimli ekipman kullanıldığında enerji harcamalarında % 10 - % 25 
arasında bir tasarruf sağlandığı belirtilmiştir  (Zengeni vd., 2013: 66). 
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3. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğal çevrede sürekli tekrarlanan enerji akımlarının nicelik ve niteliklerini 
bozmayacak biçimde kullanımı ya da doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynı şekilde mevcut 
olabilen enerji kaynağı olarak tanımlanabilir (Erdoğan vd., 2009: 25).  Yeşil yönetim uygulamaları içerisinde 
otel işletmeleri enerji ihtiyaçlarını tamamıyla ya da belirli bir kısmını yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen 
alternatiflere (solar termal ve elektrik, rüzgâr gücü vb.) dayandırması söz konusudur. Otel işletmeleri, 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca yenilenebilir 
enerji kaynaklarından yararlanılarak hem ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanmakta hem de bu yolla çevrenin 
korunmasına katkı sağlanmaktadır. 
4. Çevreye uyumlu yapı, Dolayısıyla çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş eko konaklama 
tesislerinin; bulunduğu doğal ve kültürel çevreyi koruması, yapımı sırasında doğal çevreye olumsuz 
etkilerin en aza indirilmesi, çevreye uyumlu mimari özelliklere sahip olmasını kapsar. 
5. Çevreye duyarlı planlama uygulamaları, ekolojik çevreyi karar alma süreçlerinde önemli bir faktör olarak 
gören, uygulamalarında çevreye verilen zararı en aza indirmeyi ya da tamamen ortadan kaldırmayı 
amaçlayan ve bu çerçevede, sunduğu ürün ve hizmetlerin süreçlerini değiştiren, ekolojik çevrenin 
korunması felsefesini işletme kültürüne yerleştirmek için uğraşan, sosyal sorumluluk bünyesinde topluma 
karşı görevlerini yerine getiren konaklama işletmelerin benimsediği planlama ve uygulamaları içerir (Nemli, 
2001: 212-213). 
6. Geri dönüşüm ve atık yönetimi, yeni kaynakların tüketimini azaltma ve potansiyel olarak faydalı 
malzemelerin israfını önlemeye yönelik çabaları ifade eder. Oteller, atıklarının % 80'ini geri 
dönüştürebilirler. Okazaki, ve diğerleri (2008) çalışmalarında, atık azaltma uygulamalarına katılan çalışan 
sayısı ile atık azaltımının etkinliği arasında zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bu, otellerdeki atık azaltma 
uygulamalarının, başta otel çalışanları olmak üzere, ilgili tüm taraflar arasında eğitim ve farkındalık 
gerektirdiği anlamına gelmektedir.  
Konaklama işletmelerinde özellikle yiyecek ve içecek servis alanı, ambalaj ve gıda atıkları, alüminyum 
kutular, cam şişeler, mantarlar ve yemeklik yağlar gibi çeşitli katı ve organik atıklar ortaya çıkmaktadır. 
Temizlik işlemlerinde ayrıca temizlik malzemeleri ve plastik ambalajlar kullanılmaktadır. Tesisin 
müşterilere hizmet sunumunda kullandığı faaliyetlerden gelen katı atıklara ek olarak, idari işlemler için 
kullanılan toner kartuşları, kağıt ve karton atıklar gibi büyük miktarda katı atık ortaya çıkmaktadır (Zengeni 
vd., 2013: 67). 
7. Çevre bilinci konusunda verilen eğitimler, Yeşil uygulamaların otelcilik endüstrisine uygulanmasını daha iyi 
anlamak için otel çalışanlarının yeşil uygulamaları nasıl algıladığını belirlemeye ihtiyaç vardır. Önceki 
çalışmalar, çalışanların yeşil uygulamalara bakış açılarını incelememiştir, bunun yerine misafir algılarına ve 
yöneticilerin tutumlarına odaklanmıştır (Zengeni vd., 2013: 67). Bu nedenle çalışanların yeşil turizm kavramı 
ve işletme maliyetleri konusundaki farkındalık düzeylerini ölçmek önemlidir. Stein (2012) 'e göre, 
çalışanların farkındalık düzeyleri temel olarak demografik özellikler, yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi 
kişisel özelliklerden etkilenmektedir. Ancak, çalışanın farkındalığını etkilemek için işveren büyük bir rol 
oynamaktadır. Çalışanın yeşil uygulama farkındalığını arttırabilmek için ise eğitimler verilmesi gerekir. 
4. Araştırmanın Yöntemi 
1960’lı yıllarda karar verme işlerine yardımcı olacak bir takım araçların gerekli görülmesiyle geliştirilmeye 
başlanan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (ÇKKV),  ulaşılmak istenen hedefi birçok parametre ile 
uygulayan yöntemlerdendir. Alternatifler arasında karar verme verme probleminin fazla olduğu 
durumlarda karar verme mekanizmasını kontrol eden ve karar sonucunu mümkün olduğu kadar kolay ve 
çabuk elde etmeye yarayan günümüzde çok fazla alanda yararlanılan yöntemlerden biridir (Herişçakar, 
1999: 245-2). Öte yandan ÇKKV yöntemlerinden ENTROPİ’nin uygulama adımları çalışmanın doğruluğunu, 
geçerliliğini ve güvenilirliğini ortaya koyan unsurlardır. Konaklama işletmelerinde yeşil yönetim 
uygulamalarına yönelik ENTROPİ yönteminin kullanıldığı çalışmaya rastlanılmamıştır. Ancak çeşitli 
alanlarda ENTROPİ yönteminin kullanıldığı bazı çalışmalar incelenebilir. Örneğin;  

Shemshadi - Shirazi vd. (2011) yılında tedarikçi seçimi kriterlerini, Lee, vd., (2012) nakliye firmaların mali 
durumlarını,  Alp vd. (2015) kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını, Ömürbek vd., (2016) otomotiv 
firmaların performanslarını, Korucuk vd., (2019) otel işletmelerinde hizmet kalitesi standartlarını ENTROPİ 
yöntemi ile önceliklendirmişlerdir. Diğer yandan ÇKKV yöntemleri istatistiksel analizlerde olduğu gibi bir 
örneklem kütlesinden ana kütleye genelleme yapmak için kullanılan yöntemlerden değildir. Bu yöntemler 
sübjektif ve objektif kriterlerin bir arada değerlendirilebildiği ve uzman görüşlerine göre analizin 
gerçekleştirildiği yöntemlerdendir. Yine bu yöntemlerde bir grup kararına göre değerlendirme olabileceği 
gibi tek uzman görüşü ile de çalışma şekillenebilir. Bu çalışmada ÇKKV Yöntemlerinden ENTROPİ’den 
faydalanılmış ve 15 uzman görüşü alınarak çalışma şekillendirilmiştir. 
Araştırmada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeşil yıldız kriterleri temel alınmıştır. Bu çerçevede Giresun’da 
otel işletmelerinde yeşil yönetim kriterlerinin belirlenmesinde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemi 
olan ENTROPİ’den faydalanılmış ve kriter ağırlıkları ENTROPİ ile belirlenmiştir.  
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4.1.ENTROPİ Ağırlık Yöntemi 
Termodinamiğin ikinci yasası olan ENTROPİ terimi ilk defa 1965 yılında Rudolph Clausius tarafından bir 
sistemdeki düzensizliğin ve belirsizliğin bir ölçüsü olarak ifade edilmiştir (Zhang  Gu vd., 2011: 444). 
Günümüzde başta fizik bilimi olmak üzere matematik ve mühendislik bilimlerinde sıkılıkla kullanılan 
ENTROPİ terimi Shannon (1948) tarafından enformasyon teorisine uyarlanmıştır. ENTROPİ yöntemi mevcut 
verinin sağladığı faydalı bilginin miktarını ölçmek için kullanılmaktadır (Wu - Sun vd. 2011: 5163). 
ENTROPİ, gerçeği yansıtan ağırlıklandırma yöntemlerinden biridir. Ortaya konulan probleme ilişkin 
maksimum belirsizlik ya da minimum belirliliği açıklamada etkin yöntemlerden biri olan ENTROPİ aynı 
zamanda insan kaynaklı hataları da ortadan kaldırmaktadır. Uygulamada yöntemdeki değer küçüldükçe 
düzensizlik derecesi de küçülmektedir (Wu vd., 2011: 5163-5165; Çiçek, 2013: 59) 
ENTROPİ Ağırlık yönteminin uygulama adımları ise aşağıda verilmiştir. (Abdullah ve Otheman, 2013: 26; 
Malekian ve Azarnivand, 2016: 416-417) 
1.Aşama: Başlangıç Karar Matrisinin Oluşturulması  
m tane karar alternatifi ve n tane değerlendirme kriterine sahip olan çok kriterli karar problemi için 
aşağıdaki şekilde bir başlangıç karar matrisi oluşturulur. 

 

2.Aşama: Başlangıç Karar Matrisinin Normalize Edilmesi 
Normalizasyon işleminde kriterlerin fayda (1) ya da maliyet (2) yönlü olmasına göre aşağıdaki formüller 
uygulanır: 

    Pij =          i = 1,…..,m; j = 1,…..,n     (1)                                                

  Pij =          i = 1,…..,m; j = 1,…..,n     (2) 

Başlangıç matrisi normalize edildikten sonra R=[rij]mxn  matrisinde gösterilerek eşitlik (3)’ten 
faydalanılmaktadır. 

Pij =          (3) 

3.Aşama: ENTROPİ Değerinin Hesaplanması 
ENTROPİ değeri (Ej), aşağıdaki eşitlik (4) yardımıyla hesaplanmaktadır: 

Ej = -k      (4) 

Burada k değeri, k = (ln(m))-1 formülü ile hesaplanmaktadır.  
4.Aşama: Farklılaşma Derecesinin Hesaplanması 
ENTROPİ değerinin farklılaşma derecesi  (dj),  eşitlik (5) yardımıyla hesaplanmaktadır:  

dj  =  1-‐‑Ej  ;  Ɐj                      (5)  

5.Aşama: ENTROPİ Ağırlığının Hesaplanması 
Her bir kriterin nesnel ağırlığı (Wj), eşitlik (6)’ya göre tanımlanmaktadır:                                                                   

Wj  =   ,  Ɐj                      (6)  

Xmxn  = 
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Şekil 1. ENTROPİ Uygulama Aşamaları 

5. Bulgular 
Çalışmada, Giresun’da otel işletmelerinde yeşil yönetim uygulamalarında kullanılacak kriterlerin 
değerlendirilmesi için çok kriterli karar modeli oluşturulmuştur. Şekil 1’de verilen modelde ENTROPİ 
değerlendirme modeli adımları uygulanmıştır. Modele göre öncelikle uzman görüşleri ile literatür 
taramasından faydalanılarak otel işletmelerindeki yeşil yönetim uygulamalarına ilişkin kriterler 
belirlenmiştir. Belirlenen kriterler eşit öneme sahip olmadığından kriterlerin ağırlıklandırılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu çerçevede, ENTROPİ tekniği ile yeşil yönetim uygulamaları olan otel işletmelerinde yeşil 
yönetim uygulamalarına ilişkin kriterler ağırlıklandırılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeşil 
yıldızlı otel kapsamında oluşturulan kriterlerden faydalanılarak Tablo 1 oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Karar Kriterleri 
 

Ana Kriterler 
 (K1) Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi 
(K2) Yenilenebilir Enerji Kullanımı 
 (K3) Çevreye Uyumlu Yapı 
 (K4) Çevreye Duyarlı Planlama Uygulamaları 
 (K5) Enerji Tasarrufu 
 (K6) Çevre Bilinci Konusunda Verilen Eğitimler 
 (K7) Su Tasarrufu 

 

 Otel İşletmelerinde Yeşil Yönetim Uygulama Kriterlerinin 
Ağırlıklandırılması 

 
 
 
 
 

  

            K1                          K2                           K3                        K4                  K5                          K6        K7  

Şekil. 2. Hiyerarşik Yapı 
 

5.1. Kriterlerin Ağırlıklandırılması 
ENTROPİ yönteminden yararlanılan bu aşamada kriterlerin değerlendirilmesi için karar matrisi 
oluşturulmuştur. Konunun paydaşları olan akademisyenlere (3), işletme yöneticilerine (10), Ticaret ve 
Sanayi Odası yetkililerine (2) toplamda 15 anket sunulmuştur. Görüşlere ilişkin tablolar Ekler kısmında 

Literatür 
Araştırması, 

Uzman 
Görüşleri 

ENTROPİ 



S.  Memiş  11/1  (2019)  653-‐‑665  

İşletme	  Araştırmaları	  Dergisi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Journal	  of	  Business	  Research-‐Türk	  661	  

sunulmuştur. Bu doğrultuda kriterlerin ağırlıklandırılmasına yönelik olarak ENTROPİ ile ağırlıklar 
belirlenmiş ve Tablo 2’de yer alan kriter ağırlıkları elde edilmiştir. 

Tablo 2. Kriter Ağırlıkları Tablosu 
 

  K1 K2 K3 K4  K5 K6 K7 

Ağırlık 0,144 0,142 0,143 0,143 0,146 0,138 0,144 
 

Tablo 2’ye göre otel işletmelerinde yeşil yönetim uygulamaları için en önemli ana kriter olarak “Enerji 
Tasarrufu” kriteri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sırasıyla “Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi” ile ”Su 
Tasarrufu” kriterleri ile “Çevreye Uyumlu Yapı” ile “ Çevreye Duyarlı Planlama Uygulamaları” eşit 
düzeyde olduğu ve bu kriterleri “Yenilenebilir Enerji Kullanımı” kriterinin takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Öte yandan nispeten daha az öneme sahip ana kriterin ise “Çevre Bilinci Konusunda Verilen Eğitimler” 
olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2’deki yeşil yönetim kriterlerinin ağırlıklarının birbirine yakın değerler 
almasının başlıca nedenleri olarak; alınan kriterlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeşil yıldız kriterlerinin 
temeli olması ve bu kriterlerin otel sektöründe çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için önem arz 
etmesi gösterilebilir. 

6. Sonuç ve Öneriler 
Tüm dünyada doğal kaynaklar ve enerji tüketiminin sürekli artıyor olması, yenilenemeyen enerji 
kaynaklarının tükenme tehdidi, küresel ısınmanın da etkisiyle çevre döngüsünün tehlikeye girmesi, 
sanayileşme, hızlı nüfus artışına bağlı olarak üretim ve tüketim faaliyetlerinin yükselmesi vb. nedenlerle 
meydana gelen çevresel sorunlar, her geçen gün insanlığın geleceğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Çevreyi korumanın dünya çapında artan bir endişe kaynağı haline gelmesi, son yıllarda otel işletmecilerinin 
aktif olarak otellerin çevre dostu bir şekilde yönetilmesi ve işletilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte 
yeşil otel uygulamalarına ilişkin konunun paydaşlarının yeşil otel açısından hangi kriterlere daha önem 
verdiği bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeşil yıldızlı otel 
kapsamında oluşturulan kriterlerin paydaşlar açısından hangilerinin daha önemli olduğu araştırılmıştır. 
Çalışmada Giresun ilinde yeşil yönetim uygulamaları yürüten otel yöneticileri ve turizm alanında çalışan 
bazı yöneticilere anket yapılmıştır. Yapılan anketler neticesinde Giresun ilindeki yeşil yönetim uygulamaları 
tespit edilmiştir. Bu yeşil yönetim uygulamaları için en önemli ana kriter olarak “Enerji Tasarrufu” kriteri 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sırasıyla “Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi” ile ”Su Tasarrufu” kriterleri ile 
“Çevreye Uyumlu Yapı” ile “ Çevreye Duyarlı Planlama Uygulamaları” eşit düzeyde olduğu ve bu kriterleri 
“Yenilenebilir Enerji Kullanımı” kriterinin takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan nispeten daha az 
öneme sahip ana kriterin ise “Çevre Bilinci Konusunda Verilen Eğitimler” olduğu tespit edilmiştir.  
Bu kapsamda “Enerji Tasarrufu” ve “Su Tassarufu” kriterlerinin  Zengeni vd., (2013) Saçılık ve Çevik (2014), 
Tutar (2015)  çalışmaları ile benzeştiği tespit edilmiştir. Ayrıca “Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi” kriteri 
Atay ve Dilek (2013), Tutar (2015)  çalışmalarıyla örtüştü saptanmıştır. Öte yandan “Çevre Bilinci 
Konusunda Verilen Eğitimler” kriterinin Stein (2012) ve Atay ve Dilek (2013) çalışmalarıyla benzeşmediği 
belirlenmiştir. 
Bu sonuçlara göre Giresun ilinde otel işletmelerinde yeşil yönetim uygulamaları için ilk olarak “Enerji 
Tasarrufu” faktörünün ele alınması ve işletmelerin enerji tasarrufu sağlayacak ilgili çalışmaları yapması 
uygun olacaktır. Bununla birlikte “Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi” ile “Su Tasarrufu” faktörlerine eşit 
derecede önem vererek kaynakların tüketiminde israfı azaltarak ve potansiyel olarak faydalı malzemelerin 
israfını önlemeye yönelik çalışmaları yürütmesi gerekmektedir.  
Öte yandan hükümet politikaları ve çevreci yaklaşımlar katma değere dönüştürmeye yönelik projeler ile 
desteklenerek kamu ve özel sektör teşvik edilmelidir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için 
farkındalık programları ve uygulamaları artırılmalı gerekirse yaptırım gücü ile sürdürülmelidir. 
Ayrıca söz konusu çalışma, gelecekte diğer çok kriterli karar verme ve / veya parametrik veya parametrik 
olmayan diğer yöntemler ile değerlendirilebilir. Aynı zamanda bulanık mantık ilave edilerek geliştirilebilir 
ve sonuçlar kıyaslanarak tartışılabilir. 
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EKLER 
 EK:1. Karar Vericilerin Kriterler Üzerinden Elde Ettikleri Karar Matrisi 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
K1 1 3,63 4,07 3,01 3,17 4,22 5,35 
K2 2,75 1 3,13 5,15 2,47 3,17 4,75 
K3 3,70 2,76 1 4,19 3,4 2,22 3,25 
K4 6,60 5,39 4,25 1 6,24 4,20 2,40 
K5 1,97 4,72 2,44 5,55 1 2,19 1,99 
K6 2,46 3,46 3,11 6,25 2,55 1 2,37 
K7 3,21 5,44 6,15 3,15 1,45 3,75 1 

 
 EK:2. Normalize Dağılım Tablosu 

Kriterler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
K1 0,046 0,138 0,169 0,106 0,156 0,203 0,253 
K2 0,127 0,038 0,130 0,182 0,122 0,153 0,225 
K3 0,171 0,105 0,041 0,148 0,168 0,107 0,154 
K4 0,304 0,204 0,176 0,035 0,308 0,202 0,114 
K5 0,091 0,179 0,101 0,196 0,049 0,106 0,094 
K6 0,113 0,131 0,129 0,222 0,126 0,048 0,113 
K7 0,148 0,205 0,254 0,111 0,071 0,181 0,047 
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Makale Kategorisi: 

Araştırma Makalesi 

Amaç – Bu çalışma insan kaynağının büyük öneme sahip olduğu otel işletmelerinde çalışan 

Amaç – Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul'da işlem gören enerji firmalarının hisse senedi 

getirilerine etki eden şirket finansal verilerini analiz etmektir. 

Yöntem – Hisse senedi getirilerine etki edebilecek faktörler olarak firma büyüklüğü, satışlar, 

faaliyet karı ve kısa vadeli borçlar belirlenmiş ve analiz kapsamına Akenerji Elektrik Üretim 

A.Ş., Aksa Enerji Üretim A.Ş., Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş., Ayen Enerji A.Ş. ve Zorlu Enerji 

Elektrik Üretim A.Ş. firmaları alınmıştır. Belirlenen gelir tablosu ve bilanço verilerinin bir önceki 

döneme göre değişiminin, finansal tabloların açıklandığı dönemdeki hisse senedi getirisindeki 

artışa ya da azalışa etkisi panel veri analizi yöntemine göre araştırılmıştır.  

Bulgular – Bir önceki döneme göre kısa vadeli borçlardaki değişimin hisse senedi getirileri 

üstünde ters yönlü ve anlamlı, satış hacmindeki değişimin ise aynı yönlü ve anlamlı bir etki 

gösterdiği ortaya konmuştur. Sonuç olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların hisse 

senedi getirilerine kısa vadeli borçlardaki artışın olumsuz, satışlardaki artışın ise olumlu etki 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

Tartışma – Türkiye'de faaliyet gösteren enerji firmalarının hisse senedi getirilerinin, sistematik 

olmayan risk faktörlerinden kısa vadeli borçlardaki değişime ve satış hacmindeki değişime 

duyarlı olduğu ortaya konmuştur.  
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Purpose – In this study, financial factors affecting the stock returns of energy companies 

enlisted in Istanbul Stock Exchange are examined.   

Design/methodology/approach – Factors that might have effect on the stock returns are 

identified and firm size, sales revenue, operating profit and short-term liabilities are chosen. 

Akenerji, Aksa, Aksu, Ayen and Zorlu which are enlisted in Istanbul Stock Exchange are 

selected for the analysis. How the change in the factors affects the stock returns of energy 

companies is examined through panel data analysis method.  

Findings – The results revealed that the change in the short-term liabilities has negative and 

statistically meaningful effect on the stock returns. Moreover, the change in the sales revenue 

has positive and statistically meaningful effect on the returns. To sum up, an increase in the 

short-term liabilities has negative while an increase in the sales revenue has positive effect on 

the stock returns of energy firms in Turkey.  

Discussion – The stock returns of energy firm enlisted in Istanbul Stock Exchange are affected 

by the unsystematic risk factors found as change in the total sales and the current liabilities.  
 

1. Giriş  

Enerji alanında faaliyet gösteren firmaların hisse senedi getirilerini etkileyen faktörler birçok makaleye konu 

olmuştur. Hamilton (1983) tarafından yapılan çalışmanın, petrol fiyatlarının makroekonomiye etkisini 

kanıtlamasıyla, petrol fiyatları literatürde her yönüyle incelenmiş ve enerji firmalarının hisse senedi 

getirilerine petrol fiyatlarının etkisi de araştırmacılar tarafından en çok incelenen alanlardan birisi olmuştur. 

Fakat enerji firmalarının hisse senedi getirilerine etki eden sistematik olmayan, her bir şirkete özel faktörün 

etkisi yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren enerji firmalarının hisse 
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senedi getirilerine, bilanço ve gelir tablosu verilerinin etkisini incelenmektir. Bu amaçla Borsa İstanbul'da 

işlem gören enerji firmalarının hisse senedi getirilerine, firma büyüklüğünün, satışların, karın ve kısa vadeli 

borçların etkisini ölçmek amacıyla panel veri analizi yapılmıştır. Çalışmada, öncelikle enerji firmalarının 

hisse senedi getirilerini etkileyen faktörler üstüne yapılan çalışmalar paylaşılmıştır. Daha sonra, çalışmada 

kullanılan veriler, analiz yöntemi ve analiz sonuçları paylaşılmıştır. Son bölümde, çalışmanın literatüre 

katkısı ve gelecekte yapılacak olan araştırmalara nasıl yol gösterebileceği açıklanmıştır.  

2. Literatür  

Literatürde petrol ve doğal gaz üretimi yapan enerji firmalarının hisse senedi fiyatları ile ilgili birçok çalışma 

mevcuttur. Sadorsky (2001) Kanadalı firmalarla ilgili yaptığı çalışma ile literatürde öncü olmuştur ve petrol 

fiyatları ve kur gibi makroekonomik faktörlerin petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisse senedi fiyatları 

üstünde etkisi olduğunu göstermiştir. Ewing, Malik ve Ozfidan (2002) benzer bir çalışmayla petrol ve doğal 

gaz endüstrisindeki en büyük şirketleri temsil eden endeksler üstünde bir çalışma yapmışlar ve 

oynaklıklarını incelemişlerdir. Sonuç olarak da, doğal gaz pazarındaki oynaklığın bir şok sonrasında petrol 

pazarındakinden daha uzun sürdüğünü göstermişlerdir. Hammoudeh, Dibooglu ve Alesia (2004) ABD için 

yaptıkları çalışmada petrol firmalarının hisse senedi getirilerini tahmin etmede petrole dayalı türev araçların 

(future) kullanılabileceğini göstermiştir. Enerji şirketi olarak doğal gaz ve petrol şirketlerini inceleyen ve 

petrol fiyatlarının hisse senedi getirileri üstüne etkisi olduğunu gösteren bir çalışma da Shaharudin, Samad 

ve Bhat(2009) tarafından ABD, İngiltere ve Hindistan için yapılmıştır. Bu çalışmaların aksine Mohanty, 

Nandha ve Bota (2010) Orta ve Doğu Avrupa için benzer bir çalışma yapmış ve petrol fiyatlarının etkisini 

gözlemlememişlerdir. Arouri ve Nguyen (2010) Avrupa’daki petrol ve gaz şirketlerinin petrol fiyatlarına 

karşı duyarlı olduğunu tespit etmişlerdir. Mohanty ve Nandha (2011) Doğu Avrupa için 

gözlemleyemedikleri ilişkiyi, Amerikan petrol ve doğal şirketleri için bulmuşlar, hisse senetlerinin petrol 

fiyatlarından etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. Ramos ve Veiga (2011) enerji firmaları içinden petrol ve 

gaz şirketlerine yoğunlaşmış ve birçok ülke için petrol fiyatlarının etkisine bakmışlardır. Sonuç olarak petrol 

fiyatlarının gelişmiş ülkelerdeki gaz ve petrol şirketleri için daha büyük bir risk oluşturduğu sonucuna 

varmışlardır.  Sklavos, Dam ve Scholtens (2013) enerji firmalarının likiditesini detaylı olarak incelemiş ve 

petrol fiyatlarındaki artışın enerji hisselerindeki işlem hacmini azalttığını ve likidite ölçütü olarak spread 

üstünde negatif etkisi olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, Hamilton (1983) petrol fiyatlarının önemini 

kanıtladığından bu yana, asıl ilgi alanı petrol ve doğal gaz şirketleri ve petrol fiyatlarının bu firmalarının 

hisse senedi fiyatlarına etkisi olmuştur. Koçoğlu ve Tanrıöven (2016) çalışmasında görülebileceği gibi, petrol 

ve doğal gaz şirketlerinden sonra literatürdeki ilgi yenilenebilir enerji üreten firmalara yoğunlaşmıştır. Ana 

faaliyet alanı petrol ve doğal gaz çıkarmak ve işlemek ya da yenilenebilir enerji üretimi olmayan enerji 

firmaların, hisse senedi fiyatlarına etki eden sistematik olmayan faktörlerle ilgili yeterli çalışma 

bulunmamaktadır. Enerji firmalarının hisse senedi getirileri üstünde makroekonomik değişkenlerden ziyade 

firma özelindeki faktörleri inceleyen bir çalışma Boyer ve Filion (2007) tarafından yapılmıştır. Boyer ve Filion 

çalışmalarında Kanada’da faaliyet gösteren enerji firmalarının hisse senedi getirileri üstünde operasyonel 

nakit akımlarının, kanıtlanmış rezervlerin ve toplam üretimin etkisi olduğunu bulmuşlardır. Fakat hala 

enerji firmalarının hisse senedi getirileri üstüne etki eden, petrol fiyatı, doğal gaz fiyatı ya da faiz oranları 

gibi makroekonomik faktörler dışında firma özelindeki faktörlerin etkisini incelemiş yeterli çalışma 

bulunmamaktadır.  Bu çalışmanın amacı da, net petrol ve doğal gaz ithalatçısı olan bir ülke olarak 

Türkiye’de faaliyet gösteren enerji firmalarının hisse senedi getirilerine etki eden bilanço ve gelir tablosu 

verilerini analiz etmektir.  

3. Veriler ve Analiz 

Bu çalışmada Borsa İstanbul'da işlem gören Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., Aksa Enerji Üretim A.Ş., Aksu 

Enerji ve Ticaret A.Ş., Ayen Enerji A.Ş. ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. kullanılmış, enerji alanında 

faaliyet gösteren fakat analiz dönemini kapsayacak yeterli verisi olmayan firmalar çalışma dışı bırakılmıştır. 

Analizlerin yapıldığı zaman aralığı, 2012 Ocak-2017 Haziran ayı arası, 3 aylık dönemler olarak belirlenmiştir. 

Enerji firmalarının bilanço ve gelir tablosu verileri Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.org.tr), 

firmaların hisse senedi fiyat verileri Datastream programından elde edilmiştir. Verilerin analizinde Excel ve 

Eviews 7 programları kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan verilerin özeti aşağıdaki tabloda 

paylaşılmıştır.  
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Tablo 1: Çalışma Kapsamında Kullanılan Veriler 

Değişkenler  Açıklamalar  

ΔKB 3 aylık dönem  bilanço verilerinden elde edilen kısa vadeli borçların bir önceki döneme 

göre değişimi 

ΔFK 3 aylık dönem gelir tablosu verilerinden elde edilen esas faaliyet karı/zararı kaleminin bir 

önceki döneme göre değişimi  

ΔSH 3 aylık dönem gelir tablosu verilerinden elde edilen satış hacmi kaleminin bir önceki 

döneme göre değişimi 

ΔFB 3 aylık dönem  bilanço verilerinden elde edilen toplam varlıklar kaleminin bir önceki 

döneme göre değişimi 

ΔR 3 aylık toplam günlük hisse senedi getirilerinin bir önceki 3 aylık toplam getiriye göre 

değişimi  

Çalışma kapsamında, firma büyüklüğünü temsilen toplam varlıklar kalemi ve kısa vadeli finansal 

yükümlülüklerinin etkisini temsil amacıyla kısa vadeli borçlar kalemi bilançolardan elde edilmiştir. Gelir 

tablosundan ise, finansal performansını değerlendirmek amacıyla, faaliyet karı/zararı (esas faaliyet 

karı/zararı) kalemi ve satış hacmi kalemi kullanılmıştır. Bu amaçla, 2012 Ocak ayı ile 2017 Mart ayı arasında 

21 adet 3 aylık finansal tablolarından veriler çekilmiştir. Gelir tablosundan elde edilen veriler için, bir 

sonraki dönem açıklanan finansal tabloda farklılık olması durumunda, veriler son açıklama doğrultusunda 

yenilenmiştir.  Fakat elde edilen verilerin, tek başına temsil gücü zayıf olmasından dolayı, tüm finansal tablo 

verilerinin bir önceki döneme göre değişimi hesaplanmıştır ve firma performansı değerlendirmesi için, 

bilanço ve gelir tablosundaki trend göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak 2012 2. Dönem 

ile 2017 1. Dönem arasında bulunan toplam 20 adet finansal tablo dönemi analize dahil edilmiştir. 

Hisse senedi getirileri için ise enerji firmalarının günlük fiyat verileri üstünden hesaplamalar yapılmıştır. Bu 

amaçla, 2 Ocak 2012, 30 Haziran 2017 tarihleri arasındaki günlük hisse senedi getirileri hesaplanmıştır.  Daha 

sonra her 3 aylık dönem için, günlük hisse senedi getirileri toplanmış ve dönemlik toplam getiri elde 

edilmiştir. Yine finansal tablolarda olduğu gibi bir önceki döneme göre değişimi hesaplanmıştır. Hisse 

senedi getirileri ile finansa tablo verileri eşleştirilirken bir farklılık uygulanmıştır ve finansal tablo verileri, 

bir sonraki dönem hisse senedi verileri ile eşleştirilmiştir. Misal, firmanın Ocak-Şubat-Mart ayı için 

açıkladığı finansal tablo verilerinin etkisi için, Nisan, Mayıs Haziran dönemi hisse senedi getirileri 

kullanılmıştır. Bunun nedeni, firmaların finansal tablolarını, dönem bittikten sonra 1-2 ay içinde 

açıklamalarıdır. Ocak-Şubat-Mart ayları için hesaplanan finansal tablo verileri, ancak nisan mayıs aylarında 

açıklanmakta ve doğal olarak asıl etkisi Nisan-Mayıs-Haziran dönemi hisse senedi getirileri üstüne 

olmaktadır. Bu nedenle, hisse senedi getirileri için 2012 2. Dönem ile 2017 2. Dönem arası olmak üzere 21 

adet dönem kullanılmıştır. Bir önceki döneme göre değişim alındığından, analize, 2012 3. Dönem ile 2017 2. 

dönem arasındaki toplam 20 dönem analize dahil edilmiştir.  

Bir sonraki aşamada, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların hisse senedi getirilerine, firma 

büyüklüğünün, satışların, karın ve kısa vadeli borçların etkisini incelemek amacıyla Panel Veri Analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Aşağıdaki eşitlikte, kullanılan model paylaşılmıştır.  

ΔRit=a+βit ΔKB + βit ΔFK + βit ΔFB + βit ΔSH + ε 

i=Firma  

t=Zaman  

KB= Kısa Vadeli Borçlar  

 ΔKB =
𝐾𝐵𝑡−𝐾𝐵𝑡−1

𝐾𝐵𝑡−1
 

FK=Faaliyet Karı  

 ΔFK =
FK𝑡−FK𝑡−1

FK𝑡−1
 

FB=Firma Büyüklüğü  
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 ΔFB =
FB𝑡−FB𝑡−1

FB𝑡−1
 

SH= Satış Hacmi  

 ΔSH =
SH𝑡−SH𝑡−1

SH𝑡−1
 

R= Hisse Senedi Getirisi  

 ΔR =
R𝑡−R𝑡−1

R𝑡−1
 

Panel veri analizinin yapılabilmesi için, öncelikle veriler üstünde birim kök testleri yapılmalıdır. Sabitli 

Model için sonuçlar Tablo 2'de paylaşılmıştır.  Levin, Lin ve Chu(2002), Im, Pesaran ve Shin (2003) 

testlerinde, tüm seriler için veri setinde birim kök vardır hipotezi reddedilmiştir. Fisher(1932)  türü Maddala 

ve Wu (1999) ve Choi (2001) birim kök testi olan ADF ve PP testleri sonucunda da, veri setlerinde birim kök 

tespit edilmemiştir. Fakat Hadri (2000) birim kök testleri sonucunda, veri setlerinin bir kısmında birim kök 

bulunmuştur.  

İkinci model olarak, sabitli ve trendli birim kök testi uygulanmıştır ve sonuçlar Tablo 3'te görülmektedir. Bu 

kez de sadece kısa vadeli borçlar serisinde Levin, Lin ve Chu(2002) testi sonucunda birim kök bulunmuştur. 

Ayrıca yüzde beş istatistiksel anlamlılık seviyesinde, faaliyet karı, firma büyüklüğü, satış hacmi ve hisse 

senedi getirisi serilerinde Breitung (2001) testi sonucunda birim kök bulunmuştur. Genel bir değerlendirme 

yapılmıştır ve görüldüğü üzere, tüm testler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların çok büyük kısmı 

serilerin hiç birinde birim kök olmadığını belirtmiştir. Bunun sonucunda, veri seti panel veri analizi 

yapmaya uygun olarak değerlendirilmiştir.  

Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları-Sabitli 

 Kısa Vadeli 

Borçlar 

Faaliyet 

Karı 

Firma Büyüklüğü Satış 

Hacmi 

Hisse Senedi 

Getirisi 

Levin, Lin & Chu t -2.480 

(0.00) 

-5.127 

(0.00) 

-2.771 

(0.00) 

-6.028 

(0.00) 

-3.634 

(0.00) 

Im, Pesaran & Shin W-

ist. 

-4.120 

(0.00) 

-3.649 

(0.00) 

-3.684 

(0.00) 

-5.306 

(0.00) 

-3.693 

(0.00) 

ADF - Fisher Ki-Kare ist. 36.392 

(0.00) 

34.897 

(0.00) 

32.587 

(0.00) 

45.947 

(0.00) 

34.212 

(0.00) 

PP - Fisher Ki-Kare ist. 103.186 

(0.00) 

113.142 

(0.00) 

65.755 

(0.00) 

156.555 

(0.00) 

50.549 

(0.00) 

Hadri Z-ist 1.804 

(0.03) 

0.810 

(0.20) 

-0.274 

(0.608) 

0.235 

(0.406) 

1.825 

(0.034) 

Heteroscedastic 

Consistent Z-ist 

2.193 

(0.01) 

2.407 

(0.00) 

0.566 

(0.285) 

1.038 

(0.149) 

1.895 

(0.029) 

Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları-Sabitli ve Trendli 

 Kısa Vadeli 

Borçlar 

Faaliyet 

Karı 

Firma 

Büyüklüğü 

Satış 

Hacmi 

Hisse Senedi 

Getirisi 

Levin, Lin & Chu t -1.022 

(0.15) 

-3.872 

(0.00) 

-2.144 

(0.01) 

-5.403 

(0.00) 

-2.641 

(0.00) 

Breitung t-ist -2.10228 

(0.01) 

-0.193 

(0.42) 

-0.551 

(0.29) 

-0.564 

(0.28) 

2.478 

(0.99) 

Im, Pesaran & Shin W-ist -3.322 

(0.00) 

-2.736 

(0.00) 

-2.204 

(0.01) 

-3.809 

(0.00) 

-2.263 

(0.01) 

ADF - Fisher Ki-Kare ist. 28.322 

(0.00) 

28.489 

(0.00) 

22.363 

(0.01) 

32.160 

(0.00) 

25.625 

(0.00) 

PP - Fisher Ki-Kare ist. 86.988 

(0.00) 

72.227 

(0.00) 

54.110 

(0.00) 

51.963 

(0.00) 

48.167 

(0.00) 

Hadri Z-ist 10.234 

(0.00) 

2.001 

(0.022) 

3.771 

(0.00) 

3.150 

(0.00) 

10.841 

(0.00) 

Heteroscedastic Consistent Z-ist 8.515 

(0.00) 

8.382 

(0.00) 

6.253 

(0.00) 

5.958 

(0.00) 

8.470 

(0.00) 
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Panel veri analizinde, 3 ayrı model uygulanmıştır. İlk model en küçük kareler yöntemi olmuştur. Bu analizin 

sonuçları Tablo 4'te paylaşılmıştır. Analizin sonucunda, enerji firmalarının hisse senedi getirilerine 

istatistiksel olarak anlamlı seviyede etki eden ilk faktör kısa vadeli borçlardaki değişim olmuştur ve etkinin 

negatif olduğu yani artan kısa vadeli borcun hisse senedi getirindeki değişime negatif etki ettiği 

görülmektedir. İstatistiksel olarak anlamlı bir etki gösteren diğer faktör, satış hacmindeki değişim olmuştur 

ve hisse senedi getirisindeki değişime etkisi olumlu olarak görülmüştür.  Fakat analiz sonucu, R2  0,06 

bulunmuş ve modelin uygunluğu testi sonucunda F istatistiği %10 seviyesinde anlamlı bulunmamıştır.  

Tablo 4: En Küçük Kareler Panel Veri Analizi Sonuçları 

 Katsayı Standard 

Hata 

t 

İstatistiği 

Olasılık 

Kısa Vadeli Borçlar -6.949 3.810 -1.823 0.071 

Faaliyet Karı -0.037 0.146 -0.257 0.797 

Firma Büyüklüğü  -14.072 17.003 -0.827 0.410 

Satış Hacmi 0.407 0.183 2.222 0.028 

C 1.454 1.775 0.819 0.414 

R2 0.066 

Adj. R2 0.027 

F istatistiği  1.700 

Diğer model olarak, sabit etkili model ile panel veri analizi yapılmış olup  sonuçlar Tablo 5'te paylaşılmıştır. 

Bu model sonucunda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Kısa vadeli borçlardaki değişim negatif etki 

yaparken, satış hacmindeki değişim hisse sendi getirilerindeki değişime pozitif etki yapar bulunmuştu. 

Diğer değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir etki bulunmamıştır.  

Tablo 5: Sabit Etkili Panel Veri Analizi Sonuçları 

 Katsayı Standard 

Hata 

t İstatistiği Olasılık 

 

Kısa Vadeli Borçlar -7.751 3.796 -2.041 0.044 

Faaliyet Karı 0.005 0.148 0.038 0.969 

Firma Büyüklüğü  -11.335 17.025 -0.665 0.507 

Satış Hacmi 0.331 0.184 1.794 0.076 

C 1.612 1.764 0.914 0.363 

R2 0.120 

Adj. R2 0.043 

F istatistiği 1.564 

Tablo 6: Rastsal Etkili Panel Veri Analizi Sonuçları 

 Katsayı Standard 

Hata 

t 

İstatistiği 

Olasılık 

Kısa Vadeli Borçlar -6.949 3.778 -1.839 0.069 

Faaliyet Karı -0.037 0.145 -0.259 0.795 

Firma Büyüklüğü  -14.072 16.862 -0.834 0.406 

Satış Hacmi 0.407 0.181 2.240 0.027 

C 1.454 1.760 0.826 0.410 

R2 0.066 

Adj. R2 0.027 

F istatistiği  1.700 

Bu modelde de R2 0,12 iken, F istatistiğine göre model bu analiz için uygun bulunmamıştır. Rastsal Etkili 

Panel Veri Analizi sonucu Tablo 6'te verilmiştir. Diğer iki model ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. R2 düşük 

çıkmıştır ve F istatistiğine göre model uygun bulunmamıştır. Bu aşamada, Rastsal Etkili ya da Sabit Etkili 

Model arasında hangisinin daha uygun olduğuna karar verebilmek için Hausman (1978) testi yapılmış. 

Hausman (1978) testi sıfır hipotezi, Rastsal Etkiler Modelinin daha uygun olduğudur.  
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Tablo 7'de paylaşılan sonuçlara göre, sıfır hipotezi kabul edilmelidir. Yani rastsal etkiler modeli analiz için 

daha uygundur. Çıkan sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, ekonomik teori ile uyumludur.  

Tablo 7: Hausman Testi Sonuçları 

 Ki Kare İstatistiği Olasılık  

Hausman Test  5.595 0.231 

Enerji firmalarının kısa vadeli borçlarındaki artış, hisse senedi getirilerini olumsuz etkilemektedir. 

Satışlardaki artış ise, enerji firmalarının hisse senedi getirilerini olumlu etkilemektedir. Sonuçlar ile ilgili tek 

sıkıntı F istatistiğinin anlamlı bulunmamasıdır. Bu nedenle, panel veri analizi sadece iki bağımlı değişkenle, 

kısa vadeli yabancı kaynaklardaki değişimler ve satış hacmindeki değişim ile tekrar yapılmıştır. Bağımlı 

değişkenleri sadece kısa vadeli borçlardaki değişim ve satış hacmindeki değişim olan En Küçük Kareler 

Modeli sonuçları Tablo 8'de görülmektedir.  

Tablo 8: En Küçük Kareler Panel Veri Analizi Sonuçları 

 Katsayı Standart 

Hata 

t 

İstatistiği 

Olasılık 

Kısa Vadeli Borçlar -7.537 3.704 -2.034 0.044 

Satış Hacmi 0.432 0.179 2.410 0.017 

C 0.947 1.654 0.572 0.568 

R2 0.059 

Adj. R2 0.040 

F istatistiği  3.095(0,04) 

() F istatistiği P değeri 

Tablo 9: Sabit Etkili Panel Veri Analizi Sonuçları 

 Katsayı Standard 

Hata 

T 

İstatistiği 

Olasılık 

Kısa Vadeli Borçlar -8.284 3.685 -2.247 0.026 

Satış Hacmi 0.352 0.180 1.951 0.054 

C 1.202 1.642 0.732 0.465 

R2 0.116 

Adj. R2 0.059 

F istatistiği  2.040(0,06) 

Her iki değişken için de sonuçlar anlamlı bulunmuş ve F istatistiği % 10 istatistiksel anlamlılık seviyesinde 

anlamlı bulunmuştur. İkinci model olarak Sabit Etkili Panel Veri Analizi Yapılmıştır. Sonuçların 

görülebileceği Tablo 9'a göre, kısa vadeli borçlardaki değişimler ve satış hacmindeki değişimler hisse senedi 

getirisindeki değişimlere anlamlı bir etki göstermektedir. F istatistiğine göre bu model de yapılan analiz için 

uygun bir model olmuştur.  

Son olarak Tablo 10'da Rastlar Etkili Panel Veri Analizi sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 

bağımlı değişkenlerin etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve F istatistiğine göre de model uygun 

bulunmuştur.  

Tablo 10: Rastsal Etkili Panel Veri Analizi Sonuçları 

 Katsayı Standard 

Hata 

T 

İstatistiği 

Olasılık 

Kısa Vadeli Borçlar -7.537 3.668 -2.054 0.042 

Satış Hacmi 0.432 0.177 2.434 0.016 

C 0.947 1.638 0.578 0.564 

R2 0.059 

Adj. R2 0.040 

F istatistiği  3.095(0,04) 
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Tablo 10: Hausman Testi Sonuçları 

 Ki Kare İstatistiği Olasılık  

Hausman Test  5.826 0.054 

Tablo 10'da Hausman testi sonuçları paylaşılmıştır. Test sonuçlarına göre, Sabit Etkili Panel Veri Analizi bu 

model için daha uygun bulunmuştur.  Sonuç olarak, kısa vadeli borçlardaki Değişimlerin hisse senedi 

getirisindeki değişime etkisi negatif olurken, satış hacmindeki değişimin etkisi pozitif olarak bulunmuştur. 

Bulunan sonuçlar, ekonomik teori ile de uyum içerisindedir. Borçlardaki artış, hisse senedi getirilerini 

negatif etkilemekte fakat satış hacmindeki artış hisse senedi getirilerini olumlu etkilemektedir.  

4. Sonuç  

Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da işlem gören, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., Aksa Enerji Üretim A.Ş., Aksu 

Enerji ve Ticaret A.Ş., Ayen Enerji A.Ş. ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. firmalarının hisse senedi 

getirilerine firma büyüklüğünün, satışların, karın ve kısa vadeli borçların etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 

panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle birim kök testleri yapılmış ve verilerin panel veri 

analizine uygunluğu test edilmiştir. Daha sonra, kısa vadeli borçlar, faaliyet karı, firma büyüklüğü ve satış 

hacminin etkisinin incelendiği en küçük kareler panel veri analizi sabit ve rastsal etkili modeller için ayrı 

ayrı yapılmıştır. Her 3 modelde, kısa vadeli borçlar ve satış hacmi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Fakat modelin uygunluğunu ölçen F istatistiğinin anlamlı çıkması için, sadece satış hacmi ve kısa vadeli 

borçlar için modeller tekrar çalıştırılmıştır. Model istatistiksel olarak uygun bulunmuştur ve kısa vadeli 

borçlar ile satış hacmi istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Sonuç olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören enerji 

firmalarının hisse senedi getirileri üstünde, bir önceki döneme kıyasla kısa vadeli borçlardaki ve satış 

hacmindeki değişim etki etmektedir. Kısa vadeli borçlardaki değişim etkisi olumsuz iken, satış hacmindeki 

değişim etkisi olumlu olarak ortaya konmuştur. Boyer ve Filion(2007) tarafından yapılan çalışmaya benzer 

şekilde sistematik olmayan risk faktörlerinin de hisse senedi getirileri üstünde etki gösterdiği ortaya 

konmuştur. Özellikle toplam satışlar ve kısa vadeli borçlardaki değişimlerin, enerji firmalarının hisse senedi 

getirileri üstündeki etkileri yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Kısa vadeli borçlarda 

artış, enerji firmalarının kısa vadede likidite sorunu yaşayabileceği şeklinde piyasada algılanmaktadır. 

atışların artışı ise, olumlu bir etki olarak piyasalar tarafından kabul görmektedir. Sonraki çalışmalarda, Borsa 

İstanbul'da işlem gören enerji firmalarını hisse senedi verilerine etki eden faiz oranları, kurdaki değişim, 

petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki değişim gibi sistematik risk unsurları ile şirkete özel faktörlerin toplam 

etkisi ölçülebilir. Ayrıca, hisse senedi getirilerine etki ile beraber, hisse senedi oynaklığına etkisi de 

incelenmelidir. 
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Amaç – Bu çalışmanın amacı, doğal sermayeye dayalı toplumsal değer oluşumu süreci 

çerçevesinde biyoçeşitlilik olgusunun günümüzde neden muhasebenin öncelikli konuları 

arasında yer aldığını açıklamaktır.   

Yöntem – Çalışmada normatif araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Yaklaşım çerçevesinde 

biyoçeşitlilik muhasebesiyle ilişkili normlar ve standartlar incelenmiştir. Araştırma kapsamını 

Doğal Sermaye Koalisyonu tarafından yayınlanan Doğal Sermaye Protokolü ve Global 

Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından yayınlanan 304 numaralı Biyoçeşitlilik Standardı 

oluşturmaktadır.  

Bulgular – Ekosistem ve abiyotik (biyolojik olmayan) hizmetler akışında yaşanacak sorunlar 

sürdürülebilir kalkınma prensibine aykırı şekilde gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama 

kabiliyetini azaltarak toplumsal değer oluşumunu negatif yönde etkiler. Bu nedenle kuruluşlar, 

faaliyetlerini ekolojik fonksiyonların sürekliliğini sekteye uğratmayacak şekilde 

gerçekleştirmelidirler ve bunun için yaşamsal alanlar korunmalı veya iyileştirilmelidir. 

Biyoçeşitlilik muhasebesi ise bu amaca yönelik karar süreçlerinin işletilebilmesi için temel 

araçtır. Biyoçeşitlilik değeri yüksek alanlara, ürünlerin ve hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki 

önemli etkilerine, korunan veya iyileştirilen yaşamsal alanlara ve koruma listelerinde yer alan 

türlere ilişkin bilgilere biyoçeşitlilik muhasebesi çerçevesinde sürdürülebilirlik raporlamasında 

yer verildiği görülmüştür.  

Tartışma – Biyoçeşitlilik muhasebesi kapsamında yapılan açıklamalar, kuruluşların ekosistem 

ve abiyotik hizmet akışlarının sürekliliği üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini görünür 

kılmaktadır. Bu nedenle biyoçeşitlilik muhasebesi, toplumun çevre sorunlarına bakış açısını 

şekillendirerek doğal sermayeye dayalı toplumsal değer oluşum sürecinin etkinliğinin temin 

edilmesinde önemli rol oynamaktadır. 
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Purpose – The aim of this study is to explain why biodiversity today becomes one of the priority 

issues for accounting in the framework of natural capital based society value formation process. 

Design/methodology/approach – In this study, normative research approach has been adopted 

and; norms and standards related to biodiversity accounting were examined. The Natural 

Capital Protocol and the Biodiversity Standard No. 304 which were published by Natural 

Capital Coalition and Global Reporting Initiative respectively constitute the scope of the 

research.   

Findings – The problems to be experienced in the flow of ecosystem and abiotic services 

negatively affect the social value formation contrary to sustainable development principle by 

reducing the ability of future generations to meet their own needs. For this reason, entities 

should design and execute their business models in accordance with the natural capital based 

management approach. In other words, they must carry out their activities in a way that does 

not disrupt the continuity of ecological functions and therefore habitats should be protected or 

restored. Biodiversity accounting is the main tool for the execution of this kind decision 

processes. It is seen that the information related to the areas with high biodiversity value, the 

significant effects of the products and services on biodiversity, the protected or restored habitats 

and the species in the protection lists are subject to sustainability reporting. 

Discussion – Disclosures made within the scope of biodiversity accounting make the positive 

and negative effects of entities on the continuity of ecosystem and abiotic services flows visible. 

For this reason, biodiversity accounting plays an important role to enable the effectiveness of 

the natural capital based social value formation process by shaping the perspective of the 

society on environmental problems. 
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Giriş 

Biyoçeşitlilik, ‘Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesinin’  2. Maddesinde (BMBS, 1992:3) ‘diğerlerinin 

yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil 

olmak üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki ve 

türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir’ şeklinde ifade edilmiştir. Bu tanımdan hareketle 

genel anlamda biyoçeşitlilik kavramı bir yerdeki tüm bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerini ifade 

etmektedir ve birbirini kapsayan üç parçalı bir çeşitliliğin sonucudur. Bunlar ekosistem çeşitliliği, tür 

çeşitliliği ve genetik çeşitliliktir (Topçu, 2012).  

Ekosistem, belirli bir alanda hayatlarını sürdüren canlıların birbirileriyle ve cansız öğelerle etkileşim 

içerisinde oldukları bütünü ifade eder. Bu açıdan ekosistemler bünyelerinde barındıkları özellikler itibariyle 

farklılaşır. Karasal ekosistem1, tatlı su ekosistemi2 veya tuzlu su ekosistemi3 ayrımının dayanağını da bu tür 

farklılıklar oluşturur. Dolayısıyla ekosistem çeşitliliği, belirli bir bölge ya da yaşamsal coğrafyada mevcut 

olan farklı ekosistemlerin sayısını ifade eder. Tür çeşitliliği canlı türlerinin sayısını ifade ederken, genetik 

çeşitlilik gen havuzundaki kalıtsal farklılaşmaya dayalı olarak bir türde ortaya çıkan çeşitliliktir.   

Farklı ekosistemleri bünyesinde barındıran bir bölgeyi ya da yaşamsal coğrafyayı ifade eden ekosistem 

çeşitliliği kavramı, bu özelliği itibariyle çeşitlilik ifadesinin en geniş şekliyle vücut bulduğu bir 

nitelendirmedir. Diğer bir deyişle söz konusu bölge ya da yaşamsal coğrafyanın ekosistemleri bünyesinde 

barınan canlılar ne kadar çeşitli ve bunların dağılımı ile canlı-cansız etkileşimi ne kadar dengeli ise, 

ekosistem çeşitliliği o denli yüksektir (Özkan, 2010).   

Birleşmiş Milletler biyoçeşitlilik tanımlaması kapsamına ekosistem çeşitliliğini de dahil ederek esasen 

çeşitlilik kavramına en geniş anlamıyla yaklaşmayı tercih etmiştir. Bir başka deyişle Birleşmiş Milletler, 

biyolojik çeşitlilik kavramını canlıların tür ve genetik çeşitliliklerini ve bunların çevreyle etkileşimini ifade 

etmek üzere en geniş anlamıyla kullanmıştır.  

 Biyoçeşitlilik özellikle doğal sermayenin tesisi açısından kritik önem taşır. Değer yaratımı raporlamasında 

güncel paradigmayı ortaya koyan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nin 2.15 Maddesinde doğal 

sermaye şu şekilde tanımlanmaktadır (UERÇ, 2013:12): Bir kuruluşun dün, bugün ve gelecekte sahip olduğu ve 

olacağı refahı destekleyen ürün veya hizmetler sunulmasını sağlayan yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklar ve 

süreçlerdir. İlgili maddenin devamında doğal sermayenin kapsamı yani bileşenleri hava, su, toprak, 

madenler, ormanlar, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem sağlığı olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda, 

kuruluşların doğal sermaye kullanımına dayalı değer yaratıma süreçlerinde biyoçeşitlilik düzeyinin 

korunması veya iyileştirilmesi hususları vurgulanmaktadır. Ekosistem sağlığının doğal sermaye bileşenleri 

arasında yer alması ise, kuruluşların faaliyetlerini ekolojik fonksiyonların sürdürülebilirliğini ön planda 

tutarak yerine getirmeleri gereksinimini ön plana çıkarmaktadır. Her iki bileşen birlikte değerlendirildiğinde, 

biyoçeşitlilik olgusunun doğal sermayeye dayalı değer yaratım sürecinin raporlanması çerçevesinde 

sürdürülebilirlik muhasebesinin önemli konularından birini oluşturduğu rahatlıkla anlaşılabilmektedir. 

Çünkü biyoçeşitlilik düzeyinin korunması veya iyileştirilmesi sağlıklı bir ekosistemin temini için temel 

şarttır.  

Bu çalışmada, günümüzde biyoçeşitlilik olgusunun neden muhasebenin öncelikli konuları arasında yer 

aldığı ve biyoçeşitlilik muhasebesi özelinde sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında sunulması gereken 

açıklamalar normatif araştırma bakış açısıyla irdelenmektedir. Araştırmada, biyoçeşitlilik değerinin 

korunması veya iyileştirilmesi için biyoçeşitlilik muhasebesine olan ihtiyacın doğal sermayeye dayalı 

yönetim yaklaşımı çerçevesinde belirginleştiği iddia edilmektedir. Bu bahisle biyoçeşitlilik konusu 

kapsamında sürdürülebilirlik raporlamasında sunulması gereken açıklamalar incelenmiş ve doğal 

sermayeye dayalı toplumsal değer oluşumunda biyoçeşitlilik muhasebesinin katkısı ortaya konulmuştur.  

Çalışmanın birinci bölümünde, biyoçeşitlilik olgusunun değer yaratma sürecinde üstlendiği rol açıklanmıştır. 

Bu bağlamda toplumsal değer oluşumunu sağlayan ekosistem ve abiyotik hizmetler akışı tanımlanmış ve 

akışın temini için biyoçeşitliliğin ekolojik fonksiyonların sürekliliği üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. Takip 

                                                           
1 Mağara, vadi, dağ, çöl veya kent karasal ekosistem için birer örnek teşkil eder. 
2 Akarsu, bataklık, yeraltı suları veya göl tatlı su ekosistemi için birer örnek teşkil eder.  
3 Deniz veya okyanus tuzlu su ekosistemi için birer örnek teşkil eder.  
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eden bölümde biyoçeşitlilik muhasebesini günümüzde bir gereklilik haline getiren doğal sermayeye dayalı 

yönetim yaklaşımının çerçevesi çizilmiştir. Üçüncü bölümde biyoçeşitlilik muhasebesi kapsamında 

sürdürülebilirlik raporlamasında yer bulması gereken açıklamalar irdelenmiştir. Bunun için Global 

Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından 2016 yılında yayınlanan 304 numaralı Biyoçeşitlilik Standardı esas 

alınmıştır. Çalışma dördüncü bölümde değerlendirme yapılarak sonlandırılmıştır.  

1. Biyoçeşitlilik ve Değer Yaratma Süreci 

Doğal sermaye antroposantrik4 bir kavramdır (Bolt ve diğerleri, 2016:3).  Şöyle ki bitkiler, hayvanlar, hava, 

su, toprak, mineraller gibi tüm yenilenebilir ve yenilenebilir olmayan kaynak stokunu ifade eden doğal 

sermaye insanlara fayda akışı sağlar. Dolayısıyla antroposantrik yaklaşıma dayalı olarak doğal sermayenin 

insanlar için yarattığı fayda doğa, insan, ekonomi ve toplum arasındaki etkileşimin bir yansımasıdır. Diğer 

bir ifadeyle, doğal sermaye kavramı çerçevesinde doğaya ekonomik bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Bu 

paradigma itibariyle doğal kaynakların hizmet akışı yoluyla insanlar için yarattığı değere odaklanılmaktadır.  

Hiç şüphesiz ki değer kelimesi farklı şekillerde yorumlanabilir. Her ne kadar fiyat kelimesi genel kullanım 

çerçevesinde değeri ifade eden bir gösterge olarak karşımıza çıksa da, fiyat ve değer kavramları arasında 

önemli farklılık söz konusudur. Fiyat, olağan bir işlemde anlık oluşan bir makul değer göstergesidir. Buna 

karşın fiyat oluşumu her zaman için ve birçok nedenle olması gereken değeri yansıtmayabilir.  

Kelime anlamıyla değer, herhangi bir şeyin öneminin ifadesidir ve değeri belirleyen temel unsur elde 

edilecek faydanın düzeyidir (Gökten, 2018:789). Mesela hava tüm insanlar için yaşamsal öneme sahiptir 

ancak havanın fiyatı sıfırdır. Havanın fiyatlanmaması, havanın değersiz olduğu anlamına gelmez. Fiyatın 

oluşmamasının temel nedeni hava için herhangi bir kıtlık durumundan bahsedilemeyişidir. Havanın kıt ve 

paylaşılabilir olduğu varsayımı altında, ne kadar fiyat biçilirse biçilsin havaya sahip olanlar tarafından satış 

işlemi dahi yapılmayabilir. Böylece arz oluşmayacaktır. Ayrıca, havanın bolluk özelliğini kaybetmesi 

durumunda havaya ulaşamayanlar yaşamlarını kaybedecek ve bu durum havaya ulaşanların sağladığı 

çeşitli faydaları dolaylı olarak hızlıca negatif yönde etkileyecektir. Dolayısıyla kıtlık durumu havaya sahip 

olanları da içerecek şekilde tüm insanlığı ilgilendiren bir sorun haline dönüşecek, hava miktarının artırılması 

için yapılan faaliyetlerden sağlanan faydanın sonucunda yaratılacak değer tüm insanlığa mal edilecektir. 

Kısaca değer kavramı, tüm koşullarda salt finansal göstergelere dayalı (parasal tutar ile) olarak ifade 

edilemeyeceği gibi belirli bir gruba yönelik olarak da tanımlanamayabilir. 

Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi içeriğinde de yer bulduğu gibi, değer yaratma sürecini vadeye 

dayalı olarak sınıflandırmak değer kavramının netleştirilmesini sağlar. Kısa ve orta vadeli değer oluşumları 

paydaşlar nezdinde salt finansal bilgiye dayalı olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda kısa vadeli değer 

yaratımının göstergesi kardır ve değer zincirindeki paydaşlar nezdinde elde edilen değeri oluşturur. Orta 

vadeli değer yaratımı ise öz kaynağın beklenen makul değeri (bugünkü parasal tutarı) üzerinden 

raporlanabilir ve esas olarak yatırımcılara yönelik tesis edilen değerin göstergesidir. Bunlara karşın uzun 

vadeli değer oluşumunu finansal bilgi halinde sunmak ve raporlamak mümkün değildir. Çünkü uzun 

dönemli değer yaratımı ortaya çıkan marjinal toplumsal değeri ifade eder ve sosyal sermayenin, insan 

sermayesinin, entelektüel sermayenin ve doğal sermayenin birleşik ve kümülatif kaldıraç etkisine dayalı 

olarak tesis edilir (Gokten ve Gokten, 2017:162). Bu açıdan toplumsal değer ekosistem çeşitliliği, sosyal 

adalet, insan hakları, teknoloji gibi çok sayıda unsurdaki iyileşmeyi ifade eder. Hiç şüphesiz ki bu tür 

iyileşmeler uzun vadeyi kapsayan bir sürdürülebilirlik anlayışına dayalı olarak oluşur.  

Toplumsal değeri inşa eden sermaye unsurlarından doğal sermaye üzerinden hareket edildiği takdirde, 

doğal sermayenin topluma ne şekilde fayda yarattığı ve ortaya çıkan değerin izahı, Haziran 2016’da ‘Doğal 

Sermaye Koalisyonu-NCC’5 tarafından yayınlanan ‘Doğal Sermaye Protokolü-NCP’ vasıtasıyla ele alınabilir. NCP 

(2016), kuruluşların doğal sermayeye etkilerinin ve bağımlılıklarının ölçümüne yönelik kılavuz ilkeler 

içermektedir. Bünyesinde çok sayıda ilkeyi barındıran metinde yer bulan önemli unsurlardan birisi de 

biyoçeşitliliğin doğal sermayenin sürdürülebilirliği üzerindeki rolüdür.  

                                                           
4 İnsanı evrenin merkezine koyan felsefi anlayıştır. 
5 Doğal Sermaye Koalisyonu (naturalcapitalcoalition.org), yatırım politikalarının doğal sermaye kapasitesi çerçevesinde ele alınması ve 

paydaşlara kararlarında doğal sermayeyi ne şekilde dikkate almaları gerektiği hususlarında yol göstermek amacıyla küresel düzeyde 

farklı temsilcilerin yer aldığı bir organizasyondur.  
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Doğal sermaye her türlü mal ve hizmetin tesisi için gerekli canlı ve cansız kaynaklar stokudur. Bu açıdan 

biyoçeşitlilik, stoktaki tüm canlı kaynaklarının oluşmasını veya yenilenmesini sağlayan temel etkendir. 

Dolayısıyla canlı kaynaklardan temin edilen fayda akışının tamamı biyoçeşitliliğin bir sonucudur. Söz 

konusu ilişki Şekil 1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 1. Biyoçeşitliliğe Dayalı Toplumsal Değer Oluşumu  

Kaynak: NCP, 2016:12. 

Biyoçeşitliliğin toplumsal değer oluşumu üzerindeki etkisini ortaya çıkaran temel bileşen, doğal sermayeyi 

toplumsal değere dönüştüren ekosistem ve abiyotik hizmet akışıdır (NCP, 2016:17). Söz konusu hizmet 

akışının sekteye uğramaması için ekolojik fonksiyonların sürekliliğinin sağlanabilmesi gerekmektedir. 

Bunun içinse biyoçeşitlilik düzeyi muhafaza edilmelidir. Biyoçeşitlilik düzeyinin muhafaza edilmesi ise, 

insanlığın tümünü kapsayan ortak bir bilincin oluşturulabilmesine bağlıdır (Bolt ve diğerleri, 2016). 

1.1. Ekosistem ve Abiyotik Hizmetler Akışı 

Ekosistem ve abiyotik hizmetler doğal sermayeyi toplumsal değere dönüştüren temel bileşendir. Protokolde 

ekosistem hizmetleri kereste, lif, tozlaşma, su regülasyonu, iklim regülasyonu, rekreasyon, zihin sağlığı gibi 

ekosistem tarafından insanlara fayda yaratan hizmetler olarak tanımlanmıştır. Abiyotik hizmetler ise 

ekolojik süreçlere bağlı olmayan ancak temel jeolojik süreçlere dayalı olarak ortaya çıkan jeotermal ısı, 

rüzgar, gelgit, mevsimler ile petrol, gazlar, metaller veya minerallerin arzını içermektedir (NCP, 2016:12).  

Doğal sermayenin değer yaratmada aracılık etkisini oluşturan bu hizmetlerin sürdürülebilir olmasında 

biyoçeşitlilik önemli bir rol oynar. Çünkü biyoçeşitlilik, taşkınlar ve kuraklıklar gibi şoklara dayanıklılık 

sağlamakta ve doğal sermayenin sağlığı ve istikrarı için kritik öneme sahip karbon ve su döngüleri ile toprak 

oluşumu gibi temel süreçleri desteklemektedir. Kısaca biyoçeşitlilik hem doğal sermayenin bir parçasıdır 

hem de ekosistem ve abiyotik hizmetleri desteklemektedir. 

Ekosistem ve abiyotik hizmetler insanlara doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağlayabilir. Örneğin gıda 

tüketimi çerçevesinde balıkların avlanması neticesinde elde edilen fayda balıkların sayısı (veya ağırlığı) veya 

finansal değeri (parasal tutarı) ile ölçülebilir. Hiç şüphesiz ki ekosistem ve abiyotik hizmetlerin sağladığı 

faydaların doğrudan ölçümüne ilişkin göstergelerin düzeyi, hizmetlerin dayanıklılığına ve geçerliliğine 

bağlıdır. Buna karşın ekosistem ve abiyotik hizmetler vasıtasıyla elde edilen her tür fayda doğrudan 

ölçülemez. Örneğin bakterilerin su arıtımında bulunarak temiz tatlı suya erişimi mümkün kılması, 

mikroorganizmaların iklim regülasyonuna yardımcı olan karbon tutulumunu sağlaması veya bitkilerin 

mahsul üretiminin devamı için tohumlarını dağıtmak adına tozlayıcılara (arılar gibi) nektar üretmesi bu tür 

faydalara örnektir. Bunlar ekosistem ve abiyotik hizmetlerin insanlara sunduğu dolaylı faydalardır ve 

genellikle gizli yani görünür değildir. Dolayısıyla, örneğin bitkilerin nektar üretimlerinin sağladığı faydanın 

ölçümü mümkün olmaz. Ancak ölçüm yapılamaması, dolaylı fayda sağlayan ekosistem ve abiyotik 

hizmetlerin sahip olduğu yüksek değer düzeyini ortadan kaldırmaz.  

Ekosistem ve abiyotik hizmetlerin insanlara sağladığı faydaların doğrudan ve dolaylı olarak 

sınıflandırılması, özellikle sürdürülebilir kalkınma prensibi6 çerçevesinde doğal sermayeye dayalı yönetim 

                                                           
6 Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma şeklidir 

(BR, 1987:16). 
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yaklaşımının belirginleşmesi açısından önem taşımaktadır. Şayet ekosistem ve abiyotik hizmetlerin sağladığı 

faydalar sadece doğrudan ölçülebilen yani görünür akışlar üzerinden dikkate alınırsa; refah ve yaşam 

kalitesi maksimizasyonu amacına dayalı olarak doğal sermaye, yani canlı ve cansız doğal kaynaklar stoku 

hunharca tüketilebilir. Örnek vermek gerekirse, mevcut kuşak, belirli bir coğrafi bölgedeki tuzlu su 

ekosistemindeki balıkları olabilen en yüksek seviyede aralıksız tüketme davranışında bulunabilir. Bu 

durumda elde edilen fayda görünür şekilde ölçülebileceğinden mevcut kuşak kendi açısından refah ve 

yaşam kalitesi maksimizasyonu sağladığını düşünecek, belki de bunu başarı olarak nitelendirebilecektir. 

Halbuki bu davranışları nedeniyle ilgili ekosistemdeki balıklara üreme şansı tanımayacaklar, bu durum 

çeşitli balık türlerinin neslinin tükenmesine neden olacak, azalan biyoçeşitlilik nedeniyle doğrudan 

faydaların yanında dolaylı ekosistem ve abiyotik hizmetlere ilişkin fayda akışı da azalacaktır. Uzun vadeli 

olarak ortaya çıkacak bu durum, gelecek kuşakların ekosistem ve abiyotik hizmetlerden elde ettiği faydayı 

düşürerek onların yaşam kalitesini azaltacaktır. Kısaca, doğal sermayenin hunharca kullanımı toplumsal 

fayda yani uzun dönemli değer yaratımını negatif yönde etkileyecektir. Bu neden sonuç ilişkisi, 

biyoçeşitliliğin toplumsal değer oluşumu üzerindeki etkisinin diğer bir boyutu olan ekolojik fonksiyonların 

sürdürülmesi hususunu ön plana çıkarmaktadır. 

1.2. Ekolojik Fonksiyonların Sürekliliğinin Temini 

Biyoçeşitlilik, süreklilik arz eden bir ekosistem ve abiyotik hizmet tedarikini yani ekolojik fonksiyonların 

sürdürülmesini sağlar (Büscher ve diğerleri, 2014). Diğer bir ifadeyle biyoçeşitlilik, değer yaratma süreci 

açısından ekonomik olarak tüketilmemesi gereken yani kullanım ömrünü tamamlamaması gereken stratejik 

bir varlıktır.  

Neoklasik ekonomi yaklaşımı, yaşam kalitesi optimizasyonunu doğal kaynakların kıtlığı üzerine inşa eder 

ve doğayı, üretilmiş sermayenin yani geleneksel finansal muhasebe bakış açısıyla duran varlıkların 

üretiminde kullanılan hammaddelerin atık deposu olarak görür (Etkins ve diğerleri, 2003). Diğer bir ifadeyle, 

doğanın sunduğu kıt kaynaklar kullanılarak insan yapımı sermaye yani duran varlıklar elde edilir ve bunlar 

ekonomik ömrünü tamamladıklarında hurda olarak doğada depolanır. Bu yaklaşımın aksine, ekolojik 

ekonomistler doğayı sunduğu kaynakları sürekli yenileme becerisine sahip bir fabrika olarak ifade eder ve 

bu nedenle onlara göre doğada yenilenemeyen yani kıt olan hiçbir kaynak yoktur7 (Gökten, 2016:748). Bu 

nedenle doğa, ekolojik sistem çerçevesinde kaynakları sürdürülebilir olarak yenileyen bir mekanizmadır. Bu 

bağlamda, şayet doğa süreklilik arz eder şekilde ekosistem ve abiyotik hizmetleri sağlayan kaynak stokunu 

üreten bir fabrika ise; biyoçeşitlilik bu fabrikanın ekonomik ömrünü tamamlamaması için ihtiyaç duyduğu 

temel gerekliliktir. 

2. Doğal Sermayeye Dayalı Yönetim Yaklaşımı 

Ekolojik ekonomi yaklaşımının doğruluğunu tartışmak yersizdir. Günümüzdeki gelişmeler, ekolojik 

sistemin önemini ve biyoçeşitliliğin ekolojik fonksiyonların sürdürülebilirliği üzerindeki yadsınamaz etkisini 

ortaya koymaktadır. Sürdürülebilirlik prensibine aykırı yani doğal sermayeyi göz ardı eden yönetim 

yaklaşımları neticesinde ekolojik fonksiyonların sürdürülebilirliği negatif yönde etkilenmektedir. Örneğin 

halihazırda bilinen 8.300 karasal hayvan soyunun yüzde 8’inin nesli tükenmiş ve yüzde 22’si yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıyadır veya her yıl kuraklık ve çölleşme nedeniyle, 20 milyon ton tahıl yetiştirilebilme 

kapasitesine sahip 12 milyon hektar toprak kaybedilmektedir (BH, 2018:2). Her ne kadar verilen bu tür 

bilgiler durumun vahametini ortaya koymak adına ortak bir bilinç oluşmasına katkı sağlasa da, topluma 

iletilen bilgilerin çoğu örneklerde olduğu gibi mevcut durumu faydası doğrudan ölçülebilen ekosistem ve 

abiyotik hizmetlere dayalı olarak tarif etmektedir. Halbuki bunlar, dolaylı fayda sağlayan ekosistem ve 

abiyotik hizmetlerinin akışında yaşanan aksaklıkların bir neticesidir.  

Bolt ve diğerleri (2016)’ne göre, doğa sorununun topluma yansıtılmasında genellikle doğrudan ölçülebilen 

ekosistem ve abiyotik faydalara ilişkin negatif gelişmelerin ön planda tutulması, bireyler tarafından 

problemin algılanmasında eksiklikler oluşturmaktadır. Şöyle ki, birçok insan belki de sadece bunun doğru 

bir şey olduğunu düşündükleri için doğayı korumayı önemsemektedir. Ancak genellikle doğanın 

korumasına atfettikleri bu önemi değerlendirirken, ekolojik sistemdeki bozulmaların kendilerini doğrudan 

                                                           
7 Ekosistem fonksiyonları itibariyle doğada yenilenemeyen kaynak yoktur. Buna karşın bazı kaynakların yenilenmesi çok uzun süreler 

almaktadır.  Dolayısıyla bunlar ekonomik olarak, yenilenemeyen kaynaklar şeklinde nitelendirilirler. 
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ne şekilde etkileyeceğini göz ardı etmektedirler. Örneğin birçok insan vahşi yaşam türlerinin neslinin 

tükenmesi konusuna hassasiyet gösterir. Buna karşın bu insanların büyük bir kısmı o canlı türlerini daha 

önce hiç görmemiştir ve/veya bu canlı türlerinin neslinin tükenmesinin ekosistem ve abiyotik hizmet 

akışında yaratacağı sorunları bilmezler. Doğa sorununa genellikle inanç ve kültürel değerler penceresinden 

bakarlar. Bu algı şekli, doğa sorununa yaklaşımda insanların ‘doğanın gerçek değerine’ odaklanmalarını 

engellemektedir. 

Reyers ve diğerleri (2012) sorunun çözümü için doğanın gerçek değerine odaklanılması gerektiğini, 

kullanışlı olmayan değer yargılarının bu sorunun çözümü için küresel bir bilinç yaratılmasında insanların 

algısını eksik şekillendirdiğini belirtmektedir. Sanılanın aksine insanların doğa sorununa inanç ve kültürel 

bir bakış açısıyla yaklaşması, sorunun çözümünde neticelerden hareket edilerek geçici ve kullanışsız değer 

yargılarının oluşmasına yol açmaktadır. Kısaca doğanın korunması için doğanın gerçek değerini oluşturan 

ekolojik sistem korunmalıdır. Diğer bir ifadeyle, ekosistem ve abiyotik hizmetlerin yaşamsal önemi sadece 

doğrudan ölçülebilen çıktılara dayalı olarak değil, aynı zamanda insanlara sağlanan dolaylı faydanın yaşam 

kalitesi üzerindeki etkisi dikkate alınarak vurgulanmalıdır.  

Kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen faaliyetlerinin ekosistem ve abiyotik hizmetlerin sürdürülebilirliği 

üzerinde gösterdikleri pozitif ve negatif etkilerin görünür kılınması, doğa sorununa doğanın gerçek 

değerine odaklanılarak yaklaşılması için önceliklidir. Eğer bir sorun varsa ve bu sorunun çözümü için önlem 

alınacaksa öncelikle tüm insanlığın ortak paydası konumundaki doğal sermayenin kuruluşlar tarafından ne 

şekilde kullanıldığı, yani meşru olup olmadığı anlaşılmalıdır. Ancak bu şekilde kuruluşların doğal 

sermayeye dayalı bir yönetim anlayışıyla faaliyetlerini yerine getirmeleri mümkün kılınabilir. 

Kuruluşların iş modellerinin yapısı doğal kaynakların sürdürülebilirliği üzerinde önemli rol oynamaktadır. 

Her türlü mal ve hizmet üretim süreçlerinin sürdürülebilir kalkınma prensibine aykırı şekilde işletilmesi 

doğal sermaye kapasitesinin hunharca kullanılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, doğal sermayenin 

sürdürülebilirliğinin temini çerçevesinde kuruluşlardan, yönetim yaklaşımlarını potansiyel çevresel etkilere 

ve bağımlılıklarına yönelik olarak yeniden tasarlamaları yönünde beklentiler oluşmuştur.  

Hiç şüphesiz ki muhasebe, yönetim yaklaşımlarına dayalı olarak işletilen karar süreçlerinde temel rol oynar. 

Özel ve genel amaçlı finansal tablolar yatırımların, yükümlülüklerin, risklerin ve fırsatların yönetilmesi 

açısından önemli bir dayanak oluşturur. Buna karşın finansal muhasebe anlayışı, doğal sermayenin yönetim 

yaklaşımında dikkate alınması çerçevesinde günümüz iş modellerinin tesisi açısından fayda 

yaratmamaktadır. Diğer bir ifadeyle finansal muhasebe, iş modeline dayalı faaliyetlerin doğayla ilişkisini 

açıklamaz. 

Doğal sermaye unsurlarının tahrip edilmeden veya geçici süreyle minimum düzeyde negatif etkiler içerecek 

şekilde ve sonrasında eski durumuna veya eskisinden daha iyi duruma getirerek faaliyetlerin yürütülmesine 

olanak tanıyan iş modellerinin tasarlanması, doğal sermayeye dayalı yönetim anlayışının bir sonucudur.  

Söz konusu iş modellerinin tasarlanması ve takibinde ise karar alıcılar faaliyetlerin doğal sermaye bileşenleri 

üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyarlar. Finansal muhasebeyle temin edilemeyen bu bilgiler, 

finansal olmayan bilgi sistemi olarak tanımlanabilecek sürdürülebilirlik muhasebesi aracılığıyla elde edilir.  

Doğal sermaye bileşenlerinden olan biyoçeşitliliğin muhasebe kapsamına dahil edilmesine yönelik ortaya 

çıkan baskıların dayanağını da doğal sermayeye dayalı teşkil edilen yönetim yaklaşımına ilişkin karar 

süreçlerinin yürütülmesi gerekliliği oluşturmaktadır (Williams ve diğerleri, 2005; Cuckston, 2013; Jones ve 

Solomon, 2013). Bu nedenle biyoçeşitlilik, günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar muhasebenin 

gündemine girmiş etik bir konudur (Boiral, 2016). 

3. Biyoçeşitlilik Muhasebesi: Normatif İnceleme 

Biyoçeşitlilik konusu tarihsel süreç itibariyle muhasebe bünyesinde genellikle kurumsal sosyal sorumluluk 

harcamaları çerçevesinde ele alınmıştır. Ancak bu tür harcamalar, finansal muhasebenin baskınlığı 

nedeniyle sadece kuruluşun itibarını yükseltici bir unsur olarak faaliyet raporlarında yer bulmuştur. 

Halbuki anlaşılabileceği gibi biyoçeşitlilikteki azalma kuruluşların faaliyetleri ve performansı üzerinde 

doğrudan etki gösteren bir husus olmasının yanı sıra, tüm insanlığı ilgilendiren ve sürdürülebilir kalkınma 

prensibi çerçevesinde faaliyetlerin meşruiyeti üzerinde doğrudan etki gösteren bir olgudur. Bu nedenle 

günümüzde biyoçeşitlilik muhasebesi, sürdürülebilirlik raporlaması kapsamına dahil edilen çevresel 
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konular arasında önemli bir başlık olarak yer almaktadır. Ayrıca, biyoçeşitlilik konusunun entegre 

raporlama yaklaşımı uhdesinde doğal sermaye unsuru bileşenleri arasında da yer bulması, kuruluşların 

biyoçeşitlilik muhasebesine verdikleri önem derecesini giderek artırmaktadır.   

Bu çalışmada, Global Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından 2016 yılında yayınlanan sürdürülebilirlik 

raporlamasına ilişkin standart seti temel alınmıştır. 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 

tarafından yayınlanan Brundtland Raporunda yer teşkil eden sürdürülebilir kalkınma prensibine dayalı 

olarak oluşturulan sürdürülebilirlik raporlaması standartlarının tarihsel sürecine bakıldığında; GRI 

tarafından 2000 yılında G1, 2002 yılında G2, 2006 yılında G3 ve 2013 yılında G4 gösterge setinin yayınlandığı 

görülmektedir. 2016 yılında sürdürülebilirlik muhasebesi standartlaşma sürecini tamamlamış ve GRI 

Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları yayınlanmıştır (Gökten ve Marşap, 2017). 

Biyoçeşitlilik muhasebesi kapsamında sürdürülebilirlik raporlamasına konu göstergeler 304 numaralı GRI 

Standardında düzenlenmektedir. Yönetim yaklaşımına ek olarak standart çerçevesinde kuruluşlardan 

biyoçeşitlilikle ilgili en az dört temel göstergenin açıklanması beklenmektedir. Bir başka deyişle ‘GRI 304: 

Biyoçeşitlilik Standardı’ esasen özellikli konuyla ilgili açıklanması zaruri hususların ne olduğunu 

belirtmektedir. 

3.1. Yönetim Yaklaşımı Açıklamaları 

Standart, biyoçeşitlilikle ilgili yönetim yaklaşımının açıklanmasını mecburi kılmakta ve yönetim 

yaklaşımının raporlamada ne şekilde ele alınması gerektiği ‘GRI 103: Yönetim Yaklaşımı Standardı’ 

kapsamında belirtilmektedir. Yönetim yaklaşımı açıklamaları,  ilgili özellikli konuya ilişkin olarak olası 

etkiler ile paydaşların makul beklenti ve çıkarları arasındaki etkileşimi esas alarak, kuruluşun özellikli bir 

konuyu ne şekilde yönettiğini ortaya koyar. Bu bağlamda biyoçeşitlilik özelinde uygulanan yönetim 

yaklaşımlarının 103 numaralı GRI Standardıyla uyumlu bir şekilde rapora konu edilmesi gerekir.  

GRI 103 çerçevesinde ‘gösterge 103-1: önemli konuların ve bağlayıcılıklarının açıklanması’, ‘gösterge 103-2: 

yönetim yaklaşımı ve bileşenleri’ ve ‘gösterge 103-3: yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi’ olmak üzere 

üç bileşenden oluşan bir raporlama metodolojisi benimsenmektedir.  

Gösterge 103-1, ‘GRI 101: Temel Standardı’ içerisinde yer bulan önemli konuların belirlenmesine yönelik 

kriterler dikkate alınarak sunulmalıdır. Bu bağlamda öncelikli konular, sürdürülebilirlik raporlamasına 

konu edilebilecek önemli yani özellikli konuları oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, sürdürülebilirlik 

raporları kapsamında finansal olmayan bilgiler için ortaya konulan önemlilik kavramı, kapsadığı iki boyut 

itibariyle finansal muhasebede yer alan önemlilik kavramından ayrışmaktadır. GRI 101’de belirtildiği üzere 

bir konunun önemli, yani öncelikli olabilmesi için, hem paydaş kararları üzerinde etkili olması hem de 

ekonomik, çevresel veya sosyal hususlarda etki göstermesi gerekmektedir (Gökten, 2018). GRI 2016 Standart 

Setindeki 200’lü 8 , 300’lü 9  ve 400’lü 10   seriler uhdesinde yer bulan konulardan biri her iki boyutta da 

yadsınamayacak düzeyde etki yaratıyorsa, ilgili konu kuruluş açısından öncelikli yani önemli bir konu 

olarak değerlendirilir ve sürdürülebilirlik raporlamasında ilgili standart çerçevesinde ele alınır. Bu bahisle, 

şayet kuruluş faaliyetleri itibariyle biyoçeşitlilik konusu paydaş kararları üzerinde yadsınamayacak etkiye 

sahipse ve bu konu özelinde kuruluş faaliyetlerinin aynı zamanda çevreye olan etkileri de yüksek ise; GRI 

304 çerçevesinde biyoçeşitlilik konusu özelinde raporlama yapılır. Dolayısıyla, GRI 304 ve 103-1’e dayalı 

olarak biyoçeşitlilik konusunun yönetim yaklaşımı başlığı çerçevesinde neden önemli bir konu olduğu 

sürdürülebilirlik raporlamasında belirtilmedir.  

Özellikli konuya ilişkin yönetim yaklaşımı başlığı altında yapılması gereken diğer açıklamalar grubu 

gösterge 103-2 uhdesinde düzenlenmiştir. Buna göre kuruluş konuyu nasıl yönettiğini, uyguladığı yönetim 

yaklaşımının temel amacını ve konuyla ilgili politikalarını belirtmek durumundadır. Konuya ilişkin 

uluslararası kriterlere uyulup uyulmadığı, politikaları onaylama ve hayata geçirmekle sorumlu bir 

komitenin tesis edilip edilmediği, konuya ilişkin negatif etkileri ortadan kaldırmak ve/veya pozitif katkı 

sağlamak amacıyla nelerin hedeflendiği veya tüm bunlar için kullanılan kaynakların (finansal sermaye, 

                                                           
8 Ekonomik etki gösteren konular. 
9 Çevresel etki gösteren konular. 
10 Sosyal etki gösteren konular. 
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insan sermayesi gibi) yapısı ve düzeyi gibi hususlar GRI 103-2’ye dayalı olarak kuruluştan beklenen 

açıklamalara örnektir.  

GRI 103 kapsamında öncelikli konuya ilişkin yönetim yaklaşımı çerçevesinde açıklanması gereken diğer bir 

husus ise; kuruluşun yönetim yaklaşımı uygulamalarının dönemsel olarak nicel ve nitel çıktılarını ortaya 

koyan değerlendirme sonuçlarıdır. Konuya ilişkin yönetim yaklaşımlarının etkinliğinin değerlendirilmesine 

yönelik bu tür açıklamaların varlığı hiç şüphesiz ki kuruluşun ilgili konuya yönelik hedeflerinin başarı 

derecesini ölçen bir sistemin mevcudiyetine işaret eder. 

3.2. Biyoçeşitliliğe İlişkin Göstergeler ve Açıklamalar 

GRI 304 içeriğinde, biyoçeşitliliğin öncelikli konu olarak tespit edilmesi neticesinde kuruluş tarafından 

yapılması zaruri açıklamalar belirtilmektedir. Minimum seviyede yapılması gereken açıklamalar dört temel 

göstergeye dayalı olarak sınıflandırılmıştır. Bu göstergeler ve açıklama gerekliliklerinin kapsamları aşağıda 

sunulmaktadır.  

 GRI 304-1: Koruma altına alınmış veya koruma altına alınmamış olmakla birlikte yüksek biyoçeşitlilik 

değerine sahip alanlarla ilgili bilgiler. 

 GRI 304-2: Ürünlerin ve hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkileri. 

 GRI 304-3: Korunan veya iyileştirilen yaşamsal alanlar. 

 GRI 304-4: Faaliyetlerden etkilenen yaşam alanlarında bulunan ve IUCN Kırmızı Listesinde ve Ulusal 

Koruma Listesinde yer alan türler. 

GRI 304-1’e dayalı olarak koruma altına alınmış veya koruma altına alınmamış olmakla birlikte yüksek 

biyoçeşitlilik değerine sahip alanlarla ilgili bilgilerin raporlanması gereklidir. Bunlar doğrudan faaliyetlerin 

yürütüldüğü alanlar olabileceği gibi, faaliyetlerin yürütüldüğü yere komşu özellik gösteren alanlar da 

olabilir.  Ayrıca faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar ister kuruluş sahipliğinde olsun, ister kuruluş tarafından 

kiralanmış olsun veya kurulaşa yönetimi devredilmiş olsun; her şartta 304-1 göstergesi kapsamında sunulan 

açıklama gerekliliklerine tabidir. Gösterge uhdesinde aşağıda belirtilen en az yedi farklı açıklama 

raporlama kapsamına dahil edilmelidir.  

 Coğrafi konum, 

 Kuruluş tarafından sahip olunan, kiralanan veya yönetilen yeraltı arazileri, 

 Koruma altına alınmış veya koruma altına alınmamış olmakla birlikte yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip 

alanlarla ilişki durumu: Alanın içinde, alanın bir kısmında veya alanla komşu. 

 Alandaki faaliyet şekli: Ofis, üretim veya madencilik (doğal madde işleme), 

 Faaliyet alanının km2 büyüklüğü (veya uygun olan başka bir birimle ölçüm), 

 Koruma altına alınmış veya koruma altına alınmamış olmakla birlikte yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip 

alanın niteliği ile vasıflandırılmış biyoçeşitlilik değeri: Karasal, tatlı su veya tuzlu su ekosistemi. 

 Koruma statüsü ile vasıflandırılmış biyoçeşitlilik değeri: IUCN11 Korunan Alan Yönetimi Kategorileri12, 

Ramsar Sözleşmesi13 ve ulusal düzenlemeler gibi. 

                                                           
11 1948 yılında Birleşmiş Milletler’in bir organı olan UNESCO’nun girişimiyle ‘Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları 

Koruma Birliği’ adıyla kurulmuş, sonrasında ‘Dünya Koruma Birliği’ adını almıştır. Günümüzde 140’ı aşkın ülkeden 

üyeye sahiptir ve korunan alan sistemlerine ilişkin belirleyici kriterleri oluşturan neredeyse tek otorite durumuna 

gelmiştir (Eroğlu, 2014:86).  
12 Korunan alanlar altı kategoriye ayrılmaktadır: (1) Mutlak doğa rezervi ve yabanıl alan, (2) milli park, (3) tabiat anıtı, 

(4) yaşam/tür koruma alanı, (5) kara/deniz peyzajını koruma alanı ve (6) yönetilen doğal kaynak koruma alanıdır 

(Dudley, 2008). 
13 Ramsar Sözleşmesi 21 Aralık 1975 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Sözleşme’nin sekreterlik işleri 1987 yılına kadar 

IUCN uhdesinde yapılmıştır. 145’in üzerinde ülke Ramsar Sözleşmesine taraftır ve Sözleşme önemli sulak alanların 

korunmasına yönelik ilk modern doğa koruma sözleşmesidir. Ramsar Sözleşmesinin uluslararası öneme sahip sulak 

alanları belirlemek için kullandığı 9 kriter vardır. Kriterler temsil edebilme/özgünlük (A Grubu) ve biyoçeşitlilik (B 
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GRI 304-1 çerçevesinde sunulan açıklamalar, hem koruma altına alınmış hem de koruma altına alınmamış 

olmakla birlikte yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanların takibini mümkün kılarak; kuruluş 

faaliyetlerinin ilgili alanlar üzerinde negatif etki yaratma risklerinin minimizasyonu için etkin bir ortam 

oluşmasına katkıda bulunur. Diğer bir ifadeyle, kuruluşun biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin yönetilmesini 

veya hatalı yönetim yaklaşımlarından kaçınmasını sağlar.  

Faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkilerine ilişkin açıklamalar GRI 304-

2 numaralı gösterge kapsamında sunulur. Söz konusu açıklamalar, kuruluşun biyoçeşitlilik üzerindeki 

doğrudan ve dolaylı etkilerinin stratejik olarak ne şekilde yönetildiğinin anlaşılabilmesi için bir portre 

sunmaktadır. Bu sayede paydaşlar, söz konusu etkileri niceliksel ve niteliksel olarak dönemler itibariyle 

veya kuruluşlar arasında karşılaştırarak raporlama yapan kuruluşun biyoçeşitlilik konusu özelindeki 

durumunu değerlendirme şansı yakalamaktadır.  

Söz konusu açıklamalar ‘a’ ve ‘b’ grubu olmak üzere iki başlık altında ele alınır. İlk grup olan ‘a’ grubu 

açıklamalar, biyoçeşitlilik üzerindeki önemli doğrudan ve dolaylı etkilerin mahiyeti oluşturur. Diğer grubu 

oluşturan ‘b’ grubunda ise pozitif veya negatif önemli doğrudan ve dolaylı etkiler açıklanır.  

GRI 304-2 ‘a’ grubu açıklamalar, koruma altına alınmış veya koruma altına alınmamış olmakla birlikte 

yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanlardaki faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki önemli doğrudan ve 

dolaylı etkilerin mevcut sonuçlarını göstermektedir. Söz konusu mahiyetin paydaşlara sunulmasında 

aşağıdaki hususlardan en az biri açıklanmalıdır: 

 Ü retim tesislerinin, madenlerin ve ulaştırma altyapısının inşaatı veya kullanımı. 

 Kirlilik; yaşamsal coğrafyada doğal bir şekilde oluşmayan veya bulunmayan zararlı maddeler. 

 İstilacı türler, zararlılar ve patojenler. 

 Azalan türler. 

 Habitat dönüşümü14. 

 Ekolojik süreçlerde, doğal olarak kabul edilebilir değişkenlik dışındaki değişiklikler15. 

GRI 304-2 ‘b’ grubu açıklamalar ise, koruma altına alınmış veya koruma altına alınmamış olmakla birlikte 

yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanlarda bizzat kuruluşun faaliyetleri nedeniyle oluşan pozitif ve 

negatif önemli doğrudan ve dolaylı etkileri içerir. Bu etkiler dört boyutta açıklanmalıdır. Başka bir deyişle, 

GRI 304-2 ‘b’ grubu çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap verilmelidir: 

 Faaliyetler hangi türleri etkilemektedir? 

 Etkilenen alanların kapsamı nedir? 

 Etki süresi ne kadardır? 

 Etkiler kalıcı mıdır? 

Hiç şüphesiz ki, belirtilen sorulara verilen cevaplar kuruluşun faaliyetlerinin doğrudan ve dolaylı önemli 

etkilerinin çerçevelenmesinde yadsınamayacak bir rol oynar. Unutulmaması gereken, söz konusu etkilerin 

illa ki negatif yönlü olarak tarif edilme zorunluluğunun olmamasıdır. Kuruluş faaliyetleri itibariyle olumlu 

etkiler de GRI 304-2 ‘b’ grubu açıklamaları çerçevesinde rapora dahil edilmelidir. 

GRI 304-3 göstergesi kapsamında, kuruluşun biyoçeşitlilik üzerindeki etkileriyle ilgili koruma ve iyileştirme 

faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Dolayısıyla bu açıklamalar, korumanın veya iyileştirmenin 

yapıldığı yaşamsal alanlara ilişkin bilgileri içerir. Faaliyetlerin halen devam ettiği alanlar da GRI 304-3 

                                                                                                                                                                                                 
Grubu) olmak üzere iki genel kategori altında; türler ve ekolojik toplumlar, su kuşları, balıklarla ilgili ve uçucu olmayan hayvan türleri 

ile ilgili olarak dört başlıkta ele alınmaktadır  (Arı, 2006). 
14 Yaşamsal coğrafyanın orijinal doğal özelliklerini ve ekolojik sistemdeki rolünü kaybetmesine neden olabilecek dönüşümlerdir. 

Örneğin IUCN Korunan Alan Yönetimleri Kategorileri çerçevesinde milli park özelliği gösteren bir bölgenin, turizm kaynaklı yapılaşma 

neticesinde milli park özelliklerini kaybetmesi gibi.  
15 Örneğin, kum ocakçılığı nedeniyle oluşan çukurlara taban suyunun dolarak kumul yapısının bozulması veya avlanma nedeniyle 

doğaya bırakılan boş av fişeklerinin içerisindeki kurşunun su ve toprakta çözünerek besin zinciri yoluyla coğrafyada yaşayan türlerin 

vücuduna girmesi ve toksik etkilerin oluşması. 
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kapsamına dahil edilebilir ancak bu alanların restore edilmiş yani iyileştirme yapılmış veya koruma altına 

alınmış yaşamsal alan özelliklerini içermesi gerekir.  

Koruma altına alınmış yaşamsal alanlar biyoçeşitlilik düzeyini azaltıcı faaliyetlerin yasaklandığı yani 

durdurulduğu alanlardır. İyileştirme yapılmış yaşamsal alanlar ise biyoçeşitlilik düzeyini artırmak için ilgili 

alanda teşkil edilmiş ekosistemlerdir. Su kuşlarının üremesini temin etmek için ilgili alanda gölet 

oluşumunun sağlanması, iyileştirme yapılmış yaşamsal alana örnek olarak verilebilir.  

Korunan veya iyileştiren yaşamsal alanlar başlıklı GRI 304-3 göstergesi çerçevesinde aşağıda belirtilen en az 

dört açıklamanın yapılması gerekmektedir: 

 Korunan veya iyileştirilen tüm yaşam alanlarının büyüklüğü ve yeri; önlemlerin başarısının bağımsız dış 

uzmanlar tarafından onaylanıp onaylanmadığı. 

 Kuruluşun koruma veya iyileştirme önlemlerini uyguladığı alanlardan farklı yaşamsal alanları korumak 

veya eski haline getirmek için üçüncü taraflarla yaptığı ortaklıklar olup olmadığı. 

 Raporlama dönemi sonu itibariyle alanların statüsü. 

 Kullanılan standartlar, metodolojiler ve varsayımlar. 

Bu açıklamalar sayesinde paydaşlar kuruluşun biyoçeşitlilik konusuna icracı yaklaşımını değerlendirme 

şansını yakalarlar. Bu nedenle, GRI 304-3, kuruluşun doğal sermayeye dayalı yönetim yaklaşımının pozitif 

çıktılarını ortaya koyan önemli bir performans göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

GRI 304-4’e dayalı olarak kuruluş faaliyetlerinden etkilenen yaşamsal alanlardaki IUCN Kırmızı Listesi ve 

Ulusal Koruma Listesi kapsamına alınmış türlere ilişkin, nesillerinin tükenme riski düzeylerini göz önüne 

alarak bildirimde bulunulur. Büyükten küçüğe olmak üzere tükenme risk düzeylerini ortaya koyan 

sınıflandırma şu şekildedir; nesli kritik seviyede olan tür, nesli tehlikede olan tür, duyarlı tür, nesli tehdit 

altında olan tür ve düşük risk altındaki tür. 

IUCN tarafından nesli tükenmekte olan canlıları çeşitli sınıflara ayırarak raporlayan ve ‘Tehdit Edilen 

Türlere İlişkin Kırmızı Liste16’ olarak adlandırılan sistem Türkiye’nin yasal düzenlemeleri itibariyle de kabul 

edilmiştir. Kırmızı Listede yer alan tükenme riski düzeylerinin Türkiye mevzuatındaki karşılıkları ve 

tanımları, 24.10.2005 tarihli 25976 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam 

Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin 3. 

maddesinde düzenlenmiştir (Ç akmak, 2008:149).  

Yönetmeliğin ilgili maddesi itibariyle tükenme riski düzeylerini ortaya koyan sınıflandırmalara ilişkin 

tanımlamalar aşağıdaki gibidir (RG, 2005): 

 Nesli kritik seviyede olan tür: Yakın bir gelecekte tükenme riski yüksek olan türdür. 

 Nesli tehlikede olan tür: Yakın bir gelecekte tükenme riski yüksek olan ancak kritik seviyede olmayan türdür. 

 Duyarlı tür: Doğada orta vadede yüksek tükenme riskiyle karşı karşıya olan ancak, nesli kritik seviyede veya tehlike 

altında olmayan türdür. 

 Nesli tehdit altında olan tür: Yakın bir gelecekte nesli tükenmiş tür, nesli doğada tükenmiş tür ve kritik seviyede 

olan tür sınıflandırmalarına dâhil edilme imkânı yüksek olan türdür. 

 Düşük risk altındaki türler: Tehdit sınıflandırmalarına göre değerlendirildiğinde; nesli doğada tükenmiş tür, kritik 

seviyede olan tür ve nesli tehlikede olan tür sınıflandırmalarına dâhil edilmesi mümkün olmayan türdür.  

Anlaşılabileceği gibi GRI 304-4 göstergesine dayalı açıklamalar, kuruluş faaliyetlerinin hangi bitki ve hayvan 

türlerine tehdit oluşturduğunun tanımlanması açısından önem arz eder. Hiç şüphesiz ki nesli tehdit 

altındaki türlerin tükenme riski düzeyleri çerçevesinde belirtilmesi; koruyucu ve iyileştirici faaliyetler için 

etkin ve uygun yönetim yaklaşımının benimsenmesine katkıda bulunur. Ayrıca, bu tür açıklamalar yaşam 

alanlarının biyoçeşitlilik çerçevesinde önemini gözler önüne serer.   

 

                                                           
16 IUCN Red List: https://www.iucnredlist.org.  

https://www.iucnredlist.org/
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4. Sonuç ve Tartışma 

Gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneklerinin korunmasını hedefleyen sürdürülebilir 

kalkınma prensibi çerçevesinde kuruluşların mevcut canlı ve cansız kaynak stokunu ifade eden doğal 

sermayeyi hunharca kullanmadan faaliyetlerini gerçekleştirmesi günümüzde etik değeri yüksek bir 

gereklilik halini almıştır.  

Doğal sermayeden beslenen ekosistem ve abiyotik hizmetler akışı tüm insanlık için fayda yaratarak 

toplumsal değer oluşumu temin eder. Bu bahisle doğal sermayeye dayalı uzun vadeli değer yaratma süreci, 

ekolojik fonksiyonların sürekliliğinin sağlanabilmesine bağımlıdır. Ekolojik fonksiyonların sürekliliği ise 

ancak biyoçeşitlilik sayesinde temin edilir. Bu nedenle kuruluş faaliyetlerinin biyoçeşitlilik düzeyi üzerinde 

önemli negatif etkiler göstermeden icra edilmesi ve biyoçeşitlilik düzeyinin muhafazasını sağlayacak şekilde 

yaşam alanlarının korunması veya iyileştirilmesi faaliyetlerinin kuruluşların iş modelleri kapsamına 

alınması gerekmektedir. Bu anlayış kuruluşların iş modellerini doğal sermayeye dayalı yönetim yaklaşımı 

çerçevesinde teşkil etmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde bu zorunluluğu oluşturan çok sayıda ulusal 

ve uluslararası ilkesel ve yasal düzenlemelere rastlanmaktadır. Bu tür düzenlemeler bir tarafa, esasen doğal 

sermayeye dayalı yönetim anlayışı tüm insanlığın ortak sorunu olarak kuruluşlar tarafından dikkate alınan 

bir unsur haline gelmiştir.  

Doğal sermayenin korunması kapsamında iş modellerinde belirginleşen bu zihniyet, karar süreçlerinde 

önemli bir destek unsuru olarak biyoçeşitlilik muhasebesini ön plana çıkartmaktadır. Gerek yöneticiler 

gerekse de paydaşlar, iş modeli kapsamında yürütülen faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki pozitif ve 

negatif etkilerini anlamak, değerlendirmek ve bunlara göre stratejiler oluşturabilmek için biyoçeşitlilik 

muhasebesine dayalı olarak raporlanan bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar.  

Global Raporlama İnisiyatifi tarafından 2016 yılında yayınlanan 304 numaralı Biyoçeşitlilik Standardı, 

sürdürülebilirlik raporlamasında biyoçeşitlilik konusu özelinde sunulması gereken açıklamaları belirtilen 

uluslararası genel kabul görmüş kılavuzdur. Standart açıklamaları dört temel göstergeye dayalı olarak 

sınıflandırmaktadır. GRI 304-1 göstergesine dayalı olarak koruma altına alınmış veya koruma altına 

alınmamış olmakla birlikte yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanlarla ilgili bilgiler raporlanır. Bu bilgilere 

dayalı olarak paydaşlar, kuruluşun faaliyette bulunduğu yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanlarla ilgili 

detay bilgilere ulaşma şansı yakalar. Bu sayede kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlar sadece coğrafi konum 

ve ekonomik açıdan değil, aynı zamanda doğa sorununa yönelik olarak da görünür kılınır. Diğer bir 

ifadeyle kuruluşun doğa sorunu kaynaklı risklerin ortaya çıkışında etkin bir oyuncu olup olmadığı 

değerlendirilebilir.  

GRI 304-2 ürünlerin ve hizmetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki önemli etkilerine ilişkin bilgileri içeren bir 

göstergedir. Hiç şüphesiz ki bu etkiler kuruluşun faaliyetlerinin doğal sermaye üzerindeki riskini ön plana 

çıkarır ve GRI 304-3 göstergesinde sunulması gereken bilgiler açısından paydaşlar nezdinde beklenti 

oluşturur. Korunan ve iyileştiren yaşamsal alanlara ilişkin açıklamaların raporlandığı GRI 304-3 göstergesi 

esasen kuruluşun biyoçeşitlilik değerinin korunması veya artırılması çerçevesinde ne yaptığını gözler önüne 

sermektedir. Diğer bir deyişle, kuruluşun faaliyet gösterdiği yaşamsal alanda iyileştirme yaparak ekosistem 

çeşitliliğine ne ölçüde katkıda bulunduğunu raporlaması, paydaşların doğal sermayeye dayalı yönetim 

yaklaşımının kuruluş uhdesinde ne ölçüde benimsenip benimsenmediği değerlendirmelerini sağlar.  

GRI 304-4 kapsamında faaliyetlerden etkilenen yaşam alanlarında bulunan ve IUCN Kırmızı Listesinde ve 

Ulusal Koruma Listesinde yer alan türlere ilişkin bilgiler tükenme risk düzeyleri esas alan sınıflandırmaya 

dayalı olarak raporlanır. Bu gösterge kuruluş faaliyetlerinin biyoçeşitlilik değerine ilişkin kırmızı çizgi 

olarak değerlendirilebilecek risklere ne ölçüde uzak ya da yakın olduğunu ortaya koymakta, kuruluş 

faaliyetlerinin biyoçeşitlilik itibariyle yasal çerçevedeki durumunu yansıtmaktadır.  

Göstergelerde yer bulan tüm açıklama gereklilikleri bir bütün olarak ele alındığında, biyoçeşitlilik 

muhasebesi tüm paydaşlar açısından kuruluşların ekosistem ve abiyotik hizmetler akışlarının sürekliliğinin 

sağlanması çerçevesinde yarattığı etkilerin değerlendirilebilmesini temin etmektedir.  
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yenilikler farklı tüketici grupları tarafından kullanılmaya başlanmaktadır. Hızla gelişen ve 
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gösterilmiş, yapı güvenilirliği ve uyum ölçütleri verilmiştir. Ayrıca katılımcıların konuya ilişkin 

görüşleri ile demografik özelliklerinin karşılaştırılmasında ilişkisiz ölçümler için “t-testi” ve 

“Varyans (ANOVA) Analizinden” yararlanılmıştır.  

Bulgular – Araştırma sonucunda elde edilen veriler göre kullanım kolaylığıyla ile kullanım 

niyeti arasında önemli bir ilişki bulunmuş, eğlence ve mobil hizmetlerden edinilecek yararın da 

kullanım niyetini açıkladığı görülmüştür.  

Tartışma – Böylece tüketicilerin yeni gelişen uygulamalara adaptasyonunun sağlanması için 

kullanım kolaylığı, eğlence gibi faktörlerin önemi anlaşılmış ve sektör paydaşlarına konular 

hakkında bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.    
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Discussion – In this way, factors considered to be important for ensuring consumers’ 
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1.GİRİŞ 

Mobil iletişimin gelişmesi mobil tabanlı uygulamalarda büyük bir artışa neden olmuştur. Ağların, cihazların 

ve telekomünikasyonun yaygınlaşması tüketicilerin bu teknolojilere kolay ulaşmasını sağlamaktadır (Bamba 

ve Barnes, 2007). Mobil telefonlar kişisel cihazların kullanımını arttırmış firmalar açısından tüketicilerle 

iletişim kuma imkanları genişlemiştir (Scharl vd., 2005). Mobil iletişimde yaşanan bu büyük değişim süreci 

müşterilerle işletme arasında çok farklı platformların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Bauer vd., 2005; 

Shankar ve Malthouse, 2007; Sultan ve Rohm, 2005). Günümüz tüketicileri açısından mobil cihazlar gündelik 

hayatın  vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (Gong ve Li, 2008; Sultan vd., 2009). Konuyla ilgili yapılan 

çalışmalarda tüketicilerin mobil faaliyetleri kişiselleştirmesi, herhangi bir mekân sınırlaması olmadan 

servislere ulaşmaları ve zaman/maliyet avantajı sağlaması gibi nedenlerle mobil teknolojileri kullandıkları 

görülmüştür. Bunun yanında batarya ömrünün kısa olması, kişisel verilerin korunamaması, hız, kapsama 

sorunları gibi nedenler ise mobil hizmetlerin olumsuz taraflarını oluşturmaktadır (Pagani, 2004).  

Türkiye’de akıllı telefon kullanım oranı %84 civarındadır. Tüketicilerin %2’si yılda bir kez telefonunu 

değiştirmektedir. Ortalama değişim süresi 3,2 senedir. Çağımızın hastalığı olarak görülen Nomofobi yani 

cep telefonu ile kurulan iletişimden uzaklaşma korkusu giderek büyümektedir. Avrupa’da insanlar günlük 

olarak ortalama 48 kez cep telefonunu kontrol etmekteyken bu rakam ülkemizde 78’e yükselmiştir. Ayrıca 

Türkiye’de tüketiciler telefonlarına hazır yüklü olarak gelen uygulamalar hariç 17 mobil uygulama daha 

telefonlarına yüklerken Avrupa’da bu sayı 24’dür (http://www.haberturk.com/). Ülkemizdeki tüketicilerin % 

70’i mobil uygulamaları kısa videolar izlemek için, %59’u haber okumak, % 53’ü sosyal medyaya resim 

yüklemek, % 36’sı ise müzik dinlemek için kullanmaktadır (https://webrazzi.com).  Mobil uygulamaların 

kullanımı arttıkça daha önce tüketiciler tarafından hiç deneyimlenmemiş, yeni teknolojiler ve uygulama 

biçimleri hayatımıza girmektedir. Mobil uygulamaların sürekli değişmesi ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi 

tüketicilerin teknolojiye adaptasyonunu zorlaştırmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin teknolojiye 

adaptasyonunu inceleyen çalışmalar yapılmakta, modeller geliştirilmektedir. İnsanların hangi konularda 

zorlandıklarını anlamak ve buna uygun çözüm yolları bulmak için teknoloji kabul çalışmalarının 

yapılmasında fayda vardır (Wu vd., 2004; Lu, 2009). 

Bu çalışmada mobil uygulamaları kullanma niyetine etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Böylece insanları mobil uygulamalara adapte eden ve kullanılmasını sağlayan faktörler saptanarak, 

tüketicileri mobil uygulamalardan uzaklaştıran nedenlerin belirlenmesi ve ona uygun çözüm önerileri 

getirilmesi amaçlanmaktadır.  Çalışmada Nyrhinen ve  Leskinen (2014) tarafından geliştirilen model temel 

alınmıştır. Diğer modeller yerine bu modelin kullanılmasının nedeni tüketicilerin mobil uygulamaları 

kullanım niyetini eğlenme, kullanım kolaylığı, fayda gibi oldukça geçerli değişkenlerin etkisiyle ölçmesidir.   

Çalışmanın temel amacı tüketicilerin mobil uygulamalar konusunda yaklaşımlarını Teknoloji Kabul Modeli 

çerçevesinde incelemektir. Böylece her geçen gün hayatımıza daha fazla girmeye başlayan mobil 

uygulamalara insanların yaklaşımları araştırılmış, gelecekte bu tür uygulamalara karşı nasıl davranacakları 

anlaşılmaya çalışılmıştır.  Çalışmanın alt amaçları ise; teknolojiye uyum çerçevesinde tüketici davranışlarını 

tahmin etmek, tüketicilerin mobil uygulamalara adapte olmak için hangi faktörlerin etkili olduğunu 

saptamaktır. Çalışmada “algılanan fayda”, “algılanan kullanım kolaylığı”, “eğlenme” gibi faktörlerin 

kullanım niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır.   

Literatür taraması sonucunda Planlı Davranış Teorisi, Sebepli Davranış Teorisi incelenmiş ve bunun 

sonucunda Teknoloji Kabul Modelinin en uygun model olduğu düşünülmüştür. Araştırma sonunda mobil 

uygulama üretmek isteyen firma ve kişilere elde edilen veriler ışığında bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Mobil Uygulamalar ve Tüketici Etkileşimi   

Mobil kelimesi Fransızca kökenli olup hareket halinde olma, taşınabilme anlamına gelmektedir. Başka bir 

deyişle kablosuz taşınabilme özelliğini anlatmaktadır (www.tdk.gov.tr). Türkçeye “uygulama” olarak geçen 

“application-app” kelimesi 2010 yılında ortaya çıkmış, Amerikan Diyalekt Topluluğunca yılın kelimeleri 

arasında gösterilmiştir (www.americandialect.org).  

http://www.tdk.gov.tr/
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Mobil uygulamalar tablet, cep telefonu gibi taşınabilir cihazlar için geliştirilmiş olan uygulamalara verilen 

isimdir. Mobil uygulamalar gelişim aşamaları açısından masaüstü uygulamalarla aynı süreçlerden geçse de 

kullanım biçimleri, teknolojileri, içerikleri açısından bazı farklılıklar barındırmaktadır (Namlı, 2010). Mobil 

uygulamalar hızla gelişen bir ortam içerisinde ele alınmalıdır. Taşınabilir cihazlarla kullanılabilmelerinden 

ve yaygın bir tüketici kitlesine hitap etmelerinden dolayı daha yenilikçi ve farklı özellikler taşımaktadır.  

Mobil uygulamaların yaygınlaşmasının nedeni insanların sabit bir bilgisayara bağlı kalmadan yapmaları 

gereken işleri zamanında ve hızlı bir şekilde yapabilmelerine olanak tanımasıdır. Bu durum tüketicilere 

hareket özgürlüğü tanımaktadır. Birçok firma bu avantajlarından dolayı çok çeşitli mobil uygulamalar 

tasarlamakta ya da var olan uygulamalarını güncellemektedir (Beyaznar, 2014).  

Apple 2008 yılında ilk Apps Store yani uygulama mağazasını kurmuştur. Yine ekim 2008 yılında Android 

Market  kurulmuştur. Android işletim sistemine sahip telefonlar için tasarlanan bu mağaza 2012 yılından bu 

yana Google Play olarak hizmet vermeye devam etmektedir (Rosenberg, 2012). Tüketiciler tarafından 

kullanılan uygulamaların önemli bir bölümü bu iki perakende mağaza tarafından karşılanmaktadır.  

İlk başlarda insanlara bilgi sağlayan hava durumu, piyasa bilgileri, takvim, döviz, e-mail gibi özellikler 

şeklinde ortaya çıkan uygulamalar zamanla yaygınlaşarak farklı alanları kapsamaya başlamıştır. Son 

yıllarda müşteri ilişkilerinde, bankacılık hizmetlerinde, oyunlarda, sosyal medyada mobil uygulamalara 

sıkça rastlanmaya başlanmıştır (Mobilsiad Milli Uygulama Pazarı Raporu, 2013). 

Mobil telefonlar ilk ortaya çıktığında tüketicilere sabit bir yerde olmadan iletişim imkânı sağlamasından 

dolayı kişilerarası iletişimin farklı bir yöntemi olarak tanıtılmıştı. Zaman içerisinde altyapı ve teknolojideki 

ilerlemelerden dolayı işletmeler tarafından mobil pazarlama önem kazanmaya başlamış, multimedya 

hizmetlerinin de gelişmesiyle birlikte mobil sektörü karmaşık bir yapıya bürünmüştür  (Varnalı vd., 2011). 

Geniş bir kitleye hitap ettiğinden dolayı işletmeler mobil uygulamalara çok büyük önem vermeye 

başlamıştır. Günün her saati müşterileriyle iletişim kurabilme imkanı sağlayan mobil uygulamaların 

tüketicilere ve firmalara katkıları şöyledir (Ryan, 2016; Smutkumpt vd., 2010); 

 Mobil uygulamalar müşteri ile işletme arasında interaktif bir iletişim ortamı sağlayarak yeni ürün ve 

hizmetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Açık inovasyon sistemini geliştirir. 

 Mobil uygulamalar sayesinde tüketicilerden edinilen bilgiler ürün çeşitlemesine ve genişletilmesine fayda 

sağlar.  

 Mobil uygulamalar online topluluklar oluşturarak tüketici grupları oluşturmaya yarar.  

 Müşteri sadakati konusunda geliştirilecek yöntem ve teknikler konusunda uygun bir ortam sağlar. 

 İnsanların firmalar hakkında kendi aralarında görüş iletmesini sağlayarak viral pazarlamaya yol açar. 

 Marka imajı arttırma, marka farkındalığı sağlama konularında işletmeye katkı sağlar. 

 Tüketicilerin daha derin bir marka deneyimi yaşamalarını sağlar. 

 Tüketicilerin işletmeye daha kolay ulaşmalarını sağlayarak müşteri firma arasındaki bağı güçlendirir. 

Şikâyet ve isteklerin daha hızlı bir şekilde iletilmesine neden olur.  

 Pazarın yaş, cinsiyet, gelir ve konuma göre daha iyi bölümlendirilmesini sağlar.  

 Doğrudan satışa imkân tanır. 

 Reklam, halkla ilişkiler, promosyon gibi pazarlama yöntemlerinin kapasitesini arttırır ve yeni tekniklerin 

gelişmesine neden olur. 

 Tüketicilerin fiyat konusunda bilgi edinmelerini kolaylaştırır. 

2.2.Teknoloji Kabul Modeli ve Teorik Arka Planı  

Bilgi teknolojileri son yıllarda yaygınlaşmakta, insanlara zaman ve maliyet açısından birçok avantajlar 

sunmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin bilgi teknolojilerine yaklaşımlarını ve onu yeterli şekilde kullanıp 

kullanmadıklarını anlamak önemlidir (Turan ve Özgen, 2009). Konuyla ilgili yapılacak çalışmalar şu 

sorulara yanıt verecektir (Özer, Özcan ve Aktaş, 2010):  
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 Tüketiciler yeni geliştirilen teknolojilere direnç gösterecek mi? Eğer bir uyumsuzluk varsa bunun sebepleri 

nelerdir? 

 Tüketiciler yeni geliştirilmiş bir teknoloji varsa bunu kullanıp kabullenmelerinin koşulları nelerdir? 

 Tüketiciler mevcut durumda kullandığı teknoloji ve uygulamaları gelecekte de kullanmaya devam 

edecekler midir? 

Teknolojiye tüketicilerin adaptasyonunun nasıl olduğunu ortaya koymak için çeşitli teoriler geliştirilmiştir. 

Bunlardan en eski olanlarından biri sebepli davranış teorisidir. Sebepli Davranış Teorisi (SDT) (Theory of 

Reasoned Action - TRA) insanların tutum ve davranışları arasındaki bilinçli ilişkinin belirlenmesi amacıyla 

kullanılan bir yöntemdir (Ajzen ve Fishbein, 1980). Teoriye göre bir kişinin niyetini (BI) belirleyen faktörler 

tutum (A) ve normdur (SN). Sebepli Davranış Teorisi şöyle formüle edilir (Davis, 1989) : BI = A+SN 

Şekil 1’de Sebepli Davranış Teorisi gösterilmektedir. Şekle göre kişinin inanç ve değerleri tutumu 

oluştururken, normatif inançları öznel normları belirlemektedir. Tutum ve normlar ise niyeti meydana 

getirmekte, niyet sonuç itibariyle gerçekleşen davranışa neden olmaktadır. Teoride yalnızca kişinin 

kendisinin gerçekleştirildiği ve kendi kontrolüyle yapılan davranışlar açıklanmaktadır (Erten, 2002). Ancak 

her zaman gelişen durumlar buna uygun olmayabileceğinden ve başka kişilerin yardımını gerektiren 

durumlar da olduğundan teori yetersiz kalmaktadır (Erdem, 2011).  

 

Şekil 1. Sebepli Davranış Teorisi  (Kaynak: Davis vd., 1989: 984) 

1991 yılında Sebepli Davranış Teorisinin eksikliklerini gidermek amacıyla Ajzen (1991) tarafından planlı 

davranış modeli oluşturulmuştur (Çam, 2012). Teoriye göre niyetin iki değil üç belirleyicisi bulunmaktadır. 

Algılanan davranışsal kontrol niyet üzerinde belirleyici bir unsur olarak modele eklenmiştir. Böylece 

kişilerin yalnızca tutumları ve toplumsal baskıyla oluşan düşünceleri değil davranışları da niyet üzerinde 

etki etmektedir. Örneğin bir yardım kuruluşuna destek olma isteğinde (tutum) bulunan bir kişi toplumu 

buna inandırmış olsa da (öznel norm) yeterli miktarda mali gücü yoksa (Algılanan Davranışsal Kontrol) 

bunu gerçekleştiremeyebilir (Turan, 2011). Beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan ya da otomatikleşmiş, 

rasyonel olmayan davranışların varlığı Planlı Davranış Teorisine eleştirilerin doğmasına neden olmuştur 

(Kağıtçıbaşı, 2005). Şekil 2’de teori gösterilmektedir.  

 

Şekil 2. Planlı Davranış Teorisi (Kaynak: Ajzen, 1991.) 
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Sebepli Davranış Teorisi ve Planlı Davranış Teorisinden sonra geliştirilen diğer bir model Teknoloji Kabul 

Modelidir. Amacı insanların ve onun oluşturduğu toplulukların teknolojiyi nasıl algıladığını ortaya koymak 

ve bununla ilgili bir model oluşturmaktır. İnsan davranışına etki eden faktörlerin saptanarak teknoloji 

kullanımı açısından hangi değişkenlerin önemli olduğunu belirlemek, tüketicilerin teknolojik uygulamalar 

sonucunda elde ettikleri tatmin düzeyini ölçerek buna uygun sistemler geliştirmek iddiasında 

bulunmaktadır (Davis, vd., 1989). 

Teknoloji Kabul Modelleri teknolojik uygulamaların kullanım kolaylığı, eğlenme, fayda gibi faktörlerin 

tüketicilerin teknolojiyi kullanma eğilimi ve davranışlarına olumlu katkı yaptığını göstermektedir. Çeşitli 

sektörler üzerine yapılmış birçok çalışma da bu varsayımı doğrulamıştır (Göğüş, 2014: 6). Bu nedenle yeni 

geliştirilen uygulamaların nasıl karşılanacağı ve tüketicilerin nasıl uyum göstereceklerini anlamak için 

Teknoloji Kabul Modeline ihtiyaç duyulmaktadır.  

Teknoloji kabul modelleri bilişim sektöründe kullanıcıların eğilimlerini belirlemek için en çok başvurulan 

yöntemdir (Eriş vd, 2010). Modele göre yetersiz kullanıcı kabulü yeni uygulamaların ve teknolojilerin 

piyasaya çıkmasına engel teşkil etmekte, az sayıdaki ilişki ölçümüyle kuvvetli bir model elde edilmektedir 

(Lee vd, 2003). Ayrıca yapılan çalışmalardan elde edilen veriler tüketicilerin geliştirdiği tutumların teknoloji 

kullanma niyet ve istekliliğine yaklaşımlarını göstermektedir (Benbasat ve Barki, 2007). 

Yeni bir teknoloji ve uygulama ortaya çıktığından insanların buna nasıl tepki vereceğini anlamaya çalışan 

tek sistem Teknoloji Kabul Modeli değildir. Başka modeller de bu konuya açıklık getirmeye çalışmaktadır. 

Teknoloji Kabul Modelinden daha eski olan ve onun yapı taşlarını oluşturan modellerden bazıları şunlardır;  

Literatürde farklı sektörlerde Teknoloji Kabul Modeli ve ondan türetilen modellerle ilgili birçok çalışma 

yapılmıştır. Örneğin turistlerin internet kullanımı ve satın alma davranışları üzerine yapılan çalışmalar 

bulunmaktadır (Nunkoo ve Ramkissoon, 2013; Kim Chung ve Lee, 2011; Guritno ve Siringoringo, 2013). 

Guritno ve Siringoringo (2013) yolcuların havayolu taşımacılığında bilet satın alırken sergiledikleri 

davranışları incelemiş, güven, fayda ve kullanım kolaylığının bilet satın alırken tüketicilerin tutumu üzerine 

olumlu etki yaptığını bulmuşlardır.  Nunkoo ve Ramkissoon (2013) turistlerin mal ve hizmet alırken 

yaptıkları davranışları araştırmışlarıdır. Elde ettikleri bulgulara göre; kullanım kolaylığının güven ve fayda 

değişkenini olumlu etkilediği, risklerin ise bu değişkenleri olumsuz etkilediği görülmüştür. Kim, Chung ve 

Lee (2011) ise tatil turları üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışma sonucu elde edilen verilere göre; tatil 

turlarına katılan turistlerin firmaya duydukları güvenin ve turun işlevinin satın alma öncesi güven 

duygusuna pozitif bir etkisi olduğu anlaşılmıştır. Maliyet değişkeninin ise hiçbir etkisi bulunmamaktadır.  

Smith vd. (2013) ise Norveçli, Amerikalı ve Alman öğrencilerin internet üzerinden alışverişlerine ilişkin bir 

çalışma gerçekleştirmiştir. Bilişsel düzey her ülkede kullanışlılığı ve kullanım kolaylığını etkilerken 

Almanya’da duyusal katılım ile davranışsal niyetin birbirini etkilemediği gözlemlenmiştir.  

Abbas ve Rouibah (2011), Kuveyt’te Mobil telefonların tüketiciler tarafından benimsenme düzeylerini 

araştırmıştır. 151 kişi üzerine geliştirilen çalışmada sübjektif normlar, kullanışlılık ve kolaylığın mobil 

telefon kullanımını etkilediği görülmüştür. Bunun yanında imaj, ilişki, çıktı kalitesi gibi dış etkenler ise 

dolaylı bir etkiye sahip gözükmektedir. Hong, Thong ve Tam’ın (2006) mobil internet kullanımı üzerine 

Yapısal Eşitlik Modellemesiyle gerçekleştirdikleri çalışmada Teknoloji Kabul Modeli, Hibrit Modeller ve 

Bilgi Teknolojilerinde Bekleme-Teyit Modeli ile karşılaştırmıştır. Cheong ve Park’ın (2005) öğrenciler üzerine 

yaptığı çalışmada mobil internet kullanımı yenilikçilik, kalite gibi unsurlarla ölçülmüş aralarındaki ilişki 

regresyon analizine tabi tutulmuştur. Lee vd. (2002) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise sosyal etki, 

kullanım kolaylığı, fayda, yeterlilik gibi özelliklerin mobil internet kullanımını kolaylaştırdığı ve onun 

üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda Uğur ve Turan (2016) Teknoloji Kabul Modelini geliştirerek yeni bir model 

önerisinde bulunmuştur. Yapılan çalışmada gereksinimler değişkeni modele eklenmiş ayrıca performans 

beklentisi ve algılanan fayda ayrı başlıklar halinde ele alınmış böylece Mobil Uygulama Kabul Modeli adı 

altında yeni bir model ortaya konmuştur.  Çetinsöz (2015) Turizm pazarlaması kapsamında 358 üniversite 

personeli üzerine bir çalışma gerçekleştirmiş, kullanım kolaylığı ve güvenin yerli turistlerin e-satın alma 

davranışları üzerine olumlu etkiye sahip olduğunu ancak algılanan riskin satın alma davranışını negatif 

yönde etkilediğini bulmuştur.  Şıklar, Tunalı ve Gülcan’ın (2015) 363 üniversite öğrencisinden elde ettikleri 
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ve LISREL 8.80 programını kullanarak yaptıkları çalışmaya göre konuyla ilgili daha önceki yapılan 

çalışmaların aksine kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılığı etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Ayrıca yakınsama değişkeninin niyet ve tutumla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Turan ve Haşit’in 2014 

yılında sınıf öğretmenlerinin bilgi iletişim teknolojilerinin kabulüne yönelik yaptıkları çalışmada ise 

kullanım kolaylığı ve faydanın tutum ile niyet üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. 

Kalyoncuoğlu (2018) yaptığı çalışmada sanal kart kullanımını Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde 

incelemiştir. Elde ettiği verilere göre tüketicinin algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, tutum ve 

davranışsal niyet düzeyinin önemli belirleyici etkileri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özbek vd. (2014) 

yaptıkları çalışmada kişilik özelliklerinin Teknoloji Kabul Modeline etkisini araştırmışlardır. Çıkan sonuçlara 

göre algılanan kullanışlılık ile ve algılanan kullanım kolaylığı değişkenlerinin aracılık etkisi ortaya 

konulmuştur. Göğüş (2014) yaptığı çalışmada Teknoloji Kabul Modelini kullanarak değiştirme maliyetinin 

müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemiştir. Elde ettiği sonuçlara göre, değiştirme maliyeti kullanma 

eğilimi ve davranışsal sadakat üzerinde olumlu yönde etki etmektedir. Ayrıca algılanan kullanım kolaylığı 

ve işlevsellik değiştirme maliyetini pozitif yönde etkilemektedir. Turan (2008) Geliştirilmiş Teknoloji Kabul 

Modeli (Extended Technology Acceptance Model – E-TAM) önerilerek, bireylerin teknoloji kullanma veya 

kullanmama nedenleri, internet üzerinden alışveriş özelinde araştırılmıştır. Zengin ve Özkil (2017) teknoloji 

kabulü ve kullanım faktörlerinin mobil reklam kullanma niyeti üzerine etkisini incelemiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre algılanan eğlencenin mobil reklam kullanma niyeti üzerinde en güçlü etkiye sahip olan 

teknolojinin kabulü ve kullanımının birleştirilmiş teorisi (TKKBT)  boyutu olduğunu ortaya koymuşlardır.   

3.YÖNTEM 

3.1.Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler 

Ankete katılan kişilerin 190’ı erkek 130’u kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %47’si 20 ile 30 yaş 

arasındadır, %55’i üniversite mezunu, %25’i 2000-3000 TL gelire sahiptir. Evlilerin oranı %32’i bekârların 

oranı ise %68’dir. Katılımcıların %19’u memur, %14’ü serbest meslek çalışanlarından oluşmaktadır. 

3.2.Araştırma Modeli ve Hipotezler 

Araştırmanın modeli için Teknoloji Kabul Modelleri incelenmiş bunlar arasından Niemelä-Nyrhinen ve 

Leskinen’in (2014) modeli çalışmada kullanılmıştır. Teknoloji Kabul Modelleri sürekli değişen teknolojik 

gelişmelerle tüketiciler arasındaki ilişkiyi incelemek için oluşturulmuştur. İlk yıllarda oluşturulan 

modellerde çalışanların bilgi teknolojisini nasıl algıladığına dair çalışmalar yapılmış olsa da (Venkatesh ve 

Davis, 2000)  ilerleyen yıllarda tüketicilerin teknoloji kabulüne dönük araştırmalar gerçekleştirilmiş ve bu 

amaçla Teknoloji Kabul Modelleri kullanılmıştır (Moon ve Kim, 2001; Dabholkar ve Bagozzi, 2002; Van der 

Heijden, 2003; Pavlou, 2003; Curran ve Meuter, 2005; Kim ve Forsythe, 2009). 

Teknoloji Kabul Modeli ilk ortaya çıktığında yalnızca algılanan kullanışlılığın algılanan kullanım 

kolaylığıyla ilişkisini incelemektedir (Davis vd., 1989). Bu oldukça basit ve kullanışlı modele (Venkatesh ve 

Davis, 2000) Davis vd. (1992) zevk duyma kısmını da eklemiştir. Teknolojinin insanların daha çok hedonik 

ve hazcı yönlerine hitap ettikleri düşünüldüğünde bu katkı oldukça mantıklı görülmektedir. Ayrıca 

kullanım kolaylığı da zevk’i etkilemektedir. Çünkü kullanımı kolay olan bir teknolojinin daha fazla 

mutluluk ve haz verdiği düşünülebilir (Teo vd., 1999). 

Çalışmanın modeli şekil 3’te gösterilmektedir. 

 

Şekil 3. Teknoloji Kabul Modeli (Kaynak: Niemelä-Nyrhinen ve Leskinen, 2014: 4) 
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Modele göre  “Algılanan Kullanım Kolaylığı”  tüketicilerin bir teknolojiyi çok fazla gayret sarf etmeden 

kullanabilmesini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda algılanan kullanım kolaylığının kullanma niyetini 

etkilediği görülmektedir (Venkatesh ve Davis, 2000).  

Algılama bir kişinin çevresinde olan biten nesneleri uyaranlar yardımıyla bilmesi, anlamlandırması 

demektir (www.iticu.edu.tr). Fayda ise bir nesneden elde edilen yarardır. Algılanan Fayda (AF) mobil 

cihazlardan elde edilen öznel faydayı göstermektedir. Yapılan çalışmalarda algılanan fayda değişkeninin 

kullanım niyeti ve tutumlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tüketicilere fayda veren 

faktörlerin anlaşılması için onu etkileyen unsurların bilinmesi gerekmektedir (Kaya ve Tekin, 2003). 

Özellikle teknolojik ürünlerde bir ürün ya da hizmetin kullanımına etki eden en önemli faktörlerden biri 

eğlencedir.  Tüketiciler sevdikleri ve kullanırken hâz duydukları ürünleri tercih etmektedirler. Yeni gelişen 

teknolojiye uyum sağlamada ve satın alma niyetinde hedonik faktörler giderek artan bir öneme sahip 

olmaktadır. Çalışmada bu nedenle klasik modellerden biraz daha farklı olan bir Teknoloji Kabul Modeli 

kullanılmıştır.  

Tüketicilerin mobil uygulamaları kullanma niyetleri üzerine etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu 

faktörlerin ne oranda etki ettiği çalışmanın ana sorusunu oluşturmaktadır. Literatürde kullanım niyetine etki 

eden faktörler üzerinde durulmuş, çoğu çalışmada algılanan kullanım kolaylığı ve faydanın tutumu 

oluşturduğu bu tutumun ise kullanım niyetini etkilediği görülmüştür (Aktaş, 2007).   

Literatürden elde edilen bilgiler ışığında oluşturulmuş hipotezle şöyledir; 

H1: Mobil Uygulamalar İçin Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK)  Algılanan Faydayı (AF) arttırmaktadır.  

H2: Mobil Uygulamalar İçin Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK) Eğlenmeyi (E) arttırmaktadır.  

H3: Mobil Uygulamalar İçin Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK)  Kullanma Niyetini (KN) artırmaktadır.  

H4: Mobil Uygulamalar İçin Algılanan Fayda (AF) Eğlenmeyi (E) arttırmaktadır.  

H5: Mobil Uygulamalar İçin Algılanan Fayda (AF) Kullanma Niyetini (KN) arttırmaktadır.  

H6: Mobil Uygulamalar İçin Eğlenme (E) Kullanma Niyetini (KN) arttırmaktadır. 

 3.3. Örneklem ve Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anketten yararlanılmıştır. Anket formu oluşturulurken Niemelä-

Nyrhinen ve Leskinen’in (2014) çalışmaları temel alınarak sorular oluşturulmuştur. Anket dağıtılmadan 

önce mobil uygulamaları aktif bir şekilde kullanan çeşitli yaş ve gelir gruplarından kolayda örneklem 

metoduyla 30 kişilik bir grup belirlenerek pilot çalışma yapılmış ve anket formu son haline getirilmiştir.  

Anket kendi içerisinde 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 13 soru yer almakta ve tüketicilerin mobil 

uygulamalara karşı algıları ölçülmektedir. İkinci bölümde ise farklı tüketici kesimlerinin teknoloji kabul 

modeline yaklaşımlarını belirlemek ve karşılaştırmalı analizler yapabilmek için demografik bilgilerin 

bulunduğu sorulara yer verilmiştir. Ankette 5’li Likert ölçeği (“1=Hiç Katılmıyorum”, “5=Tamamen 

Katılıyorum”) kullanılmıştır.  

Araştırmada veri toplama metodu olarak kolayda örneklem yöntemi kullanılmış, 2.2.2018 ile 1.3.2018 

tarihleri arasında 350 tane anket Afyonkarahisarın il merkezi ve ilçelerine dağıtılmıştır. Genel kabul gören 

olayın gerçekleşme olasılığı p=0,3 ve gerçekleşmeme olasılığı q=0,7 değerleri dikkate alındığında, %95 güven 

aralığında ve ± 0,05'lik sapma oranı ile örneklem sayısı hesaplandığında örneklem sayısı 323 bulunmuştur 

(Erdoğan, 2004: 50). Eksik ve hatalı doldurulan 30 anket çalışma kapsamı dışında tutulmuş, 320 anket 

çalışmaya dâhil edilmiştir.   

3.4. Verilerin Analizi  

Çalışmada Teknoloji Kabul Modeli Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) yardımıyla test edilmiştir. Yapısal 

Eşitlik Modeli birçok istatistiksel analizin aynı anda yapılmasına imkân tanıyan bir yöntemdir  (Arı, Yılmaz 

ve Başkan, 2015).   YEM, gözlenmeyen değişkenlerin arasında nedensellik çerçevesinde bir bağ var 

olduğunu ve bunların gözlenebilen değişkenler vasıtasıyla ölçülebileceğini iddia eder (Yılmaz, 2004). 

Yapısal eşitlik modelinde çok sayıda modelin uygunluğunu belirleyen çok sayıda uyum indeksi 

bulunmaktadır. YEM’de en sık kullanılan model indeksleri Kikare/sd, RMSEA, CFI ve GFI’dır (Schermelleh- 

Engel vd. 2003). 
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Çalışmada gizli değişkenler arasındaki ilişkiler, uyum ölçütleri, Path Diyagramı, ki kare değeri, yapı 

güvenilirliği, korelasyon ilişkileri LISREL hazır yazılımı kullanılarak test edilmiştir. Demografik 

değişkenlerin karşılaştırmalı analizinde ise SPSS programından faydalanılmıştır. 

4. BULGULAR  

4.1.Açıklayıcı Faktör Analizi  

Güven analizi açısından iç tutarlılık yöntemini temel alan alfa katsayısı hesaplanmıştır. Bu katsayı anketteki 

ifadelerin varyanslarının genel varyans oranlanmasıyla ile oluşan standart değişimi olarak gösterilmiştir 

(Ö zdamar, 1999). 

Ölçme aracının güvenilirliğini belirlemek için Cronbach Alfa analizi yapılmış, güven katsayısı 0,91 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuca göre anket güvenilirliği oldukça yüksektir (Doğan, Şen, Yılmaz, 2015: 11).   

Tablo 1’de tüketicilerin mobil uygulamalara karşı görüşlerine ilişkin faktör analizi sonuçları görülmektedir. 

Faktör analizi sonucunda değişkenlerin toplam varyansın %74,256’sini açıklayan 4 faktör altında toplandığı 

görülmektedir. Ayrıca her faktörün Cronbach Alfa katsayısı 0,787-0,864 arasında bulunmuştur ve 

güvenilirliğinin yüksek olduğu görülmektedir (Yılmaz ve Doğan, 2016: 200).  

Tablo 1’de yer alan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi, örneklem büyülüğünün yeterliliğini ölçmek için, 

Bartlett Küresellik Testi ise çok değişkenli normalliğin göstergesi ve değişkenler arasındaki ilişkinin 

yeterliliğini ölçmek amacıyla tabloda yer almıştır (Pett, Lackey ve Sullivan, 2003: 77, Kaya, 2013: 181). 

Çalışmada Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,918 olduğundan örneklem hacminin yeterliliğini Bartlett testi ise 

faktör analizinin kullanılabilir olduğunu (Çakır, 2014: 5) göstermektedir (χ2=2392,389 ve p<0,001).  

Tablo 1. Tüketicilerin Mobil Uygulamalara Karşı Görüşlere Yönelik Faktör Analizi 

 

4.2. Ölçüm Modeline İlişkin Sonuçlar 

Faktörler / Maddeler  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Cronbach’s 

Alpha 

Faktör: Kolaylık (AKK)     ,787 

SORU 1. Mobil servisleri öğrenmek benim için kolaydır  ,845     

SORU 2. Mobil servisler konusunda becerikliyimdir  ,837     

SORU 3. Bana uygun uygulamayı bulmakta zorlanmıyorum  ,722     

Faktör:  Algılanan Fayda (AF)     ,842 

SORU 4. Mobil cihazlardaki uygulamalar bazı hizmetlere daha 

kolay ulaşmamı sağlıyor 

 ,682    

SORU 5. Mobil cihazlardaki uygulamalar kullanışlıdır   ,776    

SORU 6. Mobil cihazlardaki uygulamalar işlemlerimin daha 

hızlı olmasını sağlıyor. 

 ,783    

SORU 7. Mobil cihazlardaki uygulamalar bazı konularda 

performansımın artmasını sağlıyor. 

 ,703    

Faktör:  Eğlenme (E)     ,864 

SORU 8. Mobil uygulamaları kullanmak eğlencelidir   ,811   

SORU 9. Mobil uygulamaları kullanmak keyif vericidir   ,852   

SORU 10. Mobil uygulamaları kullandığımda iyi vakit geçiririm.    ,830   

Faktör:  Niyet (KN)     ,840 

SORU 11. Mobil servisleri önümüzdeki yıllarda da kullanmayı 

düşünüyorum.  

   ,577  

SORU 12. Mobil servilerle farklı uygulamaları da kullanmayı 

düşünüyorum  

   ,523  

SORU 13. Mobil servisleri önümüzdeki yıllarda daha fazla 

kullanmayı düşünüyorum. 

   ,524  

Faktörlere İlişkin Aritmetik Ortalama Değerleri 3,77 4,00 3,78 3,83  

Faktörlere İlişkin Standart Sapma Değerleri 1,21 1,11 1,11 1,14  

Kaiser-Meyer-Olkin (Örneklem Yeterliliği) ,918 

Bartlett Testi  (Ki kare Değeri) 

Anlamlılık Düzeyi 

2392,389 

<0,001 

Açıklanan Varyans %74,256 
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YEM’in en önemli varsayımlarından biri olan çok değişkenli normallik varsayımı için, Mardia (1970) testine 

dayanarak, LISREL aracılığı ile yapılan çok değişkenli normallik testi sonucunda, Mardia Captcha değeri 748 

(p<0,001) olarak hesaplanmıştır. Yani veri seti çok değişkenli normallik varsayımını sağlamamaktadır. Bu 

nedenle araştırmada parametre tahmin yöntemi olarak “Robust Maximum Likelihood” kullanılması uygun 

görülmüştür. 

Ölçüm modeline ait uyum iyiliği değerlerinin (p< 0,001, x²= 76.80, Serbestlik Derecesi (sd)= 59, x²/sd= 1,30,  

RMSEA= 0,031, CFI= 1.00, GFI= 0,92, IFI= 1,00, RFI= 0,99) kabul edilebilir değerlerin üstünde olduğu 

(Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003: 52; Gürbüz ve Şahin, 2016: 337, Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2014: 271-272) böylece kuramsal olarak verilerin araştırmada kullanılan ölçeğe uyum sağladığı 

anlaşılmıştır.  

Araştırma modeline ait faktörler, faktörlere ait yapı geçerliliği ve açıklanan varyans değerleri, standart 

yükler, t değerleri, R2 değerleri ve Cronbach's Alpha değerleri Tablo 4’de verilmiştir. Yakınsaklık 

Geçerliliğinin sağlanabilmesi için üç kriter söz konusudur. İlk olarak,  gizil değişkenlere ait her bir gözlenen 

değişkenin standart faktör yükünün 0,5’den büyük olması ve istatistiksel olarak anlamlı olması 

gerekmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). İkinci olarak, her bir yapı için Yapı Güvenilirliği (Composite 

Reliability - CR) değerinin 0,7’den büyük olması gerekmektedir (Hair et al, 1998). Son olarak, her yapı için 

Ortalama Açıklanan Varyans (Average Variance Extracted - AVE) değerinin 0,5’den yüksek olması (Fornell 

ve Larcker, 1981)  gerekmektedir (Huang vd., 2013). Çalışmanın yakınsaklık geçerliliği kontrol edildiğinde, 

standart faktör yüklerinin 0,64 ile 0,94 arasında değiştiği, CR değerlerinin ise 0,85 ve üstü değerler aldığı 

gözlenmiştir. AVE katsayılarından da ikisi 0,58 ile 0,67 arasında değiştiği gözlenmiştir. Bu nedenle yapıların 

yakınsaklık geçerliliği sağlanmıştır.  

Ölçüm modelinin ayırt edici geçerliliğinin sağlanması için her bir yapının AVE değerinin karekökünün, o 

yapı ile diğer yapılar arasındaki korelasyonunun karşılaştırılmasıyla kontrol edilir. Bu karşılaştırmalar 

sonucunda AVE’nin karekök değerleri daha büyük ise ayırt edici geçerlilik sağlanmış olur (Fornell ve 

Larcker, 1981). Tablo 2’de ölçüm modelinin ayırt edici geçerliliği verilmiştir. Buradan görüldüğü üzere, 

AVE’nin karekökü tüm yapılar için korelasyonlarından daha büyüktür. Dolayısıyla ayırt edici geçerlilik 

sağlanmış olur.   

Tablo 2. Korelasyonlar ve AVE katsayılarının Karşılaştırılması 

Yapılar  1 2 3 4 

1.E 0,81 0,76 0,82 0,76 

2.KN 0,78    

3.AKK 0,52 0,67   

4.AY 0,66 0,75 0,75  

AVE 0,66 0,59 0,67 0,58 

Not: Korelasyon Arasındaki Köşegen elemanlar AVE’nin kareköküdür. Tüm korelasyonlar p<0,01 düzeyinde anlanmalıdır.  

4.3. Önerilen Modele İlişkin Yapısal Eşitlik Analizi Sonuçları 

Çalışmada tüketicilerin gelişen teknolojilere kabullerini anlamak için Teknoloji Kabul Modeli kullanılmıştır. 

Birçok kabul modeli arasından Niemelä-Nyrhinen ve Leskinen’in (2014) modeli temel alınmış, bu modele 

literatüre dayanarak (Davis vd. 1992) zevk duyma kısmı da eklenmiştir. Çalışmada kullanılan Teknoloji 

Kabul Modeli; Algılanan Kullanım Kolaylığı (AKK), Algılanan Fayda (AF), Eğlenme (E) faktörünün 

Kullanma Niyeti (KN) üzerindeki etkisini ölçmektedir. Bunlar arasındaki ilişki Yapısal Eşitlik Modeli 

Kullanılarak (YEM) araştırılmaya çalışılmıştır.  

4 faktörden oluşan çalışmanın uyum ölçütleri Tablo 3’de gösterilmektedir. Araştırmanın uyumunu gösteren 

kikare değeri (x2/sd) olarak hesaplanır (Hair, vd., 1998; Jöreskog ve Sörbom, 1996;  Schermelleh-Engel vd., 
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2003; Raykov ve Marcoulides, 2006). Yapılan çalışmada kikare/sd 1,74 bulunmuş ve çıkan sonucun iyi uyum 

değerleri arasında olduğu görülmüştür. Tabloya göre ortaya konan model ile standart değerler 

karşılaştırıldığında elde edilen sonuçların tümünün kabul edilebilir değerler arasında olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Uyum Ölçütleri    

Uyum Ö lçüsü İyi Uyum 
Kabul Edilebilir 

Uyum 
Model Değeri Uyum 

X2/sd 0 ≤ X2/sd < 2 2 ≤ X2/sd < 3 1,74 İyi Uyum 

RMSEA 
0 ≤ RMSEA < 

0,05 

0,05 ≤ RMSEA ≤ 

0,08 
0,031   İyi Uyum 

NFI 
0,95 < NFI ≤ 

1,00 0,90 ≤ NFI ≤ 0,95a 0,98 İyi Uyum 

NNFI 
0,97 < NNFI ≤ 

1,00 

0,95 ≤ NNFI ≤ 

0,97b 
0,99 İyi Uyum 

CFI 0,97 < CFI ≤ 1,00 0,95 ≤ CFI ≤ 0,97 1,00 İyi Uyum 

GFI 0,95 < GFI ≤ 1,00 0,90 ≤ GFI ≤ 0,95 0,92 
Kabul Edilebilir 

Uyum 

AGFI 
0,90 < AGFI ≤ 

1,00 

0,85 ≤ AGFI ≤ 

0,90 
0,88 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

4.4. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi  

Tablo 4’de araştırma modelinin yapısal eşitlik sonuçları görülmektedir. Tablo 4’e bakıldığında yapı 

güvenilirliğinin, açıklanan varyansın kabul edilebilir bir düzeyde olduğu görülmektedir. Dışsal değişkenle 

onu açıklayan gözlenen değişkenlerin ilişkilerine bakıldığında soru 1 ve 2’nin kolaylık faktörünü daha iyi 

açıkladığı görülmektedir. Algılanan Fayda faktörünü en iyi açıklayan 5. soru, eğlenme faktörünü 9. soru, 

niyet faktörünü ise 11. sorudur. Anketteki tüm gözlenen değişkenlerin gizil değişenlere ait faktörleri 

açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 4. Araştırma Modeli İçin Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları  

Yapılan t testi sonucunda 1, 4, 5 ve 6. hipotezlerin desteklendiğini 2 ve 3. hipotezlerin ise desteklenmediği 

anlaşılmaktadır. Buna göre;   

Dışsal gizil değişken olan AKK faktörü AF’yi 0,75 oranında etkilemektedir. Bunun anlamı mobil araçların 

kullanım kolaylığında yaşanan bir birimlik artış mobil hizmetlerin faydasında 0,75 artışa neden olmaktadır. 

Ankete katılan kişilerin mobil hizmetleri kolaylıkla kullanmaları, bu hizmetlerin faydalı olduğuna yönelik 

inancı arttırmakta, tüketici uyumunu kolaylaştırmaktadır.  

  

Standart Yükler 

Standart  

Hata 

 

t-değeri 

 

R2 

Yapı 

Güvenirlil

iği 

Açıklanan 

Varyans 

Faktör: Kolaylık (AKK)     0,85 0,67 

SORU 1 0,90 0,041 34,95 0,81   

SORU 2 0,88 0,067 26,63 0,78   

SORU 3 0,64 0,011 14,09 0,41   

Faktör:  Algılanan 

Fayda (AF) 

    0,88 0,58 

SORU 4 0,83 0,061  0,69   

SORU 5 0,84 0,051 22,11 0,71   

SORU 6 0,81 0,052 23,47 0,66   

SORU 7 0,74 0,064 17,76 0,55   

Faktör:  Eğlenme (E)     0,90 0,66 

SORU 8 0,89 0,043  0,79   

SORU 9 0,94 0,026 27,21 0,89   

SORU 10 0,78 0,064 18,22 0,60   

Faktör:  Niyet (KN)     0,88 0,59 

SORU 11 0,86 0,069  0,75   

SORU 12 0,80 0,061 21,33 0,64   

SORU 13 0,85 0,052 23,23 0,73   
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AKK ile E ve AKK ile KN arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. AKK, E faktörünü 

ve KN faktörünü etkilememektedir.  

AF faktörü E değişkenini 0,62 oranında etkilemektedir. Mobil uygulamaların faydalı olduğunu düşünen 

kişiler aynı zamanda bu uygulamaları eğlenceli de bulmaktadır. AF ile E arasında orta şiddette pozitif bir 

ilişki bulunmaktadır.  

AF ile KN arasında 0,57 oranında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bunun anlamı kullanım faydasında 

oluşacak bir birimlik artış kullanım niyetini 0,57 oranında arttırmaktadır. E ile KN arasında ise 0,39 oranında 

diğer ilişkilere göre nispeten daha düşük bir ilişkisi bulunmaktadır.  

 Çıkan sonuçlar birlikte değerlendirilerek tüm değişkenler göz önüne alındığında en güçlü ilişkinin AKK ile 

AF arasında olduğu görülmektedir. Dışsal gizil değişen olan kullanım kolaylığı en fazla faydayı 

etkilemektedir. Modele göre mobil uygulamaları kolaylıkla kullanan kişiler belki daha fazla uygulama 

kullandıkları ya da farklı uygulamalar kullanabildiklerinden dolayı mobil uygulamaları faydalı bulmaktadır.  

Tablo 5. Yapısal Modelin Hipotez Testi Sonuçları (n= 320) 

Hipotezler Doğrudan 

Etkiler 

Standart Yükler Standart Hata t Sonuçlar 

H1 AKK->AF 0,75 0,049 15,32* Desteklendi 

H2 AKK->E 0,05 0,085 0,47 Desteklenmedi 

H3 AKK->KN 0,04 0,085 0,46 Desteklenmedi 

H4 AF->E 0,62 0,072 5,24* Desteklendi 

H5 AF->KN 0,57 0,011 5,33* Desteklendi 

H6 E->KN 0,39 0,072 5,40* Desteklendi 

Açıklama Değerleri            AF=0,75 * AKK, R2 =0,57 

                                               E=0,62* AF + 0,055 * AKK, R2 =0,44 

                                               KN=0,57*AF+0,39*E+0,039*AKK, R2 = 0,81 

* p<0,05 anlamlılık düzeyinde, x²= 102,89 sd= 59, x²/sd= 1,74, RMSEA= 0,064, CFI= 0,99, GFI= 0,95, SRMR= 0,038, PGFI= 0,62. 

LISREL yazılımıyla elde edilmiş YEM diyagramı Şekil 4’de gösterilmektedir. Şekilde algılanan kullanım 

kolaylığı dışsal gizil değişkendir. Fayda, eğlenme, niyet gibi faktörler ise içsel gizil değişkenleri meydana 

getirmektedir.  
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Şekil 4. Modelin YEM Diyagramı 

4.5. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Teknoloji Kabul Modelinin İncelenmesi  

Katılımcıların mobil teknoloji uyumuna yönelik görüşlerini cinsiyete göre karşılaştıran Tablo 5’e göre 

kadınlar erkeklere göre mobil uygulamaları kullanmayı daha eğlenceli bulmakta, daha güzel vakit 

geçirdiklerini düşünmektedirler. Ancak erkekler kadınlara oranla mobil uygulamaları gelecekte daha fazla 

kullanmak istemekte ayrıca farklı servisleri de deneyimlemek istemektedir. Bu nedenle ilerleyen 

dönemlerde erkelerin kadınlara oranla mobil uygulamalar konusunda da istekli oldukları söylenebilir.  

Tablo 5. Katılımcıların Teknoloji Uyumuna Yönelik Görüşlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına Yönelik 

t Testi Sonucu 

Boyutlar Cinsiyet N X ss T P* 

Mobil uygulamaları kullandığımda iyi vakit 

geçiririm 

Erkek 190 3,65 1,233 
-780 ,030 

Kadın 130 3,75 1,022 

Mobil servilerle farklı uygulamaları da 

kullanmayı düşünüyorum 

Erkek 190 3,87 1,086 
2,171 ,028 

Kadın 130 3,59 1,212 

Mobil servisleri önümüzdeki yıllarda daha 

fazla kullanmayı düşünüyorum 

Erkek 190 3,78 1,086 
,788 ,035 

Kadın 130 3,68 1,212 

*P<0.05 anlamlılık düzeyinde  

Tablo 6’da katılımcıların mobil uygulamalara karşı düşüncelerini yaş değişkenine göre karşılaştıran 

ANOVA testi sonuçları gösterilmektedir.  Tabloya göre yaş ilerledikçe algılanan kullanım kolaylığı, fayda, 

eğlenme ve kullanım niyeti azalmaktadır. Ankete katılan kişiler arasında özellikle 0-30 yaş arasındakilerin 

teknoloji kabulüne ilişkin değerler genel olarak yüksek çıkmaktadır.   
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Tablo 6. Katılımcıların Teknoloji Uyumuna Yönelik Görüşlerinin Yaşa Göre Karşılaştırılmasına Yönelik 

ANOVA Testi Sonucu 

Boyutlar Yaş N X ss F p 

Algılanan 

Kullanım 

Kolaylığı 

(AKK) 

0-20 89 3,8090 ,92781 

11,780 <0,001 

21-30 152 4,0154 ,89586 

31-40 38 3,7018 ,94849 

41-50 21 2,9048 1,11626 

51 ve üzeri 20 2,8500 1,17715 

Algılanan 

Fayda 

(AF) 

0-20 89 4,1938 ,65578 

9,346 <0,001 

21-30 152 4,1546 ,76607 

31-40 38 3,9868 1,01666 

41-50 21 3,3214 ,99103 

51 ve üzeri 20 3,3375 1,16211 

Eğlenme 

(E) 

0-20 89 3,9438 ,86928 

3,896 ,004 

21-30 152 3,8662 ,90315 

31-40 38 3,5877 1,16618 

41-50 21 3,2063 1,23593 

51 ve üzeri 20 3,4000 1,19257 

Kullanım 

Niyeti 

(K) 

0-20 89 3,9363 ,78637 

7,244 <0,001 

21-30 152 4,0022 ,85738 

31-40 38 3,7456 1,25785 

41-50 21 3,2540 1,24233 

51 ve üzeri 20 3,0000 1,32011 

Tablo 7’de katılımcıların mobil uygulamalara ilişkin görüşlerinin öğrenim durumuna göre karşılaştırılması 

yer almaktadır. Tabloya göre eğitim seviyesi arttıkça mobil uygulamalara karşı adaptasyon ve uyum 

yükselmektedir. Üniversite mezunları mobil uygulamaları daha kolay kullanmakta, kullanırken eğlenmekte 

ve gelecekte bu hizmetleri daha fazla kullanma niyetinde olduklarını söylemektedir.  

Tablo 7. Katılımcıların Teknoloji Uyumuna Yönelik Görüşlerinin Öğrenim Durumuna Göre 

Karşılaştırılmasına Yönelik ANOVA Testi Sonucu 

Boyutlar Öğrenim N X ss f p 

Algılanan Kullanım Kolaylığı 

(AKK) 

İlkokul 27 3,0988 1,32953 

7,219 <0,001 
Ortaokul 41 3,4472 1,12203 

Lise 76 3,8904 ,92598 

Ü niversite 176 3,9053 ,90143 

Algılanan Fayda 

(AF) 

İlkokul 27 3,3889 ,23241 

10,061 <0,001 
Ortaokul 41 3,6951 ,16322 

Lise 76 4,1250 ,09557 

Ü niversite 176 4,1832 ,05121 

Eğlenme 

(E) 

İlkokul 27 3,3580 ,25345 

4,426 ,005 
Ortaokul 41 3,4309 ,17431 

Lise 76 3,8728 ,11064 

Ü niversite 176 3,8902 ,06620 

Kullanım Niyeti 

(KN) 
İlkokul 27 3,1852 ,26290 8,288 <0,001 

5. SONUÇ  

Son yıllarda artan teknolojik gelişim baş döndürücü bir boyuta ulaşmıştır. Endüstri 4.0 olarak ifade edilen 

gelişmeler neticesinde yapay zekadan, 3D yazıcılara, akıllı teknolojilerden, sanal gerçekliğe kadar birçok 

alanda ilerlemeler yaşanmaktadır. Bu değişim süreci tüketicilerin teknolojik gelişmelere ayak uydurma 

konusunda sıkıntılar yaşamalarına neden olabilmektedir. Özellikle sesiz kuşak, baby boomers ve x kuşağı 

adı verilen ve 1980 öncesi doğan insanlar bu döneme ve onun getirdiği yeniliklere uyum sağmakta zaman 

zaman zorlanmaktadır.  
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Ticari kâr amacı güden ve sürekli bir rekabet ortamı içinde varlık savaşı veren işletmeler müşteri sadakati 

sağlamak ve daha iyi hizmet vermek için yeni gelişen teknolojilerden faydalanmak istemektedir. İnovasyon 

en önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Yenilik yapmadan piyasada pazar payını genişletmenin başka 

bir yolu bulunmamaktadır. Bu nedenle işletmeler tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak ve onlara daha yakın 

olmalarını sağlayan yenilikler yapmak durumunda kalmaktadır. Mobil hizmetler işletmeyle tüketici 

arasında geliştirilmek istenen ilişki için oldukça kullanışlı ortamlar sağlamaktadır. İnsanlara ulaşmanın en 

kolay yolu onların devamlı yanlarında bulunan tablet, cep telefonu gibi cihazlara ulaşmaktır. Bu nedenle 

işletmeler için mobil uygulamaların önemi büyüktür. Mobil cihazlar aynı zamanda kullanıcılar için farklı 

bazı kolaylıklara da neden olmakta, yol bulmak, hava durumunu öğrenmek, banka işlemleri yapmak, 

haberleşmek, video izlemek, yabancı dil öğrenmek, sosyal ortamlar sağlamak gibi birçok amaçla 

kullanılmaktadır. Son yıllarda insanlar tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılan mobil uygulamaların 

yıllık gelirleri 17 milyar dolara, indirilme sayıları 26 milyara yükselmiştir (https://webrazzi.com).  

Günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen mobil uygulamalara tüketicilerin sağladıkları uyum ve ona 

bakış açıları bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  Elde edilen veriler insanların mobil uygulamalara 

adaptasyonunu ve kullanım amacını gösterirken işletmelere ve hizmet sağlayıcılara da mobil uygulamalar 

açısından bazı ipuçları vermektedir.  

Çalışmadan elde edilen verilere göre kullanım kolaylığıyla elde edilen fayda arasında yüksek şiddette 

doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Buna göre mobil hizmetleri kolaylıkla kullanan kişiler bu uygulamalardan 

daha fazla faydalanmaktadır. Çalışmada eğitim durumu yüksek, genç kişilerin mobil uygulamaları daha 

kolay kullandıkları ve bunlardan daha çok yararlandıkları söylenebilir. Bu nedenle mobil uygulama hizmeti 

veren kişi ve kurumların yaşlıları ve eğitim seviyeleri düşük olan kişileri göz önüne alarak kullanımı kolay 

servis hizmetleri sağlamaları faydalı olacaktır. Çünkü ters ilişkiyle düşünüldüğünde kullanım kolaylığı 

sağlayamayan kişiler mobil uygulamalardan yeterince faydalanamamaktadır.  

Algılanan kullanım kolaylığıyla eğlenme ve kullanım niyeti arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bu nedenle 

mobil hizmetleri kolaylıkla kullanan kişilerin bu hizmetlerden daha çok zevk aldıkları ve ileride daha çok 

kullanmak istedikleri sonucu çıkmamaktadır.  

Mobil uygulamaları faydalı görme ile eğlenme arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre mobil 

hizmetleri faydalı gören kişiler eğlenme amacıyla da bu uygulamaları kullanmaktadır. Eğlence kavramının 

içerisinde güzel vakit geçirme, keyif alma gibi değişkenler olduğundan ve tüketicilerin çoğunluğu bu amaçla 

mobil uygulamaları kullandığından böyle bir sonucun ortaya çıkması doğaldır.  

Algılanan fayda ile kullanım niyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre uygulamaların 

faydalı görülmesi arttıkça bu uygulamaları kullanma isteği de yükselmektedir. Ayrıca eğlenme istekliliği de 

kullanım niyetini pozitif yönde arttırmaktadır. Bu nedenle mobil uygulamaları satın alma ve kullanma 

niyetini kullanım kolaylığı değil eğlenme ve fayda faktörü etkilemektedir. Çünkü şu an mobil hizmetleri 

yeterince kullanmayan tüketiciler bile ileride bu uygulamaları daha çok kullanma niyetindedir.  

Çalışmadan elde edilen demografik faktörlerle teknoloji kabulü karşılaştırıldığında kadınlar ve erkelerin 

bazı konularda farklılık gösterdikleri anlaşılmaktadır. Erkek kullanıcılar ileride daha fazla mobil hizmet 

almak isterken kadınlar bu uygulamaları kullanmaktan daha büyük bir keyif duymaktadır. Ayrıca eğitim 

seviyesi yükseldikçe teknoloji kabulü artmakta, yaş ilerledikçe ise düşmektedir. Genç ve eğitimli insanların 

teknolojiye daha çabuk adapte oldukları görülmektedir. 

Çalışmanın verileri genel olarak değerlendirildiğinde, her ne kadar insanların birçoğu mobil uygulamaları 

kullansa da bazı gruplar bu hizmetlerden yeterince faydalanamamaktadır. Bu nedenle dezavantajlı olan 

grupların tespit edilerek onlara uygun bir hizmet modeli geliştirmek faydalı olacaktır. Belki bu kişiler için 

özel uygulamalar dizayn edilebilir.  Ayrıca teknoloji adaptasyonunun satın alma ve kullanma niyetini 

arttıran bir faktör olmadığı görülmüştür. Yeterli şekilde mobil uygulamaları kullanamayan kişiler de ileride 

bu hizmetlerden daha fazla faydalanmak istemektedir.  

Eğlence faktörü kullanım niyetini arttırmaktadır. Günümüzde mobil uygulamaları iyi vakit geçirmek için 

kullanan kişiler gelecekte daha çok mobil hizmetlerden faydalanacaklardır. Eğlence kullanım niyeti üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Uygulamaları faydalı olarak görme ile eğlenme arasında da anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Özellikle genç ve eğitimli kişilerin eğlence faktörüne önem verdiği düşünüldüğünde bu 
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faktörün hizmet sağlayıcılar tarafından daha fazla önemsenmesi gerektiği ve insanları teknolojiye 

yaklaştırmak için daha çok kullanılması gerektiği söylenebilir.  

Çalışmadan elde edilen veriler ışığında mobil uygulama üreticilerinin göz önüne alması gereken noktalar 

şöyledir; 

 Mobil servis sağlayıcıları yapacakları uygulamayı hayata geçirmeden önce hedef kitlesini doğru 

saptamalıdır. Bazı grupların teknoloji kabulü zor olmaktadır. Bu nedenle karmaşık ve teknik bilgi 

gerektiren uygulamalar, her müşteri kesimi için uygun değildir.  

 Mümkün olduğunca basit ve kullanışlı uygulamalar geliştirmek Algılanan Kullanım Kolaylığını 

sağlayacak bu ise tüketicilerin mobil hizmetleri daha faydalı görmelerine neden olacaktır.  

 Offline uygulamaların indirilme sayısının, uygulamaların işlevini arttıracağı unutulmamalıdır.  

 Eğlence faktörünü göz önüne almak gereklidir. Tüketicilerin önemli bir kısmı artık hayatını 

kolaylaştırmanın yanında eğlenmek için uygulamaları kullanmaktadır. Eğlence kullanım ve satın alma 

niyetini arttırmaktadır. Bu nedenle uygulama üreticilerinin eğitim, sağlık gibi uygulamalarda bile eğlence 

faktörünü göz önüne alarak içerik oluşturmalarında yarar vardır.  

 İyi tasarlanmış uygulamalar kullanım zevkini arttırmakta bu da satın alma istekliliği doğurmaktadır.  

 Mobil uygulama üretirken farklı ve yaratıcı olmak talebi arttıracaktır. Yenilikçi ve her işletim sistemine 

uygun geliştirilecek uygulamalar hizmet sağlayıcılara faydalı olabilir.  

 Günlük hayatımızı kolaylaştıracak niş alanlar bulmak kullanım niyetini arttırabilir.   

Daha önce yapılan çoğu çalışmada kullanım kolaylığının algılanan fayda üzerinde olumlu etkiye sahip 

olduğu görülmüştür. Bu anlamda çalışma literatürü destekler niteliktedir. Ancak birçok çalışmanın aksine 

bu çalışmada kullanım kolaylığının kullanım niyeti üzerine bir etkisi olmadığı görülmüştür. Çalışmanın 

özgün yanı eğlence faktörünü mobil hizmetlerde modele dahil etmesidir. Ayrıca Teknoloji Kabul Modeline 

eğlence faktörünü etkileyerek bunu mobil uygulamalara tüketici kabulü açısından ele alan araştıran ilk 

çalışmadır. Günümüzde teknolojinin çoğunlukla iyi vakit geçirmek için kullanıldığı düşünülürse bu 

faktörün Teknoloji Kabul Modellerinde yer alması gerekmektedir. Araştırmadan elde edilen verilere göre de 

modelin anlamlı olduğu ve eğlence değişkeninin kullanım niyetini etkilediği görülmüştür.  

Her çalışmanın olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle teknoloji kabulü 

üzerine yapılan bu çalışma mobil uygulamalar üzerine gerçekleştirilmiştir. Modelin sınanması için farklı 

hizmet ve sektörlerde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca daha büyük bir örneklem üzerinde 

çalışma yapılabilir. Demografik faktörlerin temsili açısından daha dengeli bir dağılımın olması çalışmanın 

geçerliliğini arttıracaktır. Bunun yanında yalnızca yaş kuşakları üzerine bir çalışma da gerçekleştirilebilir. 

Böylece kuşaklara göre teknoloji kabulü daha iyi anlaşılabilir.  
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Amaç – Araştırmanın amacı otel mutfaklarında çalışan aşçıların kişilik özellikleri ile bireysel 

inovasyon davranışı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve bu iki değişken arasında bireysel 

inovasyon algısı boyutlarının aracılık etkisinin incelenmesidir. 

Yöntem – Araştırma evrenini, Bursa’daki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 281 aşçı 

oluşturmaktadır. Toplanan 246 anketten uç değerler ve yüksek miktarda eksik veri içerenler 

çıkarıldıktan sonra, toplam 220 adet kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Araştırmada beş 

faktör kişilik özellikleri envanteri, bireysel inovasyon algısı ve bireysel inovasyon davranışı 

ölçekleri kullanılmıştır.  Kullanılan ölçeklere Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı ve Açıklayıcı 

Faktör Analizi uygulanmıştır.  Literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda toplam 4 hipotez 

kurulmuş ve bu hipotezler, pearson korelasyonu ve çoklu regresyon analizleri ile test edilmiştir. 

Bulgular – Beş faktör kişilik özelliklerinden deneyime açıklık faktörünün olumlu yönde, 

duygusal dengesizlik faktörünün ise olumsuz yönde bireysel inovasyon davranışı üzerinde 

anlamlı etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Deneyime açık kişilik özelliğini daha fazla 

gösteren aşçıların bireysel inovasyon davranışları olumlu yönde olurken, duygusal dengesizlik 

özelliğine sahip olanlarda ise olumsuz bir etkilenim söz konusudur. Diğer kişilik özelliklerinin 

bireysel inovasyon davranışlarında anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca; sadece olumlu 

bireysel inovasyon algısının beş faktör kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı 

ilişkisine kısmi aracılık ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Tartışma – Elde edilen bulgular literatürle benzer sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Özgün 

olarak olumlu bireysel inovasyon algısı beş faktör kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon 

davranışı ilişkisinde kısmi aracılık etkisi göstererek aşçılardan beklenen inovatif davranışlarda 

inovasyon algılarının dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Objective – The aim of this study is to determine the relationships between the personality 

traits and individual innovation behavior of the chefs working in the hotel kitchen and to 

investigate the mediating effect of individual innovation perception dimensions between these 

two variables. 

Design/methodology/approach – The research population consists of 281 cooks working in four 

and five star hotels in Bursa. A total of 220 usable questionnaires were obtained from the 246 

questionnaires, after removing the ones containing extreme values and high amount of missing 

data. Five factor personality traits inventory, individual innovation perception and individual 

innovation behavior scales were used in the study. Cronbach's alpha reliability coefficient and 

explanatory factor analysis were applied to the scales used. In line with the information 

obtained from the literature, a total of 4 hypotheses were established and these hypotheses were 

tested by pearson correlation and multiple regression analyzes. 

Results – It was found that the five factor personality traits with openness and the neuroticism 

had a significant effect on individual innovation behavior. Individual innovation behaviors of 

cooks who show more openness are positive, while those with neuroticism have negative 

effects. Other personality traits do not have a significant effect on individual innovation 

behaviors. Also; it was concluded that only positive individual innovation perception mediates 

the relationship between five factor personality traits and individual innovation behavior. 

Discussion – The results show that similar results have been achieved with the literature. The 

positive individual innovation perception shows that the perception of innovation should be 

taken into consideration in the innovative behaviors expected from the cooks by showing the 

partial mediating effect of the five factors personality traits and individual innovation behavior 

relationship. 
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GİRİŞ 

“İşgörenlerin örgüt içindeki bir takım uygulama, süreç ve davranışlara karşı çeşitli tutum ve davranışlar 

geliştirmesi, bir başka deyişle çeşitli durumları farklı algılayarak farklı tepkiler göstermesi insan kaynağının 

örgütsel amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesini zorlaştırmaktadır” (Çetin, 2009 :1). İnsan davranışları 

farklı kişilik özelliklerine göre değişebilmektedir. Kişilik özelliklerinin mutfaklarda üretilen yiyecek ve 

içeceklere yansıması geleneksel ve inovatif davranışlar doğrultusunda olabilmektedir. Mutfaklarda üretilen 

yiyecek içeceklerin yanında kullanılan araç-gereç ve ekipman seçimi, personel seçimi, yönlendirilmesi ve 

yönetimi, üretim süreçleri vb. insan unsurundan etkilenebilmektedir. Ayrıca; mutfaklarda inovasyon, 

geleneksel yöntemlerle pişirilen yemeklere inovatif karakterler eklenmesi, yeşil üretim süreçlerinin 

oluşturulması, rafine mutfak uygulamaları gibi anlayışların benimsenerek örgütsel amaçlara hizmet 

edilmesi, özellikle farklılık yaratılarak daha rekabet edilebilir bir ortam oluşturulması gibi hususlardan 

dolayı önemlidir. “Hem bir süreci (yenilemeyi- yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yenilik)” (Eraslan, Bulu ve 

Bakan, 2008 :10) içeren inovasyon kavramı beş faktör kişilik özellikleri ile beraber işletmelerin özellikle insan 

kaynaklarının seçimi ve geliştirilmesi açısından üzerinde düşünmeleri gereken kavramlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Otel işletmelerinde sunulan yiyecek ve içeceğin baş aktörlerinin aşçılar olduğu 

düşünüldüğünde bu kişilerin nitelikleri örgütsel amaçlar açısından son derece önem arz etmektedir ve 

bundan dolayı otel mutfaklarında çalışan aşçılar mevcut araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Aşçıların kişilik özelliklerine göre inovasyon algı ve davranışlarının anlaşılması önemli olup, özellikle farklı 

kişiliğe sahip aşçıların bireysel inovasyon algılarının bireysel inovasyon davranışlarına nasıl etkiler yapacağı 

bilinmelidir. Diğer bir ifadeyle, inovasyon algısı; aracı değişken olarak bağımsız bir değişkenin (aşçıların beş 

faktör kişilik özellikleri), bağımlı bir değişken (inovasyon davranışı) üzerindeki etkisini arttırabilir veya 

azaltabilir. Mevcut araştırma, bu eksikliği gidermek için bireysel inovasyon davranışlarını hangi kişilik 

özelliklerinin daha çok etkilediği ve özgün olarak bireysel inovasyon algılarının beş faktör kişilik özellikleri 

ile bireysel inovasyon davranışları arasındaki aracılık etkisini inceleyerek literatüre katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri 

“Beş faktör modeli uzun bir geçmişi olan yeni bir bakış açısı olarak görülebilir. Önceki nesil bakış 

açılarından farklı olarak teoriye değil, bilimsel gözleme dayalı olup, kişiliği beş temel boyutta ele alır. 

İnsanları kategorilere bölmektense çeşitli kişilik boyutlarında farklı düzeylere yerleştirir” (Girgin, 2007:73). 

Beş Faktör Kişilik Kuramı’nın altında yatan temel varsayım, bireysel farklılıklarının tüm dünyada bütün 

dillerde kodlanabileceği, konuşma diline sözcükler halinde yansıyacağı ve bu sözcüklerden yola çıkarak 

insanın kişilik yapısını gösteren bir sınıflandırmanın yapılabileceğidir. Bu kuram; “taraftarlarının değer 

biçtikleri, muhtemel veriler, bağıntılı tasvirler; farklılıkları yönetme, davranış ve grupsallıkla bireysellik 

arasında” varolan tepki ile açıklanmaktadır (Demirci, Özler ve Girgin, 2007:21-22). 

Kişiliğin beş boyutta açıklanması çalışmaları altmışlı yıllarda başlamış, seksen ve doksanlarda bu tür 

çalışmalar hız kazanmıştır (Tekin, 2012:119). Kuramın öncülerinden biri olan Goldberg, sözlükteki sıfatlara 

dayalı olarak yaptığı çalışmada kişilik özelliklerini açıklayan beş ana faktörün ortaya çıktığını belirtmiş ve 

kişilik araştırmalarının bu beş ana faktör çerçevesinde organize edilebileceğini ileri sürmüştür. Tupes ve 

Christal ise Cattel’in bulgularını tekrar analiz ederek beş temel faktörü ortaya koymuşlardır. Norman ise 

çeşitli analizler sonucunda yine beş faktörün en iyi çözümü verdiğini belirtmiştir. İlk dört faktör Norman’ın 

faktörleri ile oldukça uyumlu ve açık bir şekilde ortaya çıkarken, beşinci faktör, Norman’ın kültür 

faktöründen farklı olarak, açık fikirlilik, bağımsızlık ve değişiklik ihtiyacı, orijinallik ve yaratıcılık gibi kişilik 

özelliklerini kapsayan deneyime açıklık boyutu olarak yorumlanmıştır. Daha sonra McCrae ve Costa 

yaptıkları çeşitli çalışmalarla beş faktörü bulmuşlar, sadece beşinci faktörü Zekâ/Deneyime Açıklık olarak 

tanımlamışlardır (Goldberg, 1993:31). Goldberg ise beş faktör yapısı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar 

neticesinde, beş faktör yapısını daha da geliştirerek biri elli diğeri yüz maddeden oluşan iki adet ölçek 

ortaya çıkarmıştır, bu şekilde Goldberg’in tanımlamış olduğu şu beş faktör ortaya çıkmıştır; uyumluluk, 

sorumluluk, duygusal denge, içe-dışa dönüklük, entelektüel hayal gücü (Apple, 2011, akt., Tekin, 2012:119). 

Bolat’a (2008) göre; ayırıcı özellikler yaklaşımını benimseyen kuramcılardan Costa ve McCrae (1985), 

tarafından, “faktör" adını verdikleri davranış değişkenlerinin büyük insan gruplarının çok yönlü ölçümü ve 
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puanlaması sonucunda, kişiliğin beş faktörden oluştuğu belirlenmiştir (Tekin, 2012:119). Costa Jr ve McCrae, 

daha sonraki çalışmaları neticesinde, Beş Faktör Modeli’nin beş ana boyutunu; dışadönüklük, duygusal 

dengesizlik, geçimlilik, açıklık ve sorumluluk şeklinde tanımlamışlardır (Somer ve Goldberg, 1999:431-450). 

Günümüzde ise artık beş büyükler olarak kabul edilmiş ve beş faktör kişilik özelliklileri kuramı olarak 

uzlaşmaya varılmıştır (Yeni, 2015:20). Bugün evrensel anlamda kabul görmüş beş faktör kuramının ana 

boyutları İngilizce baş harfleri olan “OCEAN” olarak da bilinmektedir. “O” Openness-Deneyime Açıklık 

faktörünü, “C” Conscientiousness-Sorumluluk faktörünü, “E” Extraversion-Dışa Dönüklük faktörünü, “A” 

Agreeableness- Uyumluluk faktörünü, “N” ise Neuroticism-Duygusal Dengesizlik kavramını ifade 

etmektedir. Burada araştırmacıların bazı kavramları farklı isimlendirme çalışmaları da görülmektedir. 

Sorumluluk faktörü bazı kaynaklarda Öz-Disiplin, Vicdanlılık gibi isimlerle; duygusal dengesizlik kavramı, 

duygusal denge, duygusal istikrar, nevrotiklik, duygusal değişkenlik, duygusal tutarlılık gibi isimlerle; 

Uyumluluk faktörü ise yumuşak başlılık, uzlaşılabilirlik, geçimlilik, zeka, akıl gibi isimlerle anılabilmektedir.  

Deneyime Açıklık faktörü yerine “Açıklık” ismi de kullanılmaktadır. 

Kişilik özelliklerinin tanımlanmasına yönelik olarak geliştirilmiş olan beş faktör kişilik kuramı, kişiliğe dair 

nitelikleri beş ayrı boyut vasıtasıyla ve bu boyutlara bağıl 30 alt boyutla tanımlar. Modeldeki ana boyutlar, 

birçok araştırmacının önermiş olduğu yüzlerce benlik özelliğinin incelenmesiyle belirlenmiştir (Demirci vd. 

2007; Güneş, 2016:17). Beş faktör, kişilik modelinde yer alan her boyut birbirine zıt iki kutuplardan 

oluşmuştur. Her boyut ise, bir takım çoklu alt kategorilerden oluşmuştur. Örneğin, dışadönüklük boyutu, 

içedönük ve dışadönük olmak üzere iki yöne sahiptir. Ayrıca, dışadönüklük boyutu sessiz-konuşkan, soğuk-

cana yakın, utangaç-spontan ve çekingen-atılgan alt boyutlarını kapsamaktadır (Mischel, 1999, akt., Yıldırım, 

2014:28). Her bir boyuta ilişkin ifadeler her iki ucu da kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve elde edilen 

sonuçlar negatif ve pozitif uçlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Burada ölçülen özelliğin kuramda 

belirtilen ayırıcı özelliğinden dolayı baskın olmasını ifade etmektedir. Böylece; bireyin kişiliği hakkında bir 

yargıya ulaşılabilmektedir. 

Bireysel İnovasyon 

İnovasyon kavramı TDK’da (2018) “yenileşim” olarak tanımlanmaktadır. Yenileşim kavramı ise, değişen 

koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya 

başlanması, yenilik, inovasyon (TDK 2018) olarak açıklanmaktadır. Yenileşim kavramının çok sık 

kullanılmadığı, onun yerine “yenilikçilik” kavramının Türkçe literatürde daha geniş yer bulduğu 

görülmüştür. Ancak; bu çalışmada yenileşim ve yenilikçilik kavramları yerine daha çok bilinen ve sık 

kullanılan bir kavram olmasından dolayı “inovasyon” kavramı kullanılacaktır. Ayrıca; genellikle yenilik 

kavramının da inovasyonun ifade ettiği anlamların tamamını kapsamadığı için inovasyon yerine 

kullanılamayacağı kabul edilmektedir. Çünkü her yeni olan bir inovasyon olarak değerlendirilememektedir. 

İnovasyonun temel dinamiğinde sadece yeni olan değil, ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüşen veya 

dönüştürülen yenilikler bulunmaktadır (Uzkurt, 2010:37). Peter Drucker’a göre ise, bir yöneticinin 

düşebileceği en büyük tuzaklardan biri inovasyonla (innovation) yeniliğin (novelty) birbiriyle 

karıştırılmasıdır. İnovasyon, “yenilikten farklı olarak, değer yaratır” (Elçi, 2007:2). Bunun dışında inovasyon 

ile karıştırılabilecek başka kavramlar da mevcuttur. İnovasyon kavramına benzer birden fazla kavram 

bulunmaktadır. Buluş ya da icat, yaratıcılık, Ar-Ge benzer kavramlara örnek verilebilir. Bu kavramlar 

genellikle birbirlerinin yerine sıklıkla yanlış şekilde kullanılabilmektedirler. İnovasyon kavramı genelde 

buluş ya da icat kavramlarıyla karıştırılmaktadır. Aslında bu kavramlar yakın ilişkili olmasına rağmen 

birbirlerinden farklıdır. Basit tanımıyla icat etmek; muhakkak keşfedilmemiş yeni bir şeyler oluşturmak, 

yeni bir fikrin oluşturulmasıdır. İnovasyon ise keşfedilmemiş olanı icat etmeyi değil; henüz yapılmamış bir 

şeyi yapmak ya da yapılmış olanı farklılaştırmaktır. İnovasyon için buluşlardan yararlanılabilir fakat 

buluşlar her zaman inovasyon olarak karşımıza çıkmaz. Çünkü inovasyon ticari bir başarı gerektirir. Buluş 

ise ticarileştirilemediği sürece inovasyon olmaz. Buluşun inovasyon olabilmesi için katma değer oluşturması 

gerekmektedir (Elçi, 2007). Harrison ve Enz’e (2005:287) göre ise inovasyon, “icat ve ticarileşmenin 

bileşenidir ve yenilikçi bir işletme bir fikri müşterilerin istediği bir ürün ve hizmete dönüştürmeyi 

bilmelidir” (Tekin ve Durna, 2012:94). Durna’ya (2002:8) göre; “yaratıcılık, yeni fikirlerin oluşturulması ile 

ilgiliyken, inovasyon bu fikirleri ürün veya hizmete dönüştürme süreciyle ilgilidir. İnovasyonun başlangıç 

noktası yaratıcılıktır. Yaratıcılık, yeni fikirler oluşturma ya da mevcut fikirlere yeni bakış açıları getirme 

yeteneğidir. Yeni fikirlerin oluşturulması için gerekli olan yetenekler ile bunları uygulamak için gerekli olan 
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yetenekler birbirinden farklıdır. Yeni fikirlerin kullanılabilir hale getirilmesi için hem yaratıcı hem de 

yenilikçi personele ihtiyaç vardır. Yaratıcı fikirler uygulamaya konmadıkça işletme için hiçbir değer 

yaratmaz ve anlam ifade etmez. Bu bakımdan, işletmelerde inovasyon sürecinin, hem yaratıcılığı hem de 

yenilikçiliği kapsaması gerekmektedir” (Cengiz, 2012:24). Hall ve Williams’a  (2008:21) göre; “her şeyden 

önce inovasyon bir ekonomik süreçtir. Sonunda bir ürün de olabilir, bir hizmet de, daha gelişmiş bir yönetim 

modeli de. İnovasyonda tesadüfe de yer yoktur. Öncelikle gerekli bilgi birikiminin oluşması gereklidir. AR-

GE (Araştırma-Geliştirme) ile inovasyonu da karıştırmamak gerekir. Her araştırma, olumlu sonuç verse 

dahi, inovasyona yol açmaz. Ancak; AR-GE düzeyi yükselmeden inovasyonun gelişmesi de 

beklenmemektedir. İnovasyonun gelişmesi için araştırma önemlidir. Bilgi yaratma önemlidir. Teknik 

inovasyonda ise sanayinin katkısı gereklidir. Bundan böyle yeni bir terimi de kullanır olacaktır: AR-GE 

(Araştırma-Geliştirme)’nin yanında AR-İN (Araştırma-inovasyon). İnovasyon sonunda bir yenilik 

getirmeyebilir. Belki sadece bir değişimdir. Onun için “yenilikçilik” sözcüğü “inovasyon” un tam karşılığı 

değildir” (Üstel ve Kabatepe, 2006:9, akt., Cengiz, 2012:21,22; Vatan ve Zengin, 2014:513). 

İnovasyon; bireysel inovasyon ve grupsal inovasyon olarak iki grupta incelenebilir. Bireysel inovasyon, 

işletmedeki çalışan bireylerin işinde faydalı olabilecek yeni fikirleri, süreçleri, ürünleri ve prosedürleri 

uygulama konusundaki gayretleridir. Grupsal inovasyon ise, farklı şekillerde oluşturulmuş, uyarlanmış 

fikirleri grup içerisinde değerlendirerek, gerekirse yeniden düzenleyerek uygulanabilir şekile getirilerek 

hayata geçirilmesidir (Özçer, 2005:53-55; Yıldız, 2017:4). Bireysel inovasyon kavramı çerçevesinde literatürde 

bireyin kişilik özellikleri, yeniliği kabullenme ve kullanmaya yönelik olan davranışları üzerinde 

durulmaktadır (Şentürk vd., 2016:178). Bu anlamda bireysel inovasyon Sarıoğlu (2014:24)’e göre “herhangi 

bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bir kişi tarafından yeni olarak algılanması” ve Yuan ve Woodman (2010: 

333)’a göre “bir yeniliğin geliştirmesi, kabul edilmesi ya da uygulaması” olarak tanımlanmaktadır. Kılıçer’e 

(2011:23) göre ise bireysel inovasyon, “bireyin yeni olan şeylere istekliliğini, onları benimsemesini, 

kullanmasını ya da yararlanmasını” ifade etmektedir. Araştırmanın aracı değişkeni olan ve inovasyon 

sürecini şekillendiren değişken, bireysel inovasyon algısıdır. Rogers (2003:134) bir fikir veya ürünün yenilik 

olarak değerlendirebilmesi için uygulayıcının ilk veya öncü olmasına bakılmadığının altını çizmiştir. Rogers, 

inovasyonların, bireyler veya uygulayıcıları tarafından ilk olarak algılanması gerektiğini ifade etmiştir. 

İşverenlerin ve işyerinde çalışanların, kalite, beklenti, üretim vb. hakkında farklılaşan algılamaları 

bulunabilir. Bu durumun söz konusu olduğu ortamlar, işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmesi birtakım 

zorlukların ortaya çıkmasına sebep olacaktır (Otara, 2011:21, akt., Torun, 2016:24). 

LİTERATÜR TARAMASI 

İnovasyon kavramının teorik temelleri yüzyıla yakın iken turizmde inovasyon kavramının 21. yüzyıl ile 

beraber ancak hız kazandığı söylenebilir. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde turizm sektöründe beş 

faktör kişilik özellikleri ile inovasyon davranışları arasındaki ilişkileri inceleyen çok fazla çalışmaya 

rastlanmamıştır ancak; Bakx (2007) ile Yeşil ve Sözbilir (2013) kişilik özellikleri ile inovasyon davranışları 

arasında bir ilişkiden söz etmektedirler. Her iki araştırmanın otel işletmelerindeki çalışanlara yönelik 

yapıldığı göz önüne alındığında özellikle Bakx’da (2007) deneyime açıklık ile duygusal dengesizlik alt 

boyutlarının inovasyon davranışının önemli belirleyicileri oldukları belirtilirken Yeşil ve Sözbilir’de (2013) 

deneyime açıklık dışında diğer dört kişilik faktörünün bireysel inovasyon davranışı ile ilişkili bulunmadığı 

bildirilmektedir. “Türkçe alan yazında konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri ve seyahat 

acentalarında inovasyon üzerine odaklanan oldukça sınırlı sayıda araştırmanın bulunduğu görülmektedir” 

(Erdem, Gökdeniz ve Met, 2011 :79). “Uluslararası alan yazında inovasyon ve bireysel inovasyon üzerine 

yapılmış çalışmalar (Ar, 2012; Arungai, 2015; Chen, Lai ve Wen, 2006; Chen, Lin ve Chang, 2009; Chiou, 

Chan, Lee ve Hsieh, 2010; Coşkun, Mesci ve Kılınç, 2013; Epetimehin, 2011; Hana, 2013; Lettice ve Chung, 

2011; Ren, Xie ve Krabbendam, 2010) bulunmakla birlikte, bu çalışmaların büyük çoğunluğunun imalat 

sanayi örnekleminde yapıldığı görülmektedir” (Çakıcı, Çalhan ve Karamustafa, 2016 :12). Işık ve 

Türkmendağ (2016) ise öğrencilerin bireysel yenilikçilik algılarını ölçtüğü çalışmasında fikir önderliği, risk 

alma ve değişime direnç algısı boyutları tespit etmiştir ve bu çalışmadaki olumlu algı, olumsuz algı ve 

direnç algısı boyutlarıyla benzerlik göstermektedir. King, McKee Walker ve Broyles (1996), yaratıcı bireyin 

özelliklerinin, deneyime açıklık ile yakından ilişkili olduğu, deneyime açıklığın diğer dört faktörle 

karşılaştırıldığında yaratıcılık ile en yüksek korelasyona sahip olduğunu ve deneyime kapalı insanların 

yüksek yaratıcılık becerilerine sahip olsa bile düşük yaratıcı davranışlar sergilediklerini ileri sürmüştür. 
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George ve Zhou (2001) deneyime açıklık kişilik özelliğini daha fazla gösteren insanların her zaman yaratıcı 

davranışlar gösteremeyeceğini, çünkü yaratıcı davranışların “geribildirim vaadi ve sezgisel görevler” gibi 

durumsal faktörlere de bağlı olduğunu, deneyime açık bireylerin, yüksek geri besleme değerlerine ihtiyaç 

duyduklarını, bunun da olumlu geri bildirim ve sezgisel görevler anlamına geldiğini ileri sürmektedir. 

Mevcut araştırmada deneyime açık bireylerin daha yenilikçi davranışlar sergileyeceği düşüncesi 

öngörülmektedir. Değişime karşı direnç, kurallara ve örgütsel normlara uyum ve önceden belirlenmiş 

hedeflere ulaşma çabası olarak nitelendirilen yüksek sorumluluğun (Conscientiousness) yenilikçi davranış 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir (George ve Zhou, 2001). Bakx (2007) ise yenilikçiliğin 

durumlarla başa çıkmanın yeni yollarını arayan ve mevcut normları umursamayan bireyler gerektirdiğini 

ileri sürmektedir. Barrick ve Mount (1991) yüksek sorumluluk sahibi insanların güvenilir, sorumlu, organize, 

çalışkan ve başarı odaklı olduklarını, Yeşil ve Sözbilir, (2007) Patterson vd.’nin (2009), duyarlılık ile ilişkili 

özelliklerin inovasyonla ilgili olmadığını iddia ettiğini; bunun yerine, sorumluluk azlığının, yenilikle ilişkili 

olabileceğinin önceki araştırmalarda da (Barron ve Harrington, 1981; Harrison vd., 2006; Rothmann ve 

Coetzer (2003), belirtildiğini iletmiştir. Konu ile ilgili yapılan literatür taraması sonucu elde edilen bilgiler 

ışığında olumlu ve olumsuz ilişkilerden söz edilmesine rağmen beş faktör kişilik özellikleri alt 

boyutlarından sorumlukluk ile bireysel inovasyon davranışları arasında negatif bir ilişki olacağı 

varsayılmaktadır. Patterson’a (2002) göre bazı araştırmacılar, dışadönüklük ve yenilik arasındaki ilişkiyi net 

bir şekilde ortaya koyacak yeterli delil olmadığını ileri sürmektedirler (Bakx, 2007). Örneğin; Gelade (2002) 

yenilikçilikle dışadönüklük arasında bir ilişkinin varlığını ileri sürmekte ancak; bu ilişkinin kesin sonuçlara 

varmak için çok karmaşık bir fikir olduğunu da belirtmektedir. Bakx (2007), farklı araştırmacıların 

yenilikçiliği, yeni alanlar yaratmada, yüksek bir enerji düzeyine ve fantaziye sahip olmada bir zevk olarak 

tanımladığını, bu yüzden yüksek bir dışadönüklük seviyesinin yüksek bir inovasyon düzeyiyle ilişkili 

olmasının beklenebileceğini belirtmiştir. Araştırmamızda da benzer şekilde beş faktör kişilik özelliklerinin 

alt faktörlerinden dışadönüklülüğün (Openness), bireysel inovasyon davranışına etki edeceği kabul 

edilmektedir.  Bakx'da (2007), King vd.’nin (1996) uyumluluğun uygunluğa yol açabilirken, inovasyon 

düşüncesinin eylem ve özerkliğin bağımsızlığını gerektirdiğini, yenilikçi davranış için önemli olan bu 

özelliklerin de uyumsuzluk ile negatif ilişkiyi açıkladığını ileri sürmektedir. Yeşil ve Sözbilir’de (2013), 

Barrick ve Mount’un (1991) anlaşmazlıktan yüksek puan alan insanların iyi huylu, bağışlayıcı, kibar, 

yardımsever, özgecil, cömert ve işbirlikçi kişilik yapısında olduklarını ileri sürdüklerini; anlaşmazlık ve 

inovasyon arasında negatif bir ilişki olduğunu gösteren çeşitli çalışmalara (George ve Zhou, 2001; Gelade, 

1997; Patterson, 1999) işaret ettiğini belirtmiştir. Patterson vd. (2009) duygusal dengesizliğin yenilikler 

üzerindeki etkilerine dair tutarsız sonuçların var olduğunu öne sürmüşlerdir (Yeşil ve Sözbilir, 2013). 

Ayrıca; konu ile ilgili literatürde duygusal dengesizlik ve inovasyon arasında olumlu ve olumsuz ilişkilerin 

bulunduğu, hem Patterson’un (2002) hem de King vd.’nin (1996) inovasyon ve duygusal dengesizlik 

arasındaki ilişkiyi belirleme zorluğunu tartıştıklarını, yüksek düzeyde bir duygusal dengesizliğin yüksek 

yenilikçilik ile ilişkili olmasının beklenebileceğini, duygusal dengesizliğin özelliklerinin güvenli, istikrarlı, 

endişeli ve strese karşı toleranssız olduğu, yenilikçi davranışı belirleyen faktörlere bakıldığında da 

benzerlikler bulunabileceğini, ayrıca; değişen çevrelerin, inovasyonu ima etmeye, strese ve kaygıya yol 

açabileceği bildirilmiştir (Bakx, 2007). Konuyla ilgili literatür taraması ışığında araştırmamızda duygusal 

dengesizliğin bireysel inovasyon davranışı ile ilişkili olabileceği kanısı oluşmaktadır. Olumlu bireysel 

inovasyon algısı yüksek bireylerin inovasyon davranışlarının da istenilen seviyelerde olacağı ve beş faktör 

kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı arasında aracılık etkisinin olacağı öngörülmektedir. Ayrıca; 

direnç bireysel inovasyon algısı düşük bireylerin inovasyon davranışlarının da istenilen seviyelerde olacağı 

ve beş faktör kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı arasında aracılık etkisinin olacağı da 

öngörülmektedir. Bunun dışında olumsuz bireysel inovasyon algısı düşük bireylerin inovasyon 

davranışlarının da istenilen seviyelerde olacağı ve beş faktör kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon 

davranışı arasında aracılık etkisinin olacağı da öngörülmektedir.  Yukarıdaki bilgiler ışığında mevcut 

araştırma kapsamında aşağıda sıralanan hipotezler kurulmuştur. H1 “Aşçıların beş faktör kişilik özellikleri ile 

bireysel inovasyon davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.” H1a:“Açıklık kişilik özelliği ile bireysel 

inovasyon davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır”. H1b: “Sorumluluk kişilik özelliği ile bireysel inovasyon 

davranışı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır”.  H1c: “Dışa Dönüklülük kişilik özelliği ile bireysel inovasyon 

davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır”. H1d: “Uyumluluk kişilik özelliği ile bireysel inovasyon davranışı 

arasında negatif yönlü bir ilişki vardır”. H1e: “Duygusal Dengesizlik (Nevrotiklik) kişilik özelliği ile bireysel inovasyon 
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davranışı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır”. H2: “Bireysel inovasyon olumlu algı boyutu beş faktör kişilik 

özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı arasında aracılık etmektedir”. H3: “Bireysel inovasyon olumsuz algı boyutu 

beş faktör kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı arasında aracılık etmektedir”. H4:“Bireysel inovasyon 

direnç algı boyutu beş faktör kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı arasında aracılık etmektedir”.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli: Mevcut araştırmada literatürden yola çıkılarak otel mutfaklarında çalışan aşçıların beş 

faktör kişilik özellikleri, bireysel inovasyon algısı ve bireysel inovasyon davranışı ilişkileri baz alındığı için 

betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma nicel özellikler sunmaktadır.  

Evren ve Örneklem: Bu araştırmanın kuramsal çerçevesi ulaşılabilen alan yazın; uygulaması ise Bursa ili ile 

sınırlı tutulmuştur. Evrenin tamamına yönelik kesin bir (istatistiki) veri elde edilemediğinden dolayı evrene 

ulaşmak adına Bursa’da bulunan aşçılar derneği başkanları ziyaret edilmiş dört ve beş yıldızlı otellerde 

çalışan üyelerininin listesi alınmıştır. Bu üyelerin referansıyla ilgili otellerin aşçıbaşıları ile görüşülmüş ve 

ölçek formları hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Personel sayısı sorularak not edilmiş ve ilgili personel sayısı 

kadar anket formu bırakılarak gönüllü personellerine verilen bilgiler doğrultusunda yüz yüze uygulatması 

istenmiştir. Araştırma kapsamında katılımcıların kimliklerine ilişkin bilgiler istenmemiş ve gizlilik ilkesine 

bağlı kalınacağı belirtilmiştir. Ayrıca; gönüllü olan 18 yaş üstü katılımcılara ölçekleri cevaplandırması için 

yaklaşık 15-20 dakika süre verilmesi istenmiştir. Bu sayede evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. 22 oteldeki 

toplam aşçı sayısı 281’dir. Dağıtılan anketlerden 246’sı geri dönmüştür. Geri dönüş oranı %87,5’dir. Ancak; 

araştırma sonuçlarını etkileyecek veri içeren 26 anket kapsam dışı tutularak 220 anket analize değer 

bulunmuştur. Araştırma kapsamında toplanan nicel veriler, 2017 Temmuz ve Ağustos ayları içinde elde 

edilmiştir.  

Veri Toplama Araçları: Katılımcılara ilişkin demografik bilgileri toplamak amacıyla araştırmacılar 

tarafından hazırlanan bu formda, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, çalışılan alandaki tecrübesi, çalışılan 

işletmedeki tecrübesi, görevi ve eğitim düzeyi vb. demografik bilgileri sorgulanmıştır. Beş faktör kişilik 

özellikleri ile ilgili olarak John ve Srivastava, (1999) çalışmasındaki 44 ifadeden oluşan ölçeğin birebir çevirisi 

yapılarak tercih edilmiştir. Bu konuda turizm konusunda da bilgi sahibi birbirinden habersiz 3 uzmana 

başvurulmuştur. Beş faktör kişilik özelliklerinin tüm ifadeleri dikkate alındığında α =.781 olarak 

bulunmuştur. Alt boyutların cronbach alfa değerleri deneyime açıklık .710, Uyumluluk .634, Sorumluluk 

.726, dışadönüklük .550 ve duygusal dengesizlik .525 olarak bulunmuştur. Bu oranların 1’e yakın olması 

ölçeğin daha güvenilir olduğunu göstermektedir. Bireysel İnovasyon Algısı ile ilgili kullanılan ölçek Taşgit 

ve Torun, (2016) tarafından gerçekleştirilen çalışmadan alınmıştır. Ölçek 10 ifadeden oluşmaktadır. Bireysel 

inovasyon algısı unsurlarının üç boyuttan (olumlu algı, olumsuz algı, direnç algısı) oluştuğu belirlenmiştir. 

Tüm bireysel inovasyon algısının yer aldığı ifadeler analize dahil edildiğinde α = .683 olarak bulunmuştur. 

Alt boyutların güvenirlik analizi sonuçları incelendiğinde, Olumlu Bireysel İnovasyon Algısı ölçeği α =.636, 

Olumsuz Bireysel İnovasyon Algısı ölçeği α =.596 ve Direnç Bireysel İnovasyon Algısı ölçeği α =.501 olarak 

bulunmuştur. Hurt, Joseph ve Cook, (1977) tarafından geliştirilen özgün form Kılıçer ve Odabaşı, (2010) 

çalışmasının temelini oluşturmuş ve toplamda 20 ifade olan bireysel inovasyon davranışı ölçeği bu 

çalışmada da kullanılmıştır. Ancak; bu çalışmada aynı yöntemi izlemek yerine ölçeği oluşturan ifadeler 

açıklayıcı faktör analizine tabi tutulmuş ve ortaya çıkan beş boyutun orijinal çalışmadaki (Yenilikçi, Öncü, 

Sorgulayıcı, Şüpheci, Gelenekçi) boyutlarıyla isimlendirebilecek şekilde benzerlik gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bireysel inovasyon davranışını içeren tüm ifadelerin güvenirlik katsayısı .789 olarak 

bulunmuştur. Alt boyutların α değerleri yenilikçi davranış α = .858, öncü inovasyon davranışı α = .673, 

sorgulayıcı inovasyon davranışı α = .610, şüpheci inovasyon davranışı α = .574, gelenekçi inovasyon 

davranışı α = .306 olarak tespit edilmiştir. Kişisel bilgi formu hariç anket formunu oluşturan tüm ölçek 

ifadeleri için beşli Likert ölçeği kullanılmıştır.  

Verilerin Analizi: Ölçeklerden elde edilen veriler IBM SPSS 22.0 for Windows istatistik paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizi birkaç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle veriler tasnif edilmiş, 

ardından uç değerler ve hatalı veri girilip girilmediği kontrol edilmiştir. Uç değerlerin tespiti aşamasında 

Mahalanobis mesafesi hesaplanmış ve uç değer içeren anket formu tespit edilmemiştir. Regresyon analizi, 

normal dağılım yaklaşımını esas aldığı için araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin çarpıklık (skewness) ve 

basıklık (kurtosis) katsayıları incelenmiştir. Çarpıklık ve basıklık katsayıları, normal dağılımdan sapmayı 
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gösteren değerlerdir. Her iki katsayının da ± 2 değerini aşmaması gerekmektedir (Kunan, 1998; Klein, 2011 

akt., Uşaklı, 2017 :161). Bu araştırmada ilgili değişkenlerin çarpıklık değerlerinin -0,270 ile +0,275; basıklık 

değerlerinin ise -0,319 ile +0,388 arasında değiştiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, verilerin normal dağılımı ile 

ilgili herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. İlgili kontroller tamamlandıktan sonra, ölçeklerin (bireysel 

inovasyon algısı ve bireysel inovasyon davranışı) yapı geçerliklerini ve önde gelen alt boyutlarını tespit 

etmek amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Faktör analizi, Temel Bileşenler Analizi (Principal 

Component Analysis)  yöntemi ve Kaiser Normalizasyonlu Varimax dik döndürme yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Eigen Value değeri 1 ve üzeri olarak kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçlarını 

değerlendirmede temel ölçüt faktör yükleridir. Faktör altında yer alan ifadelerin tespit edilmesi aşamasında, 

ifadelerin her bir faktör için aldıkları faktör yüklerine bakılmaktadır. Bu nedenle, bir ifadenin bir faktörde 

yer alabilmesi için en azından 0.50’lik faktör yüküne yakın ve üstünde olması gerekli görülmüştür. Ayrıca; 

bir faktör altında yer alan ifadenin, bir başka faktör altında da yüksek faktör yüküne (0.40) sahip olması 

durumunda (cross-loading), ilgili ifadenin çıkarılması gerektiği önerilmektedir (Uşaklı, 2017 :155). Bartlett 

Küresellik Testi (Barlett’s Test of Sphericity) sonuçları, değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli 

düzeyde ilişki olduğunu göstermektedir (tüm p değerleri anlamlı, p=.000). Kaiser-Meyer-Olkin örneklem 

yeterliliği ölçüsünün yüksek olması (tüm analizlerde ilgili ölçü > 0.700), toplanan veri setinin faktör analizi 

yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. Faktör analizinde, özdeğeri (eigenvalue) 1’den büyük faktörler 

kullanılmıştır. Faktörlerin isimlendirilmesi aşamasında faktör yükleri ve her bir faktör altında yer alan 

maddenin o faktörün bütünü ile ilişkisi kriterleri kullanılmıştır. Pearson Korelasyonu ve Çoklu Regresyon 

Analizleri ile hipotezler test edilmiştir. Bireysel inovasyon algısının aracılık etkisini test etmek için bağımsız 

değişkenin (beş faktör kişilik özellikleri) bağımlı değişken (bireysel inovasyon davranışı) üzerindeki 

doğrudan, dolaylı ve toplam etkileri birlikte incelenmiştir. Geleneksel olarak aracılık etkisi, Baron ve Kenny 

(1986) tarafından önerilen regresyon analizleri ile test edilmektedir. Aracılık etkisinin tespitinde, Zhao vd. 

(2010) tarafından geliştirilen aracılık sınıflandırması kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan aşçıların %77,7’si erkek, %22,3’ü kadındır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (% 

68,6) 35 yaşından küçük olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yarıya yakınının (% 44,5) alanlarında 10 yıl ve 

daha fazla tecrübeye sahip oldukları, çalışılan işletme bazında % 43,2’sinin 1 yıldan az tecrübeye, % 29,1’inin 

ise 1-5 yıl arası çalışılan işletme tecrübesine sahip oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların çalıştıkları 

işletmelerdeki görevlerine göre dağılımları incelendiğinde, ilk üç iş grubunun sırasıyla aşçı yardımcısı 

(%39,1), aşçı (%25,5) ve kısım şefi (%19,5) olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumu dağılımına bakıldığında 

ise çoğunluğun %40,9 ile lise ve dengi öğrenime sahip bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Yüksekokul 

düzeyinde bir öğrenime sahip olanlar %24,1’dir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucu bireysel inovasyon 

algısının üç boyuttan oluştuğu (olumlu, olumsuz ve direnç) bulunmuştur. İfadelerin en az 0.50 faktör 

yüküne sahip olduğu ve birden fazla faktör altında yer alan ifade olmadığı tespit edilmiştir. İlgili değerler 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Bireysel İnovasyon Algısına Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
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Faktör Adı İfade No Faktör Yükü Açıklanan Varyans (%)  

Olumlu Algı   26.594  

 OA1 .820   

 OA2 .803   

 DA7 .530   

 OA10 .524   

Olumsuz Algı   16.573  

 OLSA3 .537   

 OLSA4 .761   

 OLSA5 .775   

 OLSA6 .550   

Direnç Algısı   10.995  

 DA8 .570   

 DA9 .819   

Toplam Açıklanan Varyans (%) 54.162                 KMO. Örn. Yet.                   Ölç. .711  

Bartlett Küresellik Testi    Ki Kare 321,883; sd= 45; p= .000  
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Açıklayıcı faktör analizi sonucunda bireysel inovasyon davranışının beş boyuttan oluştuğu bulunmuştur. 

Tüm ifadeler kabul edilebilir değere yakın ve üstünde olduğundan analizlerde kullanılmıştır. Açıklayıcı 

faktör analizine ilişkin değerler Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. Bireysel İnovasyon Davranışına Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 Faktör Adı İfade No Faktör Yükü 
Açıklanan 

Varyans (%) 
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Yenilikçi   19,329   

 YEN11 .666    

 YEN12 .833    

 YEN13 .751    

 YEN18 .637    

 YEN19 .536    

 YEN28 .744    

 YEN29 .695    

Öncü   10,828   

 ÖNC15 .478    

 ÖNC21 .700    

 ÖNC22 .643    

 ÖNC24 .612    

 ÖNC26 .488    

Sorgulayıcı   10,719   

 SOR16R .742    

 SOR20R .631    

 SOR25R .638    

 SOR30R .538    

Şüpheci   9,181   

 ŞÜP23R .776    

 ŞÜP27R .742    

 ŞÜP17R .613    

Gelenekçi   6,480   

 GEL14R .709    

Bartlett Küresellik Testi Ki Kare 1222,122;                sd.= 190; P=.000 

Beş faktör kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı arasındaki korelasyan katsayısı (r=.366) 0,01 

düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bireysel inovasyon davranışını en çok etkileyen beş faktör kişilik 

özelliklerinin neler olduğuna ilişkin çok değişkenli regresyon analizi yapılmış ve ilgili değerler Tablo 2’de 

görülmektedir. Analiz sonucunda F=8.405 ve p<.000 olarak tespit edilmiştir. Açıklık, Sorumluluk, 

Dışadönüklük, Uyumluluk ve Duygusal Dengesizlik bağımsız değişkenleri bağımlı değişkendeki (bireysel 

inovasyon davranışı) değişimin (R²=.207 olduğu için) %20,7’sini açıklamaktadır. Modelde yer alan 

değişkenlerden sorumluluk ve uyumluluk, bireysel inovasyon davranışı ile negatif ilişkili öngörülmüş 

ancak; istatistiksel olarak anlamsız pozitif ilişkili (sorumluluk Beta = .124, p= .272), (uyumluluk Beta = .009, 

p= .932) bulunmuştur. Açıklık, Dışadönüklük ve duygusal dengesizlik bireysel inovasyon davranışı ile 

pozitif ilişkili öngörülmüş ancak; duygusal dengesizlik negatif ilişkili (Beta = -.217, p= .017) istatistiksel 

olarak anlamlı iken dışadönüklük de pozitif ilişkili öngörülmüş ancak; negatif ilişkili bulunmuş ve 

istatistiksel olarak da (Beta = -.053, p= . 592) anlamlı bulunmamıştır. Bireysel inovasyon davranışı ile düşük 

pozitif ilişkili ve istatistiksel olarak anlamlı olan tek beş faktör kişilik özellikleri boyutu “açıklık” (Beta = .275, 

p=.007) olarak bulunmuştur. Bu modele göre yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi ß = .229 ve Beta= %27.5 

olduğu için bağımlı değişken bireysel inovasyon davranışını açıklayıcılık açısından pozitif yönde en 

açıklayıcı bağımsız değişkenin, “açıklık”, olduğunu anlamak mümkündür. Tablo 3’teki beş faktör kişilik 

özellikleri boyutlarının bireysel inovasyon davranışı üzerindeki etkilerinin incelendiği bu çok değişkenli 

regresyon analizi sonuçları dikkate alındığında H1 ve H1a hipotezi desteklenmiştir. H1b, H1c, H1d ve H1e 

hipotezleri ise desteklenmemiştir. 
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Tablo 3. H1 ve Alt Hipotezlerine Yönelik Çok Değişkenli Regresyon Analizi Sonuçları 

Hipotez 

Sırası Model 1 ß Beta t (t-p.) R R² 
Uyarl. 

R² 
F p 

H1 ve  

H1a 

H1b, 

H1c, 

H1d 

H1e 

Constant  2.967  6.536 .000 

.455 .207 .182 8.405 .000 

Açıklık  .229 .275 2.722 .007 

Sorumluluk  .093 .124 1.102 .272 

Dışadönüklük  -.045 -.053 -.537 .592 

Uyumluluk  .007 .009 .086 .932 

Duygusal 

Dengesizlik  
-.177 -217 -2.419 .017 

a Bağımsız Değişkenler: Açıklık, Sorumluluk, Dışadönüklük, Uyumluluk, Duygusal Dengesizlik 

b Bağımlı Değişken: Bireysel İnovasyon Davranışı 

Aracılık etkisinden söz edebilmek için  bazı şartların yerine gelmesi gerekmektedir (Baron ve Kenny, 1986, 

akt., Uşaklı, 2017 :193): Bağımsız değişkenin düzeyindeki değişimler (varyasyonlar), bağımlı değişkendeki 

değişimlerin nedenini anlamlı bir şekilde açıklamalıdır (Yol a), Bağımsız değişkendeki değişimler, aracı 

değişkendeki değişimlerin nedenini anlamlı bir şekilde açıklamalıdır (Yol b), a ve b yolları kontrol altında 

tutulduğunda, daha önceden bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasındaki anlamlı ilişki (Yol c), artık 

ya tamamen anlamsız hale gelmeli (tam aracılık) ya da etki düzeyi azalmalıdır (kısmi aracılık). Yol (a) veya 

yol (b) anlamsız ise analize devam edilmez ve aracısızlık ya da etkisizlik olarak değerlendirilir. Tablo 4 1. 

aşamada görüldüğü üzere 1. ön şart olan bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisi 

(Beta=.366 ve p=.000) anlamlıdır ve bu yüzden 1. şart karşılanmıştır. Tablo 4 2. aşamada bağımsız değişkenin 

aracı değişken üzerindeki etkisi anlamlı olup (Beta=.367 ve p=.000) bir sonraki aşamaya geçilmiştir. Tablo 4 3. 

aşamada görüldüğü üzere bağımsız ve aracı değişkenin dahil edildiğinde bağımlı değişken üzerindeki etkisi 

de anlamlıdır (Beta=.297 ve p=.000). 1. aşamadaki anlamlı beş faktör kişilik özellikleri bağımsız değişkeni 

Beta = .366, p=.000 iken 3. aşamada Beta = .297, p=.000 olarak etkisi azalmıştır. Bu durum, beş faktör kişilik 

özelliklerinin bireysel inovasyon davranışı üzerindeki etkisinde aracı değişken olumlu bireysel inovasyon 

algısının “kısmi aracılık etkisi” yaptığını göstermektedir. Sobel Testinin anlamlı çıkması (Z= 2.603, p=.0092)  

algılanan bireysel inovasyon değişkeninin söz konu değişkenler arasındaki kısmi aracılık etkisinin varlığını 

doğrulamaktadır. Bu sonuçlara göre H2 hipotezi desteklenmiştir.  

Tablo 4. H2 Hipotezine Yönelik Çok Değişkenli Regresyon Analizi Sonuçları 

Hipotez 

Sırası 

1.
 

A
Ş

A
M

A
 

Boyutlar 
Bireysel İnovasyon Davranışı 

H2 

Beta t-Value t- p 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri .366 5.056 .000 

Constant  5.483 .000 

Multiple R .366   

R² .134   

F test statistics/  25.564  

F-p  P=.000  

2.
 

A
Ş

A
M

A
 

Boyutlar Olumlu Bireysel İnovasyon Algısı 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri .367 5.142 .000 

Constant  2.397 .018 

Multiple R .367   

R² .135   

F test statistics/  26.443  

F-p  .000  

3.
 

A
Ş

A
M

A
 Boyutlar Bireysel İnovasyon Davranışı 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri .297 3.950 .000 

Olumlu Bireysel İnovasyon Algısı .225 2.992 .003 

Constant  4.769 .000 

Multiple R .430   
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R² .185   

F test statistics/  18.508  

F-p  .000  

SOBEL 

TESTİ 

a= .740               Test Değeri= 3.04115792 

b= .166               Std. Hata= .04039251 

sa=.144               P= .0023567 

sb=.044 

Tablo 5’te de görüldüğü üzere olumsuz bireysel inovasyon algısının aracılık etkisinden bahsedebilmek için 

1. ön şart olan bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisi (Beta=.366 ve p=.000) 

anlamlıdır ve bu yüzden 1. şart karşılanmıştır. Tablo 5’te 2. aşamada görüldüğü üzere bağımsız değişkenin 

aracı değişken üzerindeki etkisi anlamsız olup (Beta=.140 ve p=.067) bir sonraki aşama olan bağımsız 

değişken ve aracı değişkenin birlikte bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkilerine bakılması aşamasına 

geçilememiştir ve sobel testinin yapılmasına gerek kalmamıştır. Bu durumda aracılıktan söz edebilmek 

mümkün olmamaktadır, dolayısıyla H3 hipotezi desteklenmemiştir. Tablo 5’te H4 satırında da görüldüğü 

üzere direnç bireysel inovasyon algısının aracılık etkisinden bahsedebilmek için 1. ön şart olan bağımsız 

değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisi (Beta=.366 ve p=.000) anlamlıdır ve ikinci önşart 

olan bağımsız değişkenin aracı değişken üzerindeki dolaylı etkisinin anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. 

Bu etki anlamsız olup (Beta=.118 ve p=.124) son aşama toplam etkiye bakılması aşamasına geçilememiştir ve 

sobel testinin yapılmasına da gerek kalmamıştır. Bu sonuçlara göre H4 hipotezi desteklenmemiştir. 

Tablo 5. H3 ve H4 Hipotezlerine Yönelik Çok Değişkenli Regresyon Analizi Sonuçları 

Hipotez 

Sırası 

1.
 

A
Ş

A
M

A
 

Boyutlar 

Bireysel İnovasyon Davranışı 

H3 

Beta t-Value t- p 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri .366 5.056 .000 

Constant  5.483 .000 

Multiple R .366   

R² .134   

F test statistics/  25.564  

F-p  P=.000  

2.
 

A
Ş

A
M

A
 

Boyutlar Olumsuz Bireysel İnovasyon Algısı 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri .140 1.842 .067 

Constant  4.608 .000 

Multiple R .140   

R² .020   

F test statistics/  3.394  

F-p          .067  

 

1.
 

A
Ş

A
M

A
 Boyutlar 

Bireysel İnovasyon Davranışı 

H4 

Beta t-Value t- p 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri .366 5.056 .000 

Constant  5.483 .000 

Multiple R .366   

R² .134   

F test statistics/  25.564  

 F-p  P=.000  

2.
 

A
Ş

A
M

A
 

Boyutlar Direnç Bireysel İnovasyon Algısı 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri .118 1.544 .124 

Constant  4.786 .000 

Multiple R .118   

R² .014   

F test statistics/  2.385  

F-p    .124  
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Sonuç ve Tartışma 

Mevcut araştırmada, beş faktör kişilik özelliklerinin bireysel inovasyon davranışını pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Buna göre, beş faktör kişilik özelliklerini oluşturan beş faktörden sadece ikisinin (deneyime 

açıklık ve duygusal dengesizlik) bireysel inovasyon davranışı üzerinde anlamlı etkisi bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, literatürde öne sürülen beş faktör kişilik özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı ilişkisi, 

mevcut araştırma bulguları ile desteklenmiş olup; bağımlı değişken bireysel inovasyon davranışını 

açıklayıcılık açısından pozitif yönde en açıklayıcı bağımsız değişkenin, “açıklık” olduğu, negatif yönde en 

açıklayıcı bağımsız değişkenin ise “duygusal dengesizlik” olduğu bulunmuştur. Bir başka deyişle deneyime 

açık bireylerin bireysel inovasyon davranışlarını olumlu yönde etkilediği, duygusal dengesizlik özelliğine 

sahip olanların ise olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmaktadır. Bu sonuç, daha önceki çalışmaların 

(Bakx, 2007; Yeşil ve Sözbilir, 2013) bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Geniş katılımlı farklı bir örneklem 

üzerinde benzer sonuçlara ulaşılması daha önceki çalışmaların devamı niteliğinde olup bu kapsamda 

literatüre katkı sağlamaktadır. Mevcut araştırmada olumlu bireysel inovasyon algısının beş faktör kişilik 

özellikleri ile bireysel inovasyon davranışı arasındaki ilişkide “kısmi aracılık” etkisi taşıdığı tespit edilmiştir. 

Diğer bir ifadeyle, kişilik özelliklerinin, olumlu bireysel inovasyon algısı aracılığıyla, bireysel inovasyon 

davranışı üzerinde dolaylı bir etkisi daha bulunmaktadır. Bu durum öngörüsel beklenti ile uyumlu olup, 

bireysel inovasyon algısının aracılık etkisinin konuyla ilgili önceki çalışmalarda araştırılmamış olmasından 

dolayı litaratüre katkısı özgünlük taşımaktadır. Şüphesiz olumlu inovasyon algıları aşçıların bireysel 

inovasyon davranışlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Bu durum beklenen inovatif davranışlarda 

inovasyon algılarının dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, otel işletme 

yöneticilerinin; kişilik özellikleri, olumlu bireysel inovasyon algısı, bireysel inovasyon davranışı ilişkisine 

bütüncül olarak yaklaşmaları ve faaliyetlerini buna uygun olarak düzenlemeleri önerilmektedir. Bu öneriler, 

inovatif davranış gerektiren mutfak pozisyonlarının belirlenmesi, kendisinden inovatif bir takım davranışlar 

beklenilen personel seçiminde kişilik özelliklerinin yanında olumlu bireysel inovasyon algısına sahip 

kişilerin de seçilmesi için mevcut çalışmadaki ölçeklerin ve benzeri ölçeklerin kullanılması, hali hazırda 

işletmelerde çalışan personellerin kişisel gelişimine özellikle yaratıcılığına etki edecek esneklik sağlanması 

ve bir takım denemeler yapacak imkanların tanınması şeklinde olabilir. Bunun yanında aşçıların 

yaratıcılığına katkı yapacak, başkalarıyla etkileşim içinde olacağı kongre, seminer, fuar, yarışma gibi 

etkinliklere katılımı teşvik edilmeli ve gerekli katkı sağlanmalıdır. Yaptıkları yemeklerle kişiliklerinden 

birşeyler ortaya koyan aşçıların inovasyon algılarının yüksek olması daha sık inovatif davranışıyla kendini 

göstermektedir. Elbette bireysel inisiyatifleri de bu davranışlarda etkili olabilmektedir. Mevcut çalışmada 

inisiyatif kavramı ele alınmamıştır ancak; ileriki çalışmalarda bireysel inovasyon algısıyla beraber aracılık 

etkisi çalışılabilir. Bunun yanında örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık kavramlarının da kişilik -inovasyon 

davranışı ilişkisinde aracılık rolleri sorgulanabilir. Ayrıca; farklı ülkelerdeki (örneğin, Akdeniz çanağındaki 

ülkeler) beş faktör kişilik özelliklerini, bireysel inovasyon algı ve davranışlarını karşılaştırmalı olarak 

gelecekte incelenmesi düşünülen çalışmalar; ilgili değişkenlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 

Bu araştırma, Bursa ilindeki çoğunlukla şehir otelciliği kapsamında hizmet veren dört ve beş yıldızlı oteller 

ile sınırlı tutulmuştur. Kıyı turizmine yönelik otellerde bulunan personel yoğunluğunun fazla olduğu ve bu 

otellerde daha çok yabancı turiste hizmet edildiği bilinmektedir. Bu tür otellerde çalışan aşçıların daha 

yoğun çalıştığı ve kişilik özelliklerinin bu yoğun ve stresli ortamda önemli farklılıklar oluşturabileceği 

düşünülmektedir. Bundan dolayı da bu tarz otellerdeki aşçıların kişilik bireysel inovasyon ilişkisinin 

incelenmesi önem arz etmektedir. Araştırma evrenine yönelik istatistiki bir veri olmadığı için bu 

araştırmada, dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan aşçıların tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak; yine de 

geri dönüş sayısındaki eksiklikler ve araştırmanın amacına hizmet etmeyecek derecede eksik, yanlış ve uç 

değer kodlamalarından dolayı bu durum, araştırma bulgularının genellenebilirliğini sınırlandırmaktadır. 

Araştırma evrenine yönelik tam sayım yöntemi ile yapılacak olan çalışmalarda daha sınırlı bir hedef kitle 

seçen ve bu hedef kitle üzerinde olasılıklı örnekleme yöntemlerini kullanan araştırmacılar; elde edecekleri 

sonuçların genellenebilirliğini daha da arttırabilirler. İlgili araştırmalar incelendiğinde, beş faktör kişilik 

özellikleri ve bireysel inovasyon davranışını inceleyen nitel çalışmaların oldukça az olduğu belirlenmiştir. 

Bu iki değişkenin daha iyi incelenmesi ve özgün katılımcı görüşlerine daha fazla yer verilmesi amacıyla, 

hem nitel hem de nicel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma çalışmalara daha fazla ağırlık verilmelidir. 

Ayrıca; ölçekte kişilik ile ilgili ifadelerin karışık düzende yer alması da önerilmektedir. Çünkü uygulanan 

ölçeklerde ilk ifadeler deneyime açıklık ile ilgilidir ve çıkan sonuçlarda en fazla anlamlı ilişki de yine aynı 
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değişken üzerinedir. Bu durumun tesadüfi olup olmadığı hakkında gelecek araştırmalar daha detaylı 

sonuçlar üretecektir. 
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1. Giriş 

Sahiplik yapısı ile firma performansı arasındaki ilişki yönetim ve finans araştırmalarının merkezinde yer 

almaktadır. Sahiplik yapısı, kurum (şirket) sermayesi ve oy kullanma hakkına göre mülkiyetin tahsisi olarak 

tanımlanır. Bu tanım aynı zamanda pay sahiplerinin kimliğine de atıfta bulunur (Al-Thuneibat, 2018, s. 3). 

Firmaların sahiplik yapılarının aile, kurumsal, devlet, yabancı, çalışan, yönetici ya da dağınık sahiplik olarak 

sınıflandırılabilir. Sahiplik yapısı, kurumsal yönetimde, temsil maliyetlerine ilişkin temel kontrol 

mekanizmalarından biri olarak önemli bir rol oynamaktadır.  

Yukarıdaki tanımında da görüldüğü üzere sahiplik yapısı, çok boyutlu bir yapıdır ve bu nedenle tek bir 

değişken tarafından yansıtılamaz. Sahiplik bilgilerini yapılandıran iki ana boyut, sahiplik yoğunluğu ve 

sahiplik türüdür. Sahiplik yoğunluğu, bir hisse büyüklüğünü veya hisse miktarını temsil eden mülkiyet 

hakkında niceliksel bilgi verir. İkinci boyut, sahibin kimliği, hissedarın türü ile ilgili nitel bilgilerdir. Bu bilgi 

önemlidir çünkü farklı sahip tipleri farklı güdülere (saiklere), fayda fonksiyonlarına ve kontrol araçlarına 

sahiptir (Grob, 2007, s. 10). 

Firma sahiplerinin ve ortaklarının temelde amacı; servetlerini (hissedar değerini) maksimize etmek olduğu 

için firmaya yaptıkları yatırımın getirisine ilişkin bir ölçüme ihtiyaç duyarlar. Yapılan yatırımın getirisinin 

yani diğer bir ifadeyle yatırılan sermayeyle ne kadar değer elde edildiğinin ölçülmesi için muhasebe tabanlı 

ve değer tabanlı ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak muhasebe tabanlı ölçüm yöntemleri, elde edilen 

getiriyi hesaplarken sermayenin maliyetini göz önünde bulundurmamaları nedeniyle değer tabanlı ölçüm 

yöntemlerine göre sermayenin ne kadar verimli yönetildiğini açıklamada yetersiz kalmaktadırlar. Bu 

nedenle; içsel bir değer tabanlı ölçüm yöntemi olan EVA ve dışsal bir değer tabanlı ölçüm yöntemi olarak 

MVA yöneticiler ve firma sahipleri ve ortakları açısından ön plana çıkmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; değer tabanlı performans ölçütleri olan EVA ve MVA ile sahiplik yapısını temsil eden 

yönetim kurulu büyüklüğü, halka açıklık oranı, halka açıklık süresi ve işletmenin yaşı değişkenleri 

arasındaki ilişkinin varlığını ve gücünü göstermektir. 

2. Değer Odaklı Performans Ölçütleri 

Şirketlerin bir performans ölçüm sistemi kullanmasının temelinde, organizasyonun yaptığı faaliyetlerinin 

performansını ölçüp daha da iyileştirmeye çalışma amacı yatmaktadır. Bu nedenle; şirket, performansını 

ölçmede en uygun ve güvenilir yöntemi seçip uygularsa, gerçek durumunu ölçebilir ve yönetebilir. 

Günümüzde, EVA (Ekonomik Katma Değer) ve MVA (Piyasa Katma Değeri), şirketlerin ve dolayısıyla 

yönetimlerin performanslarının ölçülmesi için önemli araçlar haline gelmiştir. EVA ve MVA; hem şirketlerde 

performans değerlemesi açısından yönetim kontrol sisteminin bir aracı olarak kullanılması ve hem de 

hissedar değeri yaratılması ve değerlemesi hedefiyle bir uyum içinde olmasından dolayı ön plana çıkmıştır. 

Şirket yöneticileri ve özellikle de finans yöneticileri, MVA’nın ve EVA’nın performans ölçümündeki 

potansiyelini ve başarısını gördükçe, bu iki ölçüm tekniği şirketlerin finansal performansını değerlemede 

genel kabul görmüş performans ölçüm araçları haline gelmişlerdir. 

MVA, yönetsel faaliyetlerin hissedar değeri üzerindeki etkisini bir şirketin kuruluşundan itibaren 

değerlerken, EVA belirli bir yıldaki yönetim verimliliğini değerlemektedir. Geleneksel karlılık ölçütlerinden 

farklı olarak, hem MVA hem de EVA ölçüm yöntemleri, sermayenin maliyetini hesaba katmaktadır 

(Sandhar, et al., 2014, s. 40).  Yani; sermayenin maliyetinin dikkate alınması, şirket faaliyetlerinin riskinin de 

dikkate alındığı anlamına gelmektedir. 

Çalışmada yer alan değer tabanlı performans değerleme yöntemlerinden EVA’nın temeli, Franco Modigliani 

ve Merton H. Miller'ın Ekim 1961'de, Journal of Business'da yayımladıkları “Dividend Policy, Growth and 

the Valuation of Shares” adlı makalelerinde öne sürülen serbest nakit akışı ve firmanın nakit bazında 

değerlendirmesine dayanmaktadır. Bennett Stewart ve Stern, Stewart & Company'den Joel Stern tarafından 

serbest nakit akışı ve firmanın nakit bazında değerlendirmesi, EVA kavramına genişletilmiş ve 1989 yılında 

New York merkezli danışmanlık firması Stern Stewart tarafından tescil edilmiştir. Hem bir değer ölçüsü 

hem de bir performans ölçüsü olan EVA, bir işletmenin hissedar varlığını yaratıp yaratmadığına ilişkin bir 

ölçüm aracıdır. EVA, firmanın sermaye maliyetinden daha fazla getiri elde edip edemediğini ölçmekte ve 

getiri, sermaye maliyetini aşarsa, hissedarlar için varlık yarattığı anlamına gelmektedir (Durant, 1999, s. 2). 
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Stewart (1991) EVA'yı; her birimin kendi faaliyetlerinden elde ettiği net kazanç (NOPAT) ile yine her birimin 

sermaye maliyetinin farkı olarak tanımlarken (Sabol & Sverer, 2017, s. 20); Tully (1993), vergilerden ve 

sermaye maliyetinden sonra net faaliyet karı olarak tanımlamıştır. Burada sermayeden kastedilen, firmanın 

toplam aktiflerine karşılık gelen tutardır (Durant, 1999, s. 2). 

EVA = Net Faaliyet Karı - Vergiler – Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 

Kang vd. (2002) EVA’yı, belli bir dönem boyunca işletmeye eklenen değer miktarını gösteren bir ölçüt olarak 

(Kang et al., 2002, s. 49) , Hall & Geyser (2004), bir işletmenin borçlarının ve özsermayesinin toplamından 

oluşan sermayesinin maliyetinden sonra ekonomik değerini yani kârlılığını ölçmenin bir yolu olarak 

tanımlamıştır (Hall, J.H. & Geyser, J.M, 2004, s. 4).   Yani EVA; fiili ekonomik kârın, hissedarların ve borç 

verenlerin benzer risklere sahip diğer menkul kıymetlere yatırım yaparak beklediği asgari getiri oranını 

aştığı veya altında kaldığı kısmıdır (Sandhar, et al., 2014, s. 40).  

Mevcut sermaye tutarında faaliyet kâr marjı artarsa, yatırılacak ilave sermayenin maliyetinden daha yüksek 

getiri sağlayacak yeni projelere yatırım yapılırsa ve getirisi olmayan projeler tasfiye edilirse; EVA artar (Hall, 

J.H. & Geyser, J.M, 2004, s. 6). 

Bir işletmenin dönemsel olarak yarattığı ya da kaybettiği değeri ifade eden EVA; pozitifse işletmenin 

sermayesine değer kattığı (sermayesinin maliyetinden daha yüksek net getiri sağladığı), negatifse, işletme 

sermayesinin aşındığı (getirinin sermayesinin maliyetinin altında kaldığı) sonucunu ortaya koyar (Gökçen, 

2004, s. 105).  

EVA, şirketin ekonomik değerindeki değişimleri ölçmede başarısız olan muhasebedeki bilgilere dayanan 

geleneksel performans ölçüm araçlarından farklıdır ve Stewart (1991)’a göre; EVA, hedefleri belirlemek, 

performansı değerlendirmek, ikramiyeleri belirlemek, yatırımcılarla iletişim kurmak ve her türlü sermaye 

bütçelemesi ve değerlemesi için kullanılan doğru ölçümdür (Sabol & Sverer, 2017, s. 21).  

Değere dayalı yönetim anlayışının gittikçe yaygınlaşması ile birlikte hissedarların koydukları sermayenin 

artıp artmadığı sorusuna yanıt aramak için şirketin MVA değerlerine bakılması gerektiği savunulmuştur 

(Topal, 2008, s. 254).  

Çalışmada yer alan diğer değer tabanlı performans değerleme yöntemi olan MVA yöntemi de EVA gibi 

Stern Stewart danışmanlık firması tarafından geliştirilmiş bir performans ölçüsüdür. MVA’nın amacı 

yatırılan sermayeye ne kadar değer eklendiğinin ya da yatırılan sermayenin ne kadar başarılı yönetildiğinin 

ölçülmesidir (Ertuğrul, 2009, s. 30) . 

 

MVA = Piyasa Değeri – Toplam Yatırılan Sermaye 

Piyasa Değeri = Borcun Piyasa Değeri + Özsermayenin Piyasa Değeri 

 

MVA, bir şirketin piyasa değeri ile sermayesi arasındaki farktır. Başka bir ifadeyle MVA; bir şirketin 

yarattığı değeri, sermayenin cari piyasa değerinden bu yatırımın yapıldığı tarihte şirkete yatırılan fonları 

düşerek ölçmektedir. (Zafiris & Bayldon, 1999, s. 85). Bu nedenle, MVA'nın maksimize edilmesi, hissedar 

değeri konusunu ön plana alan bir şirket için temel hedeftir (Sandhar, et al. 2014, s. 40). MVA, şirketin 

faaliyetlerini yürütmek için elinde bulundurduğu kaynaklarını, şirketin piyasa değerini artırmada ne ölçüde 

etkin kullandığını dikkate alarak, şirket yönetiminin performansını ölçen ve değerleyen bir dış ölçüm 

aracıdır (Topal, 2008, s. 254).  

Dolayısıyla, MVA'yı inşa etmek için firmanın bir süre zarfında pozitif (ve tercihen büyümekte olan) EVA 

elde etmesi gerekmektedir. Sermaye piyasasının, firmanın sermayesinin fırsat maliyetinin üstüne 

çıkabileceğini er ya da geç yansıtacağı varsayımıyla, olumlu EVA tahmini MVA artış beklentisi ile 

eşdeğerdir. (Zafiris & Bayldon, 1999, s. 87)  . Yani; MVA pozitif ancak sermaye maliyetinin altında 

gerçekleşirse firmanın piyasa değeri artmış ancak hissedarların varlıkları aşınmış olur. Bu nedenle; sermaye 
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maliyetinin üzerinde bir getiri elde edilirse yani pozitif EVA gerçekleşirse MVA anlamlı hale gelmektedir 

(Ertuğrul, 2009, s. 31). 

Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, EVA ve MVA performans ölçüm yöntemleri, yatırılan 

sermayenin (maliyeti de dikkate alınarak) ne kadar verimli kullanıldığının ya da yatırılan sermayeye ne 

kadar değer eklendiğinin birer ölçüsüdür. Ölçülen bu değerler aynı zamanda, hissedarların ya da sermaye 

sahiplerinin varlıklarında/servetlerinde ne kadar artış olduğunu da ifade etmektedir. Bu nedenle; değer 

tabanlı performans ölçüm yöntemlerinin sonuçları, hissedarları/sermaye sahiplerini yakından 

ilgilendirmektedir.  

EVA; tüm firma ya da firmanın bir bölümünün faaliyet kârlılığı ile sermaye maliyeti arasındaki farka 

odaklanırken. MVA; firmaya yatırılan sermayenin cari piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farka 

odaklanır. Görüldüğü üzere her iki yöntem de; yatırım yapılan sermayeyi dikkate almakta, yani; sermaye 

sahiplerinin ve ortakların firmaya getirdikleri değerin ne kadar artırıldığı ile ilgilenmektedir. 

Literatürde performans ölçekleri ve sahiplik yapısına ilişkin yapılmış çalışmalar olsa da, bu çalışmalar genel 

olarak muhasebe tabanlı performans ölçeklerini ele almışlardır.  

3. Literatür Araştırması 

Firmaların sahiplik yapısının önemi, teorik literatürde kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Sahiplik yapısı ile 

firma performansı arasındaki ilişki, mülkiyet ve kontrolün ayrılmasının firma sahipleri ve yöneticiler 

arasında bir çıkar çatışması yaratabileceğine işaret eden Berle ve Means (1932)’e kadar uzanmaktadır.  

Ayrıca, Jensen ve Meckling (1976), yöneticilerin özkaynak payları azaldıkça ve sahiplik daha da dağınık hale 

geldikçe, temsil maliyetlerindeki artıştan dolayı firmanın  değer maksimizasyonundan sapmaların olacağını 

ileri sürmektedir. Dağınık mülkiyet yapısı ile ilgili argüman, firmanın menkul kıymetlerinin halka arz 

edilmesiyle zayıflayabilir. Fama’nın (1980) belirttiği gibi, bir firmanın menkul kıymetlerinin değeri hakkında 

etkin bir sermaye piyasası tarafından sağlanan sinyallerin, firmanın yönetimini disipline etmesi 

muhtemeldir. Benzer şekilde Shleifer ve Vishny (1986), büyük dış sermaye sahiplerinin yönetimleri izlemek 

ve disipline etmek için güçlü teşvikleri nedeniyle vekalet (temsil) çatışmalarını azaltabileceğini 

göstermektedir. 

Sahiplik yapısıyla firma performansı arasındaki ilişkileri araştıran diğer çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

Paniagua, Rivelles, ve Sapena (2018), kurumsal yönetim ve mülkiyet yapısının firmaların finansal 

performansı ile ilişkisini incelemişlerdir. Bu amaçla finansal performansın öncüllerini (kurumsal yönetim, 

firma büyüklüğü ve sahiplik yapısı) 59 ülkeden 1207 firmanın 2013 – 2015 dönemi verilerini doğrusal ve 

doğrusal olmayan çoklu regresyon ve nitelik karşılaştırma analizini bulanık küme ile birleştirerek analiz 

etmişlerdir. Çalışma sonucunda ROE ile yönetim kurulu üye sayısı arasında ters yönlü bir ilişki olduğu, 

benzer şekilde mülkiyet dağılımı ile finansal performans arasında da olumsuz bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Vu, Phan ve Le (2018), Vietnam borsasına kote olan 557 firmanın 2004 - 2014 yıllarına ait verilerini ampirik 

bir araştırmayla inceleyerek, yönetim kurulu sahiplik yapısı ile firma finansal performansı arasındaki ilişkiyi 

analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen  regresyon sonuçları yönetim kurulu üye sayısının, ve 

yönetim kurulundaki sahiplik yoğunluğunun ROA'yı olumlu etilediğini ancak ROE üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığını göstermiştir. Yönetim kurulunun istikrarı ise,  finansal performansı (hem ROA hem 

ROE’yi) aşırı olumsuz etkilediği saptanmıştır.  

Kılıç ve Ayrıçay (2018), BİST İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren 78 firmanın 2003 -2014 dönemleri 

arasındaki yıllık verileri kullanarak firmaların yönetim kurulu ve sahiplik yapılarının finansal performans 

üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Çalışmada bağımlı değişken olarak firmaların ROA, ROE, satışların 

karlılığı, Tobin-Q ve piyasa değeri logaritması; bağımsız değişken olarak en büyük ortağın pay oranı, halka 

açıklık oranı, yönetim kurulu büyüklüğü ve CEO ikiliği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, en 

büyük ortağın pay oranı ROA, ROE ve satışların karlılığını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde 

etkilerken; Tobin-Q ve piyasa değerini istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği saptanmıştır.  

Halka açıklık oranının ise ROA, ROE ve satışların karlılığını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilerken; 

Tobin-Q ve piyasa değerini istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde etkilediğ saptanmıştır. Yönetim 

kurulu üye sayısı ile aktif karlılık, satışların karlılığı, Tobin-Q oranı ve piyasa değeri logaritması arasındaki 
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ilişki istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif iken, özsermaye karlılığına etkisi anlamsızdır. Son olarak CEO 

ikiliğinin olması ise firmanın finansal performansını istatistiksel olarak anlamlı ancak negatif yönde 

etkilediği tespit edilmiştir.  

Hamadi ve Heinen (2015), 1996 – 2006 yılları arasında Belçika’da borsaya kote edilmiş firmaların sahiplik 

yoğunluğu ile firma performansı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırma sonucunda Sahiplik 

yoğunluğunun firma performansı üzerindeki etkisinin % 75 – 80 civarında ve pozitif yönlü olduğunu 

saptamışlardır. 

Doğan ve Topal  (2015), 2002-2012 yılları arasında BİST imalat sanayide faaliyet gösteren 136 firmanın 

verilerini kullanarak, firmaların sahiplik yapısının finansal performansı üzerindeki etkisini test etmiştir. 

Çalışmada muhasebe ve piyasa temelli performans göstergeleri bağımlı değişken olarak kullanılmıştır.  

Çalışma sonucunda sahiplik yapısı ile ilgili değişkenlerin muhasebe ve piyasa temelli performans 

göstergeleri üzerinde farklı etki yaptığı saptanmıştır. Örneğin, Tobin’s q ve Altman Z Skoru ile ortak sayısı 

(ORTSAY) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememişken, ortak sayısının muhasebe 

temelli performans göstergeleri olan ROA ve ROE’yi etkilediği tespit edilmiştir. Ortak sayısının artması 

ROA ve ROE’yi artırdığı saptanmıştır. 

Bayraktaroğlu, Ersoy ve Çıtak (2012) yaptıkları çalışmada, 1998 – 2007 yıllarında İMKB 100 endeksinde işlem 

gören 41 firmanın verilerini kullanarak kurumsal yönetim ve değer tabanlı performans ölçekleri arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, CEO'nun aynı zamanda yönetim kurulu 

üyesi olması halinde EVA, MVA ve CVA'nın (Cash Value Added) arttığını ve yönetim kurulu 

büyüklüğünün performansı önemli ölçüde etkilemediğini göstermektedir. Sahiplik yoğunluğu, MVA 

haricinde tüm performans ölçütleriyle önemli ölçüde ilişkiliyken; yönetici sahipliği, kurumsal performansın 

artmasında önemli bir değişken değildir. Yabancı mülkiyetin EVA'yı artırdığı ancak MVA'yı azalttığı 

görülmüştür. 

Şamiloğlu ve Ünlü (2010), 2002 – 2007 yıllarında İMKB 100 endeksinde işlem gören  70 firmanın verilerini 

kullanarak sahiplik yapısı ve firma performansı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma sonucunda 

gerek piyasa temelli gerekse de muhasebe temelli performans ölçütleri ile sahiplik yapısı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını saptamışlardır. 

Margaritis ve Psillaki (2010), düşük ve yüksek büyüme gösteren endüstrilerden seçilen Fransız imalat 

firmalarından oluşturdukları bir örneklem ile  sermaye yapısı, sahiplik yapısı ve firma performansı 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulguların Jensen ve Meckling (1976) temsil 

(vekalet) maliyeti hipotezini destelediği saptanmıştır.  Ayrıca yüksek kaldıraca sahip (daha fazla yabancı 

kaynak kullanan) firmaların performansının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen 

bir diğer bulgu da aile şirketlerinin diğerlerine oranla daha iyi bir performansa sahip olduğudur. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde sahiplik yapısının değer odaklı performans ölçütleri üzerindeki 

etkisi BİST imalat sektöründe yer alan firmalar üzerine yapılan bir uygulama ile test edilmiştir.  

4. BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama 

4.1. Metodoloji 

BİST İmalat sektöründe yer alan işletmeler üzerine yapılan bu çalışmanın amacı, veri seti, veri toplama 

yöntemi, analizi, elde edilen bulgular ve sonuçlar aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.  

4.2. Araştırmanın Amacı 

Son yıllarda işletmelerin finansal performansının ölçümünde geleneksel performans ölçümleri yerine değere 

dayalı performans ölçümlerinin kullanılması gerek araştırmacılar ve gerekse işletme sahip veya yöneticileri 

tarafından daha çok tercih edilmektedir. Değer dayalı performans ölçütleri arasında ise EVA ve MVA en çok 

bilinen ve tercih edilen ölçütler arasında yer almaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmada, BİST’de 

işlem gören imalat işletmelerinde sahiplik yapısı değişkenlerinin EVA ile MVA üzerinde anlamlı bir etkisi 

olup olmadığı tespit etmek amaçlanmıştır.   
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4.3. Veri Seti 

Çalışmanın veri setini 2011 - 2017 tarihleri arasında BİST’de kesintisiz olarak işlem gören 124 imalat 

işletmesinin 7 yıllık verileri oluşturmaktadır. Analizlerde bağımlı değişken olarak işletmelerin EVA ve MVA 

verileri; bağımsız değişken olarak yönetim kurulu büyüklüğü, halka açıklık oranı, halka açıklık süresi ve 

işletmenin yaşı; kontrol değişkeni olarak ise işletmelerin doğal logaritması alınmış toplam varlıklarına ait 

veriler kullanılmıştır.    

4.4. Veri Toplama Yöntemi ve Analizi 

Çalışma kapsamında yer alan işletmelere ait veriler Finnet Mali Analiz programından temin edilmiştir 

(www.finnet.com.tr). 2011 - 2017 inceleme döneminde verilerin sürekliliği ve istatistiksel olarak yapılacak 

analizlerin geçerlilik ve güvenilirliği için 180 işletmeden 56 işletmenin verileri sorun teşkil ettiği tespit 

edildiğinden dolayı araştırmadan çıkarılmış ve böylece geriye kalan 124 imalat işletmesinin verileri 

kullanılarak gerekli analizler yapılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler Tablo 1’deki gibi hesaplanmıştır.  

Tablo 1. Çalışmada Yer Alan Değişkenler, Gösterimi ve Hesaplanması  

Değişkenler Gösterimi Hesaplanması 

Yönetim Kurulu Büyüklüğü YKB 
Bağımlı Yönetim Kurulu Sayısı + Bağımsız 

Yönetim Kurulu Sayısı 

İşletmenin Yaşı (Ay) İYAŞ (Tc - Tk)/30 

Halka Açıklık Süresi (Ay) HAS (Tc - That)/30 

Halka Açıklık Oranı (%) HAO Halka Açık Sermaye Tutarı / Toplam Sermaye 

Toplam Varlıkların Doğal Logaritması LOGTVARLIK LN(Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar) 

Ekonomik Katma Değer EVA 
Faaliyet Kârı x (1-T) - (Yatırılan Sermaye x Ağırlık 

Ortalama Sermaye Maliyeti) 

Piyasa Katma Değeri MVA 
(Toplam Hisse Sayısı x Hisse Kapanış Fiyatı) – 

Özsermayenin Defter Değeri 

Not: Tablo 1’de yer alan “T” kurumlar vergisi oranı, “Tc” cari yıl,  “Tk” işletmenin kuruluş yılı, “That” ise işletmenin 

halka açıldığı tarihi temsil eder.  

Çalışmada yapılan bütün analizlerde son yıllarda başta sosyal bilimciler olmak üzere birçok farklı alanda 

araştırmacılar tarafından veri analizi ve istatistik programı olarak yaygın olarak kullanılan JASP (Just 

Another Stats Package) 0.9.0.1 versiyonlu paket programı kullanılmıştır. 124 işletmenin verilerini kullanarak 

çalışmada yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler önce tespit edilmiş, daha 

sonra elde edilen sonuçlardan yola çıkarak işletmelerin sahip yapılarının EVA ve MVA üzerinde etkisi olup 

olmadığı %5 anlamlılık düzeyinde kurulan dört farklı çoklu regresyon modeli ile sınanmıştır.           

4.5. Çalışmanın Hipotezleri 

İmalat sektöründe faaliyet gösteren 124 işletmenin sahiplik yapısı ile birlikte kullanılan kontrol değişkeninin 

EVA ve MVA üzerindeki etkisini test etmek için yapılan analizlerde aşağıda kurulan hipotezlerin cevapları 

aranmaktadır.  

Hipotez 1:  

 H0: Sahiplik yapısı değişkenlerinin EVA üzerindeki etkisi anlamsızdır 

 H1: Sahiplik yapısı değişkenlerinin EVA üzerindeki etkisi anlamlıdır  

Hipotez 2: 

 H0: Sahiplik yapısı değişkenlerinin MVA üzerindeki etkisi anlamsızdır 

 H1: Sahiplik yapısı değişkenlerinin MVA üzerindeki etkisi anlamlıdır  

Hipotez 3: 

 H0: Kontrol değişkeninin EVA üzerindeki etkisi anlamsızdır 
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 H1: Kontrol değişkeninin EVA üzerindeki etkisi anlamlıdır  

Hipotez 4: 

 H0: Kontrol değişkeninin MVA üzerindeki etkisi anlamsızdır 

 H1: Kontrol değişkeninin MVA üzerindeki etkisi anlamlıdır  

4.6. Elde Edilen Bulgular 

Yapılan analizlerde bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız değişkenlerin 

bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini tespit etmek için yapılan çoklu regresyon modelleri ve onlara ait 

sonuçlar aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. 

Tablo 2. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler  

 Değişkenler N Minimum Maksimum Ortalama 
Standart 

Sapma 

Çarpıklık 

Değeri 

YKB 868 3 14 7,03 2,10 1,21 

İYAŞ 868 24,33 2070,00 510,03 186,98 1,42 

HAS 868 0,03 1177,00 259,80 168,35 2,96 

HAO 868 0,01 0,93 0,32 0,21 0,97 

EVA 868 -2,42e+09 1,44e+09 -2,68e+07 2,40e+08 -2,36 

MVA 868 -1,01e+09 2,39e+09 1,18e+08 3,43e+08 2,62 

LOGTVARLIK 868 15,06 23,35 19,35 1,40 -0,03 

Tablo 2’de elde edilen sonuçlara göre işletmelerin 2011-2017 yıllarına ait YKB ortalaması 7,03, İYAŞ 510,03 

(ay), HAS 259,80 (ay), HAO 0,32 (%), EVA -26.791.000, MVA 117.770.000, LOGTVVARLIK ise 19,35 olduğu 

tespit edilmiştir. Bu sonuca göre 2011-2017 döneminde şirketlerin negatif EVA ve pozitif MVA yarattıklarını 

söyleyebiliriz.  

Bağımlı değişken olarak LOGTVARLIK, HAS, İYAŞ, HAO, YKB, bağımlı değişken olarak ise EVA ve 

MVA‘nın alındığı regresyon formülleri aşağıdaki şekilde kurulmuştur.    

EVA(Model 1) = ß0+ ß1YKB + ß2İYAŞ + ß3HAS + ß4HAO + ei 

EVA(Model 2) = ß0 + ß1YKB + ß2İYAŞ + ß3HAS + ß4HAO + ß5LOGTVARLIK + ei 

MVA(Model 1) = ß0 + ß1YKB + ß2İYAŞ + ß3HAS + ß4HAO + ei 

MVA(Model 2) = ß0 + ß1YKB + ß2İYAŞ + ß3HAS + ß4HAO + ß5LOGTVARLIK + ei 

Yukarıda kurulan formüllerde ß0 bağımlı değişkenin regeresyon katsayısını, ß1, ß2, ß3, ß4, ß5 bağımsız 

değişkenlerin katsayısını, ei ise hata terimini temsil etmektedir.  

EVA’nın bağımlı, sahiplik yapıları ile kontrol değişkeninin bağımsız değişken olarak alındığı çoklu 

regresyon analizine ait sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4’de yer almaktadır. 

Tablo 3’te bağımsız değişkenler ile EVA arasındaki ilişkiyi tespit etmek için çoklu regresyon analizinden 

elde edilen korelasyon ve belirlilik katsayılarına yer verilmiştir. Bu tabloda yer alan en önemli katsayılar R, 

R2, p ve D-W test istatistik değerleridir. R değeri bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki 

korelasyon değerini, R2 değeri bağımlı değişkendeki değişimin (varyans) % kaçının bağımsız değişkenler 

tarafından açıklandığını, p değeri bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranının anlamlı olup 

olmadığını, Durbin-Watson (D-W) değeri ise kurulan çoklu regresyon modelinde oto korelasyon değerini 

vermektedir. 
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Tablo 3. Regresyon Modeli Özeti: EVAc   

Model R R2 Düzeltilmiş R2 F 
Olasılık 

Değeri (p) 
D-W 

1a 0,085 0,007 0,003 1,565 0,182 2,017 

2b 0,274  0,075 0,070 13,979 0,000 2,003 

a. Bağımsız Değişkenler: HAO, HAS, YKB, İYAŞ 

b. Bağımsız Değişkenler: LOGTVARLIK, HAS, İYAŞ, HAO, YKB 

c. Bağımlı Değişken: EVA 

Tablo 3’e göre EVA ile sahiplik değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı olan R değeri tüm değişkenler 

için %8,5 düzeyinde düşük ve anlamsız (F=1,57, p=0,18), kontrol değişkeni olarak alınan LOGTVARLIK 

dahil edildiğinde ise korelasyon katsayısı %27,4’e yükseliyor ve ilişki anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(F=13,98, p=0,00). Birinci model de bağımlı değişken olan EVA’nın %0,07’si (R2), ikinci modelde ise %7,5’i 

(R2) bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. İkinci modelde analize dâhil edilen kontrol 

değişkeninin EVA’yı açıklamada önemli bir değişken olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 3’te yer alan D-W değeri ise ekonometrik çalışmalarda 1,5-2,5 aralığında olduğu zaman kurulan 

regresyon modellerinde otokorelasyon olmadığı kabul edilmektedir. Tabloda elde edilen D-W değeri 2,003-

2,017 arasında olduğundan dolayı her iki modelde de otokorelasyona rastlanmamıştır.  

Tablo 3’te yer alan birinci regresyon modelinde bağımsız değişkenlerin EVA üzerindeki etkisi bir bütün 

olarak anlamlı çıkmadığından (p>0,05) dolayı bu modelin regresyon katsayılarını inceleme gereği 

görülmemiştir. Dolayısıyla 1 no’lu hipoteze göre H0 kabul edilirken, H1 ise red edilmiştir. 

Sadece ikinci modelde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait katsayılar (ß), standardize edilmiş 

regresyon katsayısı (Beta), t değeri, p anlamlılık düzeyi, Tolerans ve VIF değerleri Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Regresyon Katsayıları: EVAa   

Model Değişkenler ß Beta t p 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

2 

ß0 995600000  7,78 0,00  

YKB 7699882,4 0,07 1,84 0,07 0,80 1,25 

İYAŞ -21529,1 -0,02 -0,49 0,62 0,92 1,09 

HAS -34995,4 -0,03 -0,74 0,46 0,97 1,03 

HAO -79420000 -0,07 -1,86 0,06 0,80 1,25 

LOGTVARLIK -53270000 -0,31 -7,95 0,00 0,70 1,43 

a. Bağımlı Değişken: EVA 

 

Regresyon modeli özet tablosunda yer alan istatistiksel değerlere göre, analizde kontrol değişkeni olarak yer 

alan LOGTVARLIK değişkeninin EVA üzerindeki etkisi anlamlı çıkmıştır (p=0,00). Dolayısıyla 1 no’lu 

hipotezde H0 kabul, H1 red edilirken, 3 no’lu hipotezde ise H1 kabul, H0 ise red edilmiştir. 

Elde edilen bu sonuca göre regresyon modeli aşağıdaki şekilde kurulur: 

                   EVA =   995600000 + (-53270000 x LOGTVARLIK) + ei 

MVA’nın bağımlı sahiplik değişkenleri ile kontrol değişkeninin bağımsız değişken olarak yer aldığı çoklu 

regresyon analizine ait istatistiki sonuçlar ise Tablo 5’te ve Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 5. Regresyon Modeli Özeti: MVAc 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 F 
Olasılık 

Değeri (p) 
D-W 

1a 0,228 0,005 0,045 11,843 0,000 2,073 

2b 0,322 0,104 0,099 19,958 0,000 2,067 

a. Bağımsız Değişkenler: HAO, HAS, YKB, İYAŞ 

b. Bağımsız Değişkenler: LOGTVARLIK, HAS, İYAŞ, HAO, YKB 

c. Bağımlı Değişken: MVA 

Tablo 5’te ortaya çıkan sonuçlara göre MVA ile sahiplik değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı olan R 

değeri tüm değişkenler için %22,8 düzeyinde düşük anlamlı (F=11,843, p=0,000), kontrol değişkeni dahil 

edildiğinde ise korelasyon katsayısı %32,2’ye yükseliyor ve ilişkide anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(F=19,958, p=0,000). Birinci model de bağımlı değişken olan MVA’nın %0,05’i (R2), ikinci modelde ise %10,4’ü 

(R2) bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. İkinci modelde analize dâhil edilen kontrol 

değişkeninin MVA’yı açıklamada önemli bir değişken olduğu görülmüştür. 

Ayrıca Tablo da yer alan D-W test istatistik değeri 2,073-2,067 arasında olduğundan dolayı her iki modelde 

de otokorelasyon olmadığını söylemek mümkündür.  

Tablo 5’te yer alan p değerleri 0,05’ten küçük olduğundan dolayı kurulan regresyon modellerinin bir bütün 

olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Regresyon analizinde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait 

katsayılar (ß), standardize edilmiş regresyon katsayıları (Beta), t değerleri, p anlamlılık düzeyleri, Tolerans 

ve VIF değerleri Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Regresyon Katsayıları: MVAa   

Model Değişkenler ß Beta t p 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

ß0 109300000   1,84 0,07   

  
YKB 6166579,38 0,04 1,11 0,27 0,95 1,05 

İYAŞ 99711,40 0,05 1,57 0,12 0,92 1,09 

HAS 60230,50 0,03 0,88 0,38 0,97 1,03 

HAO -316100000 -0,19 -5,43 0,00 0,90 1,11 

2 

ß0 -1091000000   -6,07 0,00   

  
YKB -10620000 -0,07 -1,80 0,07 0,80 1,25 

İYAŞ 83266,28 0,05 1,35 0,18 0,92 1,09 

HAS 45584,45 0,02 0,68 0,50 0,97 1,03 

HAO -174400000 -0,11 -2,90 0,00 0,80 1,25 

LOGTVARLIK 66410000 0,27 7,05 0,00 0,70 1,43 

a. Bağımlı Değişken: MVA 

Regresyon modellerine ait özet katsayılarının yer aldığı Tablo 6’da yer alan istatistiksel sonuçlara göre, 

birinci modelde sadece HAO’nın MVA üzerindeki etkisi anlamlı (p=0,00), ikinci modele ise kontrol 

değişkeni dâhil edildiğinde ise hem HAO ve hem de kontrol olarak yer alan LOGTVARLIK değişkeninin 

etkisi anlamlı çıkmıştır. Elde edilen bu bulgulardan yola çıkarak her iki modelde 2 no’lu hipoteze göre HAO 

için H0 red, H1 kabul, diğer değişkenler için H0 kabul, H1 red, kontrol değişkeni için ise 4 no’lu hipoteze göre 

H0 red, H1 kabul edilmiştir.           

Tablo 6’da regresyon analizlerine ait elde edilen parametre katsayılarından yola çıkarak regresyon modeli 

aşağıdaki şekilde kurulur: 
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Model 1: 

               MVA = 109300000 + -316100000 x HAO) + ei 

Model 2: 

               MVA = -1091000000 + -174400000 x HAO) + (66410000 x LOGTVARLIK) + ei 

5. Sonuç 

Değer tabanlı yönetim araçları olarak EVA ve MVA; firmanın yatırılan sermayesinin verimli yönetilmesinin, 

finansal performansının, stratejik planlarının ve edineceği varlıklarının veya yükleneceği borçlarının, kârlı 

olmayan mamullerin veya hizmetlerin değerlendirilmesine ilişkin ölçüler içermekte ve bu değerlendirmeleri 

yaparken ilgili faaliyet veya konu için ayrılan sermaye tutarını da odağına almaktadır. Dolayısıyla; sermaye 

sahiplerinin/hissedarların servetlerinin maksimize edilmesi de değer tabanlı ölçeklerin ana odak noktasıdır. 

Aynı zamanda, performans ölçüm aracı olmaları nedeniyle de bu iki ölçek; firma yöneticilerinin başarısının 

ölçülmesinde anahtar konumundadır.  

Bu nedenlerden ötürü, değer tabanlı performans ölçekleri EVA ve MVA; hem firmaların yönetim yapısı hem 

de ortaklık ve sahiplik yapısı ile çok yakından ilişkilidir. Teorik anlamda var olan bu ilişkinin, pratikte de 

var olup olmadığının test edilmesi için bu çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada, BİST’de 2011-2017 yılları arasında sürekli olarak işlem gören 124 imalat işletmesine ait veriler 

kullanarak sahiplik yapılarının değer odaklı finansal performans ölçütleri üzerindeki etkisine bakılmıştır. 

İşletmelerin sahiplik yapısı değişkenleri olarak yönetim kurulu büyüklüğü, halka açıklık oranı, halka açıklık 

süresi ve işletmenin yaşı alınırken, değer odaklı performans ölçütleri ise EVA ve MVA alınmıştır. Kontrol 

değişkeni olarak ise işletmelerin toplam varlıklarının doğal logaritması alınmıştır. Çalışmanın ampirik 

bölümünde ilk olarak sahiplik yapılarının EVA ve MVA üzerindeki etkisine bakılmış, daha sonra kontrol 

değişkenini de modele dâhil ederek regresyon analizleri tekrarlanmıştır.     

Elde edilen istatistiksel sonuçlara göre, birinci regresyon modelinde sahiplik yapılarının EVA üzerinde bir 

etkisi olmadığı, ikinci modelde sadece kontrol değişkenin etkisi anlamlı (F=13,98, p=0,00) olduğu ve EVA’nın 

%7,5’ini açıkladığı görülmektedir. Kurulan üçüncü modelde sahiplik yapılarının MVA üzerindeki etkisinin 

anlamlı (F=13,98, p=0,00) olduğu ve MVA’nın %0,05’ini açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu modelde sadece 

halka açıklık oranının etki katsayısı anlamlı çıkmıştır. Dördüncü modelde toplam varlıkların doğal 

logaritması alınarak analize dâhil edildiğinde ise MVA’nın açıklanma oranı %10,4’e çıkmaktadır (F=19,958, 

p=0,00).  

İnceleme kapsamında yer alan işletmelerin 7 yıllık verilerini kullanarak yapılan regresyon analizlerinde elde 

edilen sonuçlardan yola çıkarak işletmelerin yönetim kurullarının büyüklüğü, işletmenin yaşı ve halka 

açıklık süresinin işletmelerin Piyasa Katma Değerleri (MVA) ile Ekonomik Katma Değer (EVA)’leri üzerinde 

bir etkileri tespit edilmemiştir. Halka açıklık oranının MVA üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu, toplam 

varlıklarının EVA üzerinde negatif, MVA üzerinde ise pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.  

Dolayısıyla işletmeyi aile işletmeciliği anlayışından uzaklaştırıp kurumsallaşmaya doğru götüren bağımlı ve 

bağımsız üyelerin toplamından oluşan işletmenin yönetim kurulu büyüklüğü, işletmenin sektörde deneyim 

ve tecrübesi olan yaşı, sermaye piyasasında uzun süre kesintisiz faaliyet göstermesi olan halka açıklık süresi 

ve işletme sahiplerinin çeşitliliği ve artması olan halka açıklık oranı değişkenlerinin artması veya azalması 

bu işletmelerin yarattığı EVA’yı etkilememektedir. İşletme sahiplerinin çeşitliliği ve artması olan halka 

açıklık oranının artmasının MVA’yı azaltmasının nedeni ise işletme Borsa’da sermaye artırımına gittiği için 

işletmenin özsermayesinin defter değerinin piyasa değerinden daha fazla ortaya çıkmasından veya yabancı 

kaynak oranının düşmesinden kaynaklı olduğunu söylemek mümkündür. Toplam varlıkların artmasının 

EVA’yı negatif etkilemesi işletmelerin borçlanma maliyetlerinin yüksek olması, MVA’yı pozitif etkilemesi 

ise işletme büyüklüğünden dolayı piyasa verdiği güven ile hisse senedi fiyatlarındaki artıştan kaynaklı, veya 

işletme büyüdükçe özkaynaklara dayalı büyüme yerine borçlanmaya dayalı bir büyüme stratejisi izlemiş 

olabilir. 
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