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ABSTRACT
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Purpose – Today, the variable and numerous demands from customers, changing market conditions
and the depletion of resources have made agile working methods more necessary than in the past. In
this study, it is aimed to increase the awareness of the concept of agility in companies and to accelerate
the agile transformation processes.
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Article Classification:
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Design/Methodology/Approach – In this research study, a new measurement scale is developed to
assess the current agility levels of the companies operating in logistics sector. The new instrument
measures the agility levels of seven business processes for eight components of agility and an
aggregated level for company agility score is identified. The detailed questionnaire, which is composed
of 51 questions, is applied to 4 companies operating in the logistics sector, differing in size and structure,
and their current agility level is evaluated. The weights for business processes and agility component
are also defined sector based via Analytic Hierarchy Process (AHP) during the calculation of the final
agility score. Due to the detailed structure of the tool, the results gave opportunity for a detailed analysis
of the strengths and weaknesses of the business processes. Hence, custom recommendations could be
made in order to improve the agility level of the company.
Findings – It is seen that there are common elements like technology and innovation, that are highly
effective on agility for every company studied, as well as there are prior elements to be focused that
differ with the size and structure of the company. It is also concluded that companies need to be more
agile as their operation size increases and they can meet these needs with managers who have an
innovative perspective.
Discussion – This study has developed its own methodology, its own research tool and
recommendations, unlike previous studies in the field of agility. Aiming to bring a new link to the
academic chain with these features, this project can shed light on more diverse studies in the field of
agility.

1. INTRODUCTION
Agility can simply be defined as a company's reaction to changing and unexpected situations. It is a
management approach that generates stronger companies in the market operating more responsive to
customer requests. Agile companies are better prepared for unpredictable situations, can adapt to changes
more easily, and manage business processes more successfully. Today, agile approach has become vital for
companies due to the increasing competition and necessity for efficient use of resources. Academic research
confirm that adaptation of agile management provides efficient production, timely service, cost reduction and
profit increase (Glenn, 2009; Inman et al. 2011; Vickery et al., 2010; Mishra et al. 2014; Wang et al., 2014). Hence,
adopting strategies to enhance the agility of the organization became important. That brought the topic to the
requirement of identifying the current agility level of the company in order to generate effective strategies.
However, the ability to measure agility has remained elusive (Geiger et al., 2020). It is difficult to come up with
a measure that is general enough to apply to multiple industries, yet specific enough to capture the
fundamental nature of a specific sector (Erande & Verma, 2008). Upon his extensive literature research,
Suggested Citation
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Wendler (2013) concluded that available approaches for agility assessments have limitations regarding their
applicability to determine the level of overall organizational agility due to either focusing on a specific process
and not able to reflect the interaction of people, structures, process, and technologies, or using complex
methods that are not practical for management. He also highlights that most of the approaches do not support
management in suggesting further actions for improvement. Hence, studies to bridge the gap are still required
to fit the purpose.
With this motivation, a novel questionnaire is developed to collect data and a scale is proposed to assess the
overall agility level of the company considering all business processes. Detailed process-based analysis
provides the feasibility to define custom requirements for improving agility of the company. The scale can be
modified and enhanced according to the essence of the selected industry. Logistics sector is selected for the
cases studied in this paper, and four companies are examined thoroughly. The current agility levels of
companies are determined, and custom recommendations are given to companies considering their weak
processes, capacities and compatibilities.
Within the scope of the study, initially, relevant literature is analyzed for agility measurement scales and
studies implemented in logistics sector. Based on the structure of measuring the agility and the identified gap,
this research led to the construct of the proposed scale which is composed of eight agility dimensions and
seven business processes. Then, the questionnaire is developed and customized questions for logistics sector
is added. Detailed information for identifying the weights of the agility components and aggregating the
outputs to calculate the overall agility level is presented under the methodology section. Finally, results and
custom recommendations for improving agility of each organization assessed are provided. This study aims
to contribute to the literature with a new agility assessment scale together with four real-world
implementation examples from logistics sector.
2. LITERATURE REVIEW
Agility is first mentioned by Brown and Agnew (1982) as ‘‘the capacity to react quickly to rapidly changing
circumstances’ though quoted rarely. The concept drew the attention of the researchers with the growth
competition in the beginning of 1990s, and organizational agility is introduced as a strategic solution. (Walter,
2021). Throughout history, many definitions revealing different components that enable agility have been
made. Kidd (1994) mentions the involvement of technology and defines the construct as ‘The synthesized use
of developed technologies and methods that are mutually compatible’. Gupta and Mittal (1996) also mention
the technology while they declare the integration and the importance of people in their definition as ‘a business
concept that integrates organizations, people and technology into a meaningful unit by deploying advanced
information technologies’. Gartner (2006) mentioned the efficiency and defines agility as ‘the ability of an
organization to sense or create environmental change and respond efficiently and effectively to that change.’
According to Erande and Verma (2008) agility is ‘the ability to respond quickly to unforeseen changes.’ Where
they underline the speed. Charles, Lauras and Wassenhove (2010) and Swafford et al. (2006) also emphasize
the speed and timeliness by defining the concept as ‘the ability to respond to unexpected situations’ and
‘ability to adapt or respond in a speedy manner to changing market conditions’. Teece et al. (2016) grouped
OA under dynamic capabilities of an organization and defined as ‘the capacity of an organization to efficiently
and effectively redeploy its resources as internal and external circumstances warrant’. In addition, Nejatian et
al. (2018) focused on the timeliness and defined the concept as ‘the ability of an enterprise to survive and
prosper in a competitive and unpredictable environment by responding quickly and effectively to any kind of
change and due time’. From these definitions we conclude that organizational agility is the set of some
capabilities of the organization through the application of various methods related with people and processes.
Generally, these capabilities are grouped under four categories in the previous research as ‘responsiveness,
speed, flexibility and competency’, and the methods are called as providers or enablers that vary according to
the sector and the processes. Commonly accepted methods are ‘adopting the new technology, implementing
continuous improvement methods, empowering the workforce and achieving collaboration as well as
achieving the full integration of the system’ (Gunasekaran, 1998; Kuruppalil, 2018; Sharifi and Zhang, 2001;
Yusuf et al., 1999). Consequently, we formed a unified definition to identify the scope of the developed scale
for agility assessment, such as “Agile organizations achieve efficiency, by fast response and adaptation to
changes and serve timely, through the implementation of new technologies and continuous improvement, as
well as the collaboration and integration achieved.”.
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Evaluation of the studies attempting to measure the agility reveal that researchers usually prefer to evaluate
either the level of four main capabilities (Sharifi & Zhang, 1999; Houshmand & Lotfi, 2015), or the efficiency
or effect of the methods implemented for individual cases (Khan & Wisner, 2019; Kumar & Suresh, 2021;
Sreenivasa et al. 2012; Suresh & Patri, 2017). Furthermore, agility level is usually measured from the scope of
supply chain (Al-Zabidi et al., 2021; Azevedo et al., 2012; Boubaker et al., 2019; Charles, Lauras and
Wassenhove, 2010; Halvachi-Zadeh et al., 2011). Considerable research studies exist on the assesment agility
for information technologies and approches are widespread for evaluating the agilty levels (Bahsani et al.,
2015; Baker, et al., 2018; Benefield, 2010; Patel & Ramachandran, 2009; Proulx, 2010; Yin et al., 2011; Wendler,
2014) . Schweigert et al. (2014) also reports that 84.4% of agility assesment models are for systems and software
engineering and only 4.8 % consider process capability. Furthermore, an assessment approach from the
perspective of business processes is scarce and usually limited with the manufacturing processes (Hernaus et
al. 2020; Khoshsima, 2003; Raj & Vinodh, 2014; Saleeshya et al., 2020; Sreenivasa et al. 2012; Vinodh et al. 2010;
Yauch, 2011).
This paper aims to contribute to the literature with the diverse approach for measuring overall corporate
agility level by considering seven business processes that are evaluated in detail for each of the eight
dimensions that constitute the agility construct. Furthermore, the questionnaire is subject to customization by
adding sector specific questions. Hence, with the four case studies, it is an additional ring to the chain of agile
measurement studies for logistics sector.
3. METHODOLOGY
In the proposed methodology, overall organizational agility is assessed by considering seven business
processes from the perspective of eight components of the agility construct. The conceptual framework is
given in Figure 1. A custom questionnaire is developed to collect data and AHP analysis is implemented to
assign the weights to the components and business processes. Details of the methodology steps are provided
in the following subsections.

Figure 1. The conceptual framework of this study

3.1. Development of the Questionnaire
A custom questionnaire to assess agility status for companies operating in logistics sector is developed, and
validated with the evaluations of academicians and experts from the sector. The questionnaire is composed of
51 questions in total that are grouped under 8 categories in parallel with the constructs that define the agility.
Detailed explanations of the categories and the relations with the questions are provided in the following
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sections. In addition to 22 common questions under these categories, there are also additional questions
designed specific to processes and contributes to these categories. Accordingly, Sales and Marketing
department responded to 27 questions whereas Human Resources answered 26. The structure is given in Table
1. Detailed explanations of the design and the questions are given in the following subsections. Moreover, an
example of implementation in Google Forms is given in Appendix. There are common questions for every
process and there are also process-specific questions for every component of the agility construct (given in
italic format). Moreover, some specific questions are added to customize the tool for the case studies
implemented in logistics companies. These custom questions are marked with a star (*) and also given in italic
fonts. Answers are generally given in a 1-5 Likert scale or as ‘Yes/No’ answers. In such case, ‘Yes’ answers are
scored as 5 and ‘No’ answers are scored as 1.
Table 1. The structure of the questionnaire
COMMON
SALES & MARKETING (S&M)
HUMAN RESOURCES (HR)
INFORMATION TECH. (IT)
RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)
WAREHOUSE (W)
OPERATIONS (Op)
FINANCE & ACCOUNTING (F&A)
TOTAL

3.1.1.

T&I
3
2

C&I
4

R&R
3
2

Con & Int.
2
1
1

A&Q
3

Ef
3

1
1

9

3

1
1
6

1
6

5

Ti
2

3
2
2

2

2

CI &V
2

4
4

6

9

6

TOTAL
22
5
4
4
3
4
7
2
51

Technology and Innovation (T&I)

Companies become more agile with in-house innovations. Hence, nine questions asked under this component
receive information about the extent to which companies incorporate technology into their business processes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.2.

What is the percentage of your department's usage of internal online communication channels?
(Skype, Slack, MS Teams...)
What is the percentage of paperwork used tasks?
Evaluate the ease of use of the module of your department of the ERP system used in your company.
What is the percentage of digital channels used in marketing activities?
What is the percentage of sales made in digital platforms?
Is there any project you have realized as a result of IT activities in your company in the last year?
What is the % of investment Increase to IT department from Past Year?
Is there any ERP program you use to process documents?
*Is there any computer program you use to create disposition?
Collaboration and Involvement (C & I)

The level of collaboration between departments in the company can give an idea about the agility level of that
company. In addition, the level of employees' involvement in the company's business processes is another
component that contributes to the total agility of the organization. The collaboration and the level of
involvement of employees in decision-making processes are examined for both inter-employee and
interdepartmental level with six questions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.1.3.

How often are cross departmental meetings held?
What is the employee participation rate in decision making processes?
How confident are you in expressing new and different ideas?
Do employees in the department work in more than one team?
What is the percentage of R&D projects with interdepartmental collaboration realized in year?
How much do you get involved in the company's investment decision-making processes?
Responsiveness and Reactivity (R&R)

Being responsive increases the success of companies in meeting customer demands, thus increasing the sales
potential. Also, when companies are more reactive, decision-making process will be faster. Furthermore, the
reaction time is reduced in unexpected situations and the reaction given becomes more efficient. There are
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three common questions asked to all processes and three additional questions answered by sales and finance
processes to assess this component.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.1.4.

What is the speed of decision making in the process of determining the change in strategy?
What is the speed of taking action in an unexpected situation?
What is the response time to requests from different departments?
Do you apply customer satisfaction research?
What is the external customer satisfaction index on the scale of 1-5?
What is your reaction speed against currency and market changes?
Connectivity and Integration (Con. & Int.)

A company that places emphasis on connectivity and integration establish a solid relationship between
employees, thereby finding opportunities to work more agile. Under this category, there are five questions for
evaluating the employees' loyalty to the company and each other, the integration level of the company's
business processes and the satisfaction levels of the employees in the company.
1.
2.
3.
4.
5.
3.1.5.

Evaluate the level of commitment of the employees in your department to the vision and mission of
the company?
Has your department provided any solution or improvement suggestions to the company's senior
management regarding a problem or issue related to the company?
What is the rate of employees working on a customer specific basis?
What is the internal customer satisfaction index on the scale of 1-5?
*Do you have a YYS* certificate?
Adaptability and Quick Changeover (A&Q)

A company with a high level of adaptability stand out by adapting to changing conditions more easily than
its competitors. In addition, thanks to its high compatibility and quick changeover feature, success levels will
increase in reaching results in the face of critical problems. In the questions of the questionnaire regarding this
component, critical problems faced by the company, strategy changes and compliance with business processes
are questioned with four questions.
1.
2.
3.
4.
3.1.6.

What is the percentage of quick changeover issues successfully handled in past 1 year?
What is the number of critical problems faced and solved in past 1 year?
Evaluate the speed of your employees keeping up with the strategy changes in the department.
*How many different types of trailer module loading your warehouse is suitable for? (container, swap-body,
trailer)
Efficiency (Ef)

With six questions asked under this component that contributes to agility in many dimensions, issues such as
the productivity of the employees, the ability of the company to do more than one job at the same time, and
the reduction of costs with in-house solutions instead of outsourcing are examined.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.1.7.

What is percentage of work completion during remote work?
Evaluate the level of self-discipline of the employees in your department.
What is the percentage of incomplete jobs that require overtime work per week?
*Is barcoding system used in storage activities?
*How many trucks can your warehouse load at the same time? How many ramps does your warehouse have?
*Can the company repair the trucks itself?
Continuous Improvement and Versatility (CI & V)

The continuous improvement of both the company and its employees, learning new things and increasing the
level of expertise in the field creates a more agile working environment. Employees will become even more
versatile thanks to the trainings given and additional responsibilities assigned. Nine questions are developed
for this component.
1.

Do you apply any project implemented to improve department processes?
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.1.8.

What is the number of employees who can work multi-functional in the department?
What is the number of employees work in your department?
Do you have an annual training program for the career development of employees?
Did you inform company employees about agility? (Conference, meeting, brochure etc.)
Do you regularly organize talent programs? (Internship, talent camp, workshop)
Do you have continuous improvement programs implemented for IT staff?
How many of the following IT activities does your company carried out internally? (Hardware support, software
support, software product development)
Are there any projects carried out as a result of R&D studies in your company in the last year?
What is the percentage of investment increase to R&D department from past year?
Timeliness (Ti)

Although the time component is related to many other components of agility, six questions asked under this
component directly question the concept of timing in business processes. Thus, interdepartmental work
delivery processes, the time to solve the problems experienced and the time issues in the key business
processes of the company are addressed.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

What is the percentage of early work delivery?
What is the percentage of late work delivery?
*How long does it take to intervene in the problems encountered by trucks during the expedition?
*What is the frequency of the documents coming to the operations department being processed into the system?
*How long does it take to complete the customs clearance of a truck on average?
*What is the average time until the truck is loaded in the warehouse and depart?

A pilot implementation is conducted in a medium-sized logistics firm to test the questions with the aim to
determine the comprehensibility of the questions, to understand whether the questions reflect the realities of
the industry, to check if there are any logical errors in the questions, and to examine whether the interview
gave a consistent result. Hence the validity is tested and the questions are shaped according to the dynamics
of the sector. In addition, questions about time in some processes of the company are revised in line with the
feedback received from logistics experts and made more compatible with logistics activities. Apart from the
revised questions, some questions are completely removed from the survey. The influencing factor in
excluding these questions from the survey is the opinions of the logistics experts.

3.2. Identification of Weights with Analytical Hierarchy Process (AHP)
The main purpose of AHP is not ranking or scoring, but prioritizing the components by comparing the pairs.
The alternatives are ranked using the scale provided in Table 2. and the weights are calculated following the
formula given.
Table 2. Scale of relative importance intensity
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Where;
i : criteria index
j: alternative index
aij: the score of alternative j for criteria i
a’ij: the normalized score of alternative j for criteria i
wi: the weight of i
lmax: maximum eigenvalue
CI: consistency index
RI: random consistency index (constant values)
CR : consistency ratio
The Consistency Ratio (CR) is calculated to determine the credibility of the decision maker's judgments. The
CR is calculated by dividing the index for the matrix corresponding to the Consistency Index for the set of
judgments. If the CR is less than 0.1, the reliability of the judgment will be high.
Based on the idea that as the sector that the company operate changes, every agility component and every
process have a different impact on being agile. Consequently, sector specific weights are identified. AHP is
implemented twice in order to find the weights of the components and the weights of the company processes
specific for logistics sector. First, the general manager of a logistics company who is experienced in the sector
for 25 Years is selected as the decision maker for weighing the processes. Secondly, a project manager who is
experienced for 8 years in agility has interviewed to provide input for computing the weights of the
components. The results for the weights of agility components in Table 3 display that Technology and
Innovation component of agility is identified as most important for logistics sector with its 33 % score, and it
is followed by Responsiveness and Reactivity with a weight of 16 %. The results for the weights of business
processes in Table 4 revealed that Sales and Marketing and Operations processes, with the equal weights of
27 % each, are the main processes that contribute to agility for logistics sector companies.
Table 3. Weights of Agility components
Agility Components

weights

Technology and Innovation (T&I)

0.33

Collaboration and Involvement (C&I)

0.14

Responsiveness and Reactivity (R&R)

0.16

Connectivity and Integration (Con & Int.)

0.10

Adaptability and Quick Changeover (A&Q)

0.12

Efficiency (Ef)

0.07

Continuous Improvement and Versatility (CI &V)

0.05

Timeliness (Ti)

0.03

TOTAL

1.00

CR: 0.096
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Table 4. Weights of Busines processes
Processes
Sales & Marketing (S&M)

weights
0.27

Human Resources (Hr)

0.14

Information Tech. (It)

0.06

Research And Development (R&D)

0.06

Warehouse (W)

0.08

Operations (Op)

0.27

Finance & Accounting (F&A)

0.12

TOTAL

1.00

CR: 0.044

3.3. Calculation of Agility Index
The responses to the questions are collected with a 1-5 Likert scale and the final agility score of the company
is calculated as follows;
Step 1. The agility scores for processes are calculated using the questionnaire outputs and the component
weights
8

𝑃𝑆𝑙 = ∑ 𝑤𝑘 . 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑘𝑙

(6)

𝑘=1

Step 2. The company agility score is calculated using the process scores and process weights
7

𝐶𝑆 = ∑ 𝑤𝑝𝑙 . 𝑃𝑆𝑙

(7)

𝑙=1

Step 3. A final assessment for performance is calculated as the company agility index to find the distance to a
possible maximum score (Max possible score = 5)
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 𝐴𝑔𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

𝐶𝑆
5

(8)

Step 4. Individual process performance is calculated to find the processes that perform below the company
performance for agility.
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =

𝑃𝑆
5

(9)

Where;
k= 1,..., 8 (agility component indices)
l = 1,..., 7 (company process indices)
scorekl = Score of component k for process l
wk = Weight of agility component k
wpl = Weight of process l
PSl = Process Agility Score of process l
CS = Company Agility Score
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4. FINDINGS
This study is applied in 4 different companies of different sizes operating in the logistics sector. The data is
collected with interviews to authorized people who took part in certain processes in the companies. Thus,
seven department managers are interviewed in each company. Company names are not shared due to
confidentiality concerns and the company names are coded with letters, such as A, B, C and D.
The response for each question is graded on a scale of 1-5, and the average score for each agility component
of each process is calculated. Hence, the maximum possible agility scores for processes and the company
agility score are 5. For the ease of interpretation of the results, the scores of the processes are divided by 5, the
max score, and the performance index of the processes are given in the tables displaying the results. In
addition, the total agility score computed by the aggregated process agility scores, is also converted to
company agility index, and the agility performances of the companies are interpreted.

4.1. Agility Assessment of Company A
Company A is established in Istanbul in 2019, operating in 120 cities of Europe. The company has 120 trucks
and 130 trailers. Working with many different customers, Company A has 3 warehouses and provides services
in many types of transportation such as intermodal, refrigerated, minivan. Company A, which is in a rapid
growth trend, has 150 employees in total at home and abroad.
As displayed in Table 5, which gives the results for Company A, overall agility score is 3.589 out of 5, and
company agility index of 72% is determined. When the agility levels in the process are examined, it is seen
that 2 different processes have lower agility when compared to Company A's overall level. These processes
are "Sales and Marketing" and "Research and Development". This finding yields the custom improvement
proposals for these processes based on the low scores coming from the questionnaire.
Table 5. Total agility assessment of Company A
Agility
Component

Component
Weight
wk

Process (l)
S&M

HR

R&D

F&A

IT

Op.

W

T&I

0.33

4.00

4.00

3.00

3.67

4.20

3.20

3.67

C&I

0.14

4.25

2.25

3.00

2.60

3.00

4.50

3.25

R&R

0.16

3.00

4.00

2.33

4.25

4.00

3.33

4.00

Con. & Int.

0.10

1.67

4.50

4.00

4.50

4.50

3.33

4.50

A&Q

0.12

3.33

3.67

2.00

4.00

3.00

4.33

3.50

Ef.

0.07

4.00

3.67

3.33

3.67

4.00

3.67

3.17

CI & V

0.05

3.50

2.40

4.00

4.00

3.00

3.50

5.00

Ti

0.03

3.00

4.00

2.50

4.00

3.50

3.17

3.50

Process Agility Score (PSl)

3.507

3.662

2.931

3.762

3.791

3.598

3.753

Process Weight (wpl)

0.26

0.14

0.06

0.13

0.06

0.27

0.08

3.589

0.912

0.513

0.176

0.489

0.227

0.972

0.300

Process Performance Index

0.70

0.73

0.59

0.75

0.76

0.72

0.75

Weighted Agility
Score

For ‘Sales and Marketing’ process, a significant low score (1.67) is observed in the agility score of the
"Connectivity and Integration" component compared to the other components. (These details are coming from
the questionnaire outputs which cannot be provided in the paper due to page limits). Based on the low scored
questions, the proposed actions to improve the agility of this process are as follows;
•
•

Encouraging employees to submit improvement suggestions by the company management and
evaluating their ideas may lead to various improvements at this point.
Performing customer-oriented studies in the company's ‘Sales and Marketing’ processes can
positively affect the image of the company. In addition, from an agile perspective, if an employee
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specializes in a customer specific and closely follows the processes related to that customer, these
processes may become more agile.
When Research and Development is examined, low scores are observed in most components. Although the
"Adaptability & Quick changeover", "Responsiveness & Reactivity" and "Timeliness" scores seem low (2.0,
2.33, 2.50), the other components also reduce the agility score at least as much as these components due to
their high weight. The suggestions for R&D process of Company A are designed as follows;
•
•
•
•

Performing the work in the department using digital platforms instead of paper documents.
Improving the communication of R&D employees with other departments.
Training of R&D employees on transformation and change.
Organizing training programs to raise awareness of employees about time management.

4.2. Agility Assessment of Company B
Company B is established in 2014 in Bursa, Turkey and operating in more than a hundred cities in Europe.
The company is one of the leading companies in cold chain transportation in Turkey. The company, which
carries out its operations with 160 employees, has minivan, express transportation and normal semi-trailer
transportation services in addition to refrigerated transportation. The company also provides its customers
warehousing and customs services.
The results given with Table 6 reveal that the total agility level of the company is 80% coming from its high
score of 3,999 out of 5. The agility level of ‘sales and marketing’ processes are very agile with 94% agility level.
However, ‘human resources’ process is the least agile processes of the company with 60% agility performance.
When the process agility values that contribute to the total agility of the company are examined, it is seen that
two processes have noticeably less agility than the total agility level of the company. These processes are
"Human Resources" and "Finance and Accounting".
Table 6. Total agility assessment of Company B
Component
Weight
wk

Agility
Component

Process (l)
S&M

HR

R&D

F&A

IT

Op.

W

T&I

0.33

4.40

2.00

3.67

2.00

4.20

3.80

4.33

C&I

0.14

5.00

2.25

4.75

4.00

3.00

3.75

3.75

R&R

0.16

4.80

4.00

5.00

3.75

4.33

4.67

4.00

Con. & Int.

0.10

4.33

2.75

4.50

4.50

4.50

3.33

4.50

A&Q

0.12

5.00

4.00

4.67

4.67

4.00

4.67

4.00

Ef.

0.07

5.00

4.33

4.33

4.33

4.00

4.67

4.33

CI & V

0.05

5.00

3.40

5.00

4.00

3.50

2.00

4.50

Ti

0.03

4.50

4.50

5.00

5.00

3.50

4.17

4.50

Process Agility Score (PSl)

4.688

2.978

4.390

3.484

3.989

3.972

4.187

Process Weight (wpl)

0.26

0.14

0.06

0.13

0.06

0.27

0.08

3.999

1.219

0.417

0.263

0.453

0.239

1.072

0.335

Process Specific Performance

0.94

0.60

0.88

0.70

0.80

0.79

0.84

Weighted Agility
Score

When the ‘Human Resources’ process outputs are examined in detail, the low scores of the components
"Technology and Innovation", "Collaboration and Involvement" and "Connectivity and Integration" are
striking. Among these components, especially the ‘Technology and Innovation’ component has a score of (2.0)
and as the weight of this component is 33%, it seriously affects the agility of the process negatively.
Improvement suggestions for the Human Resources process are as follows;
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•

Using online communication channels within the company more actively and transferring most of the
work to digital platforms.
• Increasing collaborations with other departments including Human Resources employees in different
teams and supporting them to play more active roles in decision-making processes.
• Implementing a satisfaction survey within the department.
• Arranging trainings for the continuous improvement and informing employees about agility can
accelerate the agile transformation process of the company.
When the ‘Finance and Accounting’ process is examined, the low score of the "Technology and Innovation"
component is noteworthy with (2.0) points. Due to the 33% weight of this component, it seriously affects the
agility of the process adversely. The suggestions provided for the ‘Finance and Accounting’ process are as
follows;
•
•

Using online communication channels within the company more actively and and transferring most
of the work to digital platforms.
Making the relevant modules of the ERP system required in Finance and Accounting processes easier
for use.

4.3. Agility Assessment of Company C
Company C is established in 1998 in Istanbul and operating in Balkan countries. The company carries out its
operations with 100 employees. Company B has 130 trucks in its fleet and also provides express service to its
customers with 15 minivans. The company also provides its customers warehousing and customs services.
When Table 7 is examined, it is seen that the agility index of the company is 66% due to the overall score of
3.314. As the processes that affect the agility level of the company are inspected, the process that scored
noticeably lower score than the overall agility level of the company is ‘IT’ with the 49% performance of agility
index.
Table 7. Total agility assessment of Company C
Agility
Component

Component
Weight
wk

Process (l)
S&M

HR

R&D

F&A

IT

Op.

W

T&I

0.33

3.60

3.00

3.67

2.67

2.00

3.60

2.33

C&I

0.14

3.75

3.00

2.25

2.60

2.50

1.75

1.25

R&R

0.16

4.20

4.33

3.00

5.00

2.67

3.67

4.33

Cın. & Int.

0.10

4.33

2.50

2.50

4.50

1.50

3.00

4.00

A&Q

0.12

3.67

3.67

3.00

4.33

3.00

4.00

4.00

Ef.

0.07

4.67

3.33

4.33

4.00

4.33

4.00

3.83

CI & V

0.05

2.00

1.80

1.50

2.00

2.50

1.50

2.00

Ti

0.03

1.00

3.00

1.00

3.00

3.00

2.83

4.50

Process Agility Score (PSl)

3.715

3.206

3.024

3.485

2.465

3.240

3.020

Process Weight (wpl)

0.26

0.14

0.06

0.13

0.06

0.27

0.08

0.966

0.449

0.181

0.453

0.148

0.875

0.242

0.74

0.64

0.60

0.70

0.49

0.65

0.60

Weighted
Agility Score

3.314

Process Specific Performance

The scores of the agility components in ‘IT’ process are quite low. Moreover, it is observed that the scores of
the "Technology and Innovation" component for other business processes are also quite low. Assuming that
the problem may be caused by troubles in the IT department, general suggestions for increasing the agility
level of the company are as follows:
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•
•
•

Developing an ERP system in company’s own infrastructure or investment in the existing system.
Planning periodic trainings to get more efficiency from the employees.
Encouraging employees to develop projects in their fields, to strengthen their ties with senior
management and supporting them to establish a healthy communication.
Holding meetings between departments more frequently, and strengthening the connection between
processes.
Taking actions to make employees feel valuable by organizing satisfaction surveys for company
employees.
Starting continuous improvement programs for all departments, starting with increasing the existing
trainings.
Improving the connection between employees using communication and technology and raising
awareness of employees about time management.

•
•
•
•

4.4. Agility Assessment of Company D
Company D is a global firm which is established in 1983 in Vienna, and operating with over 3000 employees,
Company D is offering a comprehensive portfolio of air, sea, land transport and storage services. The company
has 130 offices in 40 countries. Company D can be named as one of the world giants in the logistics industry
with its many features. In this study, Company D's unit operating in Turkey was examined.
Table 8 contains Company D's total agility rating. Considering the process and component agility that make
up this picture, it is determined that Company D's total agility level is 79% due to the company agility score
of 3.97. The processes below the general agility level of the company are "IT", "Sales and Marketing" and
"R&D". When these company processes are examined closely, problems in terms of agility can be observed in
many different components. Improvement suggestions for those processes with low scores are as follows;
Table 8. Total agility assessment of Company D
Component
Weight
wk

Agility
Component

Process (l)
S&M

HR

R&D

F&A

IT

Op.

W

T&I

0.33

3.80

3.00

3.67

4.67

4.20

4.80

3.67

C&I

0.14

4.50

4.75

2.50

4.80

3.75

2.50

4.00

R&R

0.16

4.40

3.00

3.33

4.25

4.00

3.67

4.00

Con. & Int.

0.10

4.33

4.25

5.00

4.00

2.00

3.00

4.50

A&Q

0.12

4.00

4.00

4.33

4.00

3.33

4.33

4.25

Ef.

0.07

4.67

4.33

3.67

3.67

4.00

4.33

4.17

CI & V

0.05

4.50

3.40

4.50

3.00

4.50

5.00

4.50

Ti

0.03

1.50

3.00

2.00

2.50

3.00

3.67

4.50

Process Agility Score (PSl)

4.098

3.603

3.655

4.255

3.746

4.004

4.023

Process Weight (wpl)

0.26

0.14

0.06

0.13

0.06

0.27

0.08

3.970

1.065

0.504

0.219

0.553

0.225

1.081

0.322

Process Specific Performance

0.82

0.72

0.73

0.85

0.75

0.80

0.80

Weighted
Score

Agility

When the IT process of Company D is examined, lower scores are observed in the "Connectivity and
Integration" and "Time" components compared to other components and the following actions are proposed;
•
•

Providing an environment for IT process employees to express themselves more comfortably and
encouraging employees to deal with the problems of the company by senior management.
The company should not consider the current situation in terms of delivery times sufficient and should
take advantage of early delivery opportunities by improving the connection between the employees.
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When the Research and Development process of Company D is examined, low scores in "Collaboration and
Involvement" and "Time" components stand out, and the following actions are proposed;
•

Creating an agile working environment by the employees involved in the process, specializing in more
subjects by being included in different teams and contributing to different subjects.

•

Reducing the number of late submissions by improving the connection between employees using
communication and technology.
Detailed examination on the outputs for Human Resources process of Company D reveals that the agility level
is lower in "Technology and Involvement", "Responsiveness and Reactivity" and "Time" components.
Suggestions for increasing the level of agility in this process are as follows:
•
•
•

Integration of digital solutions that can reduce the use of paper documents as far as the Human
Resources process allows.
Maintaining employees more prepared for changing conditions by gaining agile working discipline.
Increasing the proportion of jobs that are delivered early, with the agile working mentality embedded
in process employees.

4.5. Comparative Results
The general characteristics and agility indexes of the companies that have been analyzed in detail in the above
sections is displayed in Table 9 for comparative analysis. Four companies are classified under three categories
- small, medium, large – in order to discuss the different index results. Two of the companies studied, A & B
were classified as ‘medium’ scale companies with their employee size greater than 100, whereas Company C
is classified as ‘small’ due to its relatively smaller size with 100 employees. Similarly, the service scope of
Company C is considerably narrower than A & B; Company C only operates in Balkan Companies while A &
B are operating in more than 110 cities of Europe. On the other hand, Company D is classified as ‘large’ due
to its 3000 employees and wide scale of transportation services via air, sea, and land as well as storage services.
The agility scores of the companies A, B, C and D are all satisfying with values that are greater than 3. The
highest score is found for Company B with 3.999. Company D has a very close score with 3.970. Company A
is following D with a score of 3.589. Finally, Company C has the lowest score of 3.314.
Table 9. Comparative results
SIZE & STRUCTURE
A

B

C

D

Medium_
operating in 120 EU cities
120 trucks and 130 trailers
150 employees
Medium_
operating in more than a
hundred EU cities 110
trucks and 110 trailers
160 employees
Small_
operating in Balkan
countries
130 trucks and 15 minivans.
100 employees
Large_
air, sea, land transport and
storage services
3000 employees

AGILITY
SCORE

INDEX

S&M

HR

R&D

F&A

IT

Op.

W

0.26

0.14

0.06

0.13

0.06

0.27

0.08

3.589

0.72

0.70

0.73

0.59

0.75

0.76

0.72

0.75

3.999

0.80

0.94

0.60

0.88

0.70

0.80

0.79

0.84

3.314

0.66

0.74

0.64

0.60

0.70

0.49

0.65

0.60

3.970

0.79

0.82

0.72

0.73

0.85

0.75

0.80

0.80

When two medium-sized companies, Company A and Company B, are examined, it is observed that there is
a significant difference in the overall agility indexes, and the principal factor that creates this difference is the
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better score for sales and marketing processes together with the effect of the large weight assigned to these
processes. Company B took the lead in these processes because it performed better especially in connectivity
and integration. Based on the observations of the researchers and the outputs, it is stated that this is due to its
employee commitment and contribution. In addition, the success in the operations and warehousing processes
can also be considered in this high performance since these processes are major processes in the logistics
industry. In these areas, Company B stands out with its versatile employees and the adaptation of
technological solutions. Regarding the analysis for Company C and Company D, it can be concluded that, as
the scale of the company grows, as the company matures and the corporate culture develops, higher agility is
exposed. Although these factors are effective in the agile transformation of companies, many factors play a
role in the agility indexes of Company C and Company D. At Company C's low agility level, the company's
overall disregard for continuous improvement and technological solutions is quite effective. Despite being
such a large organization, the main factors behind Company D's ability to achieve agile transformation are its
strong corporate culture as well as its strong management connection with employees and its application of
technological solutions in the field of activity.
5. DISCUSSION
Agility assessment approaches in the literature are criticized for their limitations on (1) their applicability to
determine the level of overall organizational agility since most of them focus on specific processes, and (2) not
supporting management in further actions for improvement. These methods are generally focusing on a
specific process and do not consider the interaction of people, structures, process, and technologies. It is
observed that researchers usually preferred to evaluate either the level of four main capabilities of
organizational agility, such as ‘responsiveness, speed, flexibility and competency’ (Sharifi & Zhang, 1999;
Houshmand & Lotfi, 2015), or they measured the efficiency or effect of the methods implemented, such as fast
response, adaptation to changes and timeliness of service (Khan & Wisner, 2019; Kumar & Suresh, 2021;
Sreenivasa et al. 2012; Suresh & Patri, 2017). The methods applied in the previous research focus on general
assessment and an approach from the perspective of business processes is scarce. These processes are usually
limited with the manufacturing processes (Hernaus et al. 2020; Khoshsima, 2003; Raj & Vinodh, 2014;
Saleeshya et al., 2020; Sreenivasa et al. 2012; Vinodh et al. 2010; Yauch, 2011). Furthermore, some are using
complex methods that are not practical for management.
With this motivation, this study serves to assess the overall agility level of the company considering not only
a focused process but all business processes. Also, agility construct is decomposed under eight components
for a more detailed approach to the measurement. A novel questionnaire is developed to collect data and a
scale is proposed for analyzing these components. With the diverse approach for measuring overall corporate
agility level, seven business processes are considered and each of the eight dimensions that constitute the
agility construct are evaluated for these processes. This detailed process-based analysis provides the feasibility
to define custom requirements for improving agility of the company. Another contribution of the proposed
scale is that the questionnaire is subject to customization both by adding sector specific questions and also
varying the weights of the 7 processes and 8 components. Hence, it can be modified and enhanced according
to the essence of the selected industry
In the case implementations for this study, agility levels are evaluated for logistics companies, and 4 companies
at different scales are examined. 10 sector specific questions are added to the questionnaire, and totally 51
questions are used to measure the agility of 7 business processes with respect to 8 dimensions of the construct.
Considering the difference of sectors, both the question weights and the weights of the business processes are
defined with AHP by logistics sector experts, before the computations of the agility scores.
Detailed agility scores for business processes and the aggregate overall agility score are computed via the
individual scores obtained from the responses to the questionnaire. The comparative results display that all
companies show satisfying results with agility scores that are greater than 3. However, differentiation can be
observed with detailed analysis. As differentiated from the previous research, detailed structure of the method
provides custom conclusions and improvement proposals for the companies studied. Consequently, it can be
concluded that companies with high employee commitment and contribution performed better due to high
scores from connectivity and integration component. Furthermore, companies with stronger corporate culture
and working with more conscious managers about technological transformation have higher agility levels
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than others. High adaptability of the employees and application of technology to the processes result in more
agile organizations while disregard for continuous improvement reduce the agility performance. In addition,
it has been determined that as the operational scale of a company grows, the need for agility increases and the
adoption of an agile perspective from management to all units contributes positively to sustainable growth.
It can be concluded that, business processes that attach importance to technology and innovation concepts
outperformed other processes in terms of agility. On the other hand, some legal regulations, dependency on
external institutions such as customs, agents and customers are also factors that limit the agility level of the
company in some processes. In addition, it was realized that the most important factor in maintaining an agile
organization is the existence of a professional team and the perspectives of managers on agile transformation.
However, the size of the company which enables the strength of its human resources and financial situation
also play an important role in the agile transformation.
In this study, since the total agility level of the companies has been computed by starting from the agility
performance of business processes, custom proposals for improvement are given for individual companies
and processes. Among all the proposed improvement actions reported in the article, the leading are showing
the requirements on empowering the employees and improving the communications and collaboration
between them. Additionally, the recommendations for the adaptation of technological solutions can also be
mentioned here.
Although this study has made a comprehensive assessment of agility in the field of logistics, new studies may
arise by adapting the methodology applied in this study to different sectors. Moreover, the questionnaire can
be applied to a larger group of respondents and more diverse results can be obtained. The agile transformation
process of many companies may have been initiated or accelerated by the implementation of this study in
different sectors and the implementation of the output recommendations.
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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Makro ihtiyati politika araçlarının hedeflerinden biri de ekonomiye kredi akışının sürmesini
sağlamaktır. Tahsis edilen kredilerin geri ödenmemesi yeni kredi tahsislerini ve böylece kredi akışını
sınırlar. Bankacılık sektöründe aktif kalitesinin bir göstergesi olan takipteki kredilerin nedenlerinin
tespiti ve kontrolü bankalar açısından da hayati öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, makro ekonomik
değişkenler ile Türkiye Bankacılık Sektörü takipteki kredi hacmi arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir.
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Yöntem – Çalışmanın kapsamı, Türkiye Bankacılık Sektörüdür (TBS). Bu çerçevede sektörde faaliyette
bulunan bankaların takipteki kredi hacmi üzerinde etkili olduğu düşünülen dört değişken
belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti takipteki krediler ile birlikte, Sanayi Üretim Endeksi,
bankalarca uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, kredi büyümesi ve döviz kuru değişkenlerinden
oluşmaktadır. Değişkenlerin takipteki krediler üzerinde yaratmış olduğu etki VAR (Vektör
Otoregresif) Modeli, granger nedensellik testi, etki-tepki analizleri ile incelenmiş ve analiz edilmiştir.
Çalışmada kullanılan veriler BDDK, TCMB ve TÜİK veri tabanlarından elde edilmiş olup, analizde
2005-2019 dönemi ile sınırlı, aylık veriler kullanılmıştır.
Bulgular – Bulgular, sanayi üretim endeksi değişimlerinin takipteki kredi değişimlerini açıklamada
diğer değişkenlere kıyasla en önemli değişken olduğunu ve takipteki kredi değişimleri ile ters yönlü
bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, bankalarca uygulanan ağırlıklı ortalama faiz
oranları, ortalama (USD ve Euro) döviz kurları ve canlı kredi değişimlerinin de takipteki kredi
değişimleri üzerinde etkili olduğu ve bu değişkenler ile takipteki kredi değişimleri ilişkisinin aynı
yönlü olduğunu göstermektedir.
Tartışma – Banka grupları ve/veya kredi türleri itibariyle takibe dönüşümde etkili olan faktörler
farklılaşabilir. Bu nedenler üzerinde yoğunlaşan farklı politika araçları uygulanabilir.
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Purpose- One of the goals of macroprudential policy tools is to ensure the continuation of the flow of
credit to the economy. Non-repayment of allocated loans limits new loan allocations and thus the flow
of credit. Determining and controlling the causes of non-performing loans, which is an indicator of asset
quality in the banking sector, is also of vital importance for banks. The aim of this study is to analyze
the relationship between macroeconomic variables and the volume of non-performing loans in the
Turkish Banking Sector.
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Design/methodology/approach- The scope of the study is the Turkish Banking Sector (TBS). In this
framework, four variables that are thought to be effective on the non-performing loan volume of banks
operating in the sector have been determined. The data set used in the study consists of non-performing
loans, Industrial Production Index, weighted average interest rates applied by banks, loan growth and
exchange rate variables. The effects of the variables on the non-performing loans were examined and
analyzed with the VAR (Vector Autoregressive) Model, granger causality test, and impact-response
analysis. The data used in the study were obtained from the BRSA, CBRT and TUIK databases, and
monthly data limited to the 2005-2019 period were used in the analysis.
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Findings- The findings reveal that the changes in the industrial production index are the most
important variable in explaining the changes in non-performing loans compared to other variables and
are in an inverse relationship with the changes in non-performing loans. In addition, weighted average
interest rates applied by banks, average (USD and Euro) exchange rates and live loan changes are also
effective on non-performing loan changes and the relationship between these variables and nonperforming loan changes is in the same direction.
Discussion- -Factors that are effective in the conversion to follow-up may differ in terms of bank groups
and/or loan types. Different policy instruments focusing on these causes can be applied.
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1. GİRİŞ
Finansal piyasaların en önemli varlık nedeni fon alışverişidir. Fon alışverişinde bulunan taraflar şirketler ve
bireyler olabileceği gibi Devlet kurumları da olabilir. Finansal piyasaların en önemli unsurlarından biri olan
finansal kuruluşlar ya da daraltılmış bir ifadeyle bankalar, tasarruf sahipleri olan fon sahipleri ile fon ihtiyacı
olanlar arasında köprü görevi gören kuruluşlardır.
Finansal sistemin gelişmişliği ülke ekonomisinin gelişimine de önemli katkılar sağlar. Son yıllarda yapılan
çalışmalar özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal gelişmişlik ile ekonomik gelişmişliğin, özellikle de
büyüme ilişkisinin çok güçlü olduğunu ortaya koymaktadır (Yetkiner & Seven, 2016). Finansal sistemin ana
bileşeni olan bankalar, finansal gelişmişliğin ivme kazanmasına önemli katkılar sağlamaktadır.
Bankacılık karşılıklı güvene dayalı bir ticari faaliyettir. Bu güven ilişkisinde banka hem güvenen hem de
güvenilen taraftır. Mevduat sahibi ile banka arasındaki ilişkide banka, kendisine emanet edilen parayı
korumak ve bunu en verimli alanlarda değerlendirmekle mükelleftir. Bu açıdan banka kendisine güvenilen
taraftır. Banka ile kredi müşterisi arasındaki ilişkide ise banka, bir kişi ya da kuruluşa elinde emanet olarak
tuttuğu parayı ödünç olarak vererek karşı taraftan bu ödüncü belirli vadelerde geri ödemesini beklemektedir.
Bu ilişkide ise bankanın karşı tarafa güveni söz konusudur. Banka ile kredi müşterisi arasındaki güven
ilişkisinin gereklerinin yerine getirilmemesi ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda kredi riski doğmaktadır.
Krediler banka bilançolarının aktifinde ağırlıklı olarak yer tutan en önemli kalemdir.
Mevduatın (ya da herhangi bir kaynağın) krediye dönüşümü ile birlikte bankaların kredi riski doğmakta ve
kredi ödüncünden kaynaklanan bu risk, kredinin vadesi boyunca ya da en azından kredinin tamamen geri
ödenmesine kadarki süreçte bankanın maruz kaldığı en yoğun risk türü olmaktadır. Kredilerin geri
ödemelerinde önemli ölçüde gecikmeler söz konusu kredilerin takibe intikaline neden olur. Donuk alacaklar
olarak da ifade edilen takipteki kredilerin yönetimi bankalar için oldukça zor ve farklı maliyetleri olan bir
süreçtir. 2009 yılında ABD ve Avrupa’daki bankaların takipteki kredi seviyesi, önceki yıllardaki zayıf kredi
değerliliğine sahip kredilerin fazlalığı nedeniyle oldukça yüksek seviyeye ulaşmıştır (Joseph, 2013).
Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık mevzuatı gereği krediler taşıdıkları risk düzeyine göre
belirli gruplara ayrılarak izlenmek zorundadır. Krediler, “Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”1 çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde
değerlendirilerek gruplara ayrılarak izlenir. Bu gruplama sisteminde ana kriter kredi geri ödemelerinde
yaşanan gecikme gün sayıları olmakla birlikte kredi müşterisinin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda
ortaya çıkan bazı olumsuz beklentiler de grup değişikliklerini gerektirebilir. Sadece gecikme süreleri esas
alındığında bir kredinin itfa planına göre yapılması gereken herhangi bir anapara ya da faiz ödemesinin 90
günü geçmesi halinde kredi takipteki kredi (donuk alacak) olarak sınıflandırılmalıdır. Takibe intikal olarak
da ifade edilen bu sınıf değişikliği, kredi geri ödemelerinde hali hazırda sorunlar/gecikmeler yaşayan
müşteriler için geçerli olsa da kredi geri ödemelerinde sorunlar yaşanması muhtemel koşullarda (iflas,
konkordato davaları vb.) banka inisiyatifi ile de gerçekleştirilebilir. Kredi risk sınıfları özde, müşteri kredi risk
derecesinin değişimi sonucunda kredi kalitesinin değişimine göre oluşturulmuştur. Kredinin takibe
dönüşümüne neden olan birçok faktör olabilir.
Takipteki krediler bankanın aktif kalitesini bozmakta, ayrılan karşılık giderleri ve operasyonel giderler
nedeniyle karlılığı düşürmektedir. Ayrıca bankaların bozulan aktif kalitesi itibarını da zedeler (Vurucu & Arı,
2017 ). Takipteki krediler finansal istikrarı da tehdit etmektedir. Takipteki kredi artışları bankaların mali
yapısını ve likiditesini bozarak, finansal sistemden reel sektöre kredi arzının daralmasına yol açar. Takipteki
kredilere neden olan birçok faktör olabilir. Genel olarak değerlendirildiğinde bu nedenlerin, GSYH büyümesi,
işsizlik, banka kapitalizasyonu, bankanın performans ve faaliyet yetersizlikleri, enflasyon, kamu borcu, kredi
büyümesi, enflasyon, bankalar arası rekabet gibi faktörlerde yoğunlaştığı görülmektedir (Naili & Lahrichi,
2020)
Bu çalışmanın amacı kredilerin canlı kredi gruplarından takipteki krediler (donuk alacaklar) gruplarına
sınıflanmasında etkili olması muhtemel değişkenlerin araştırılmasıdır. Araştırma, kredi piyasasında yapılacak
analizlerde ve kredilerin donuk alacak haline gelmeden alınacak tedbirlerin belirlenmesinde olduğu kadar,
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büyümede kredi faktörünün rolü çerçevesinde geliştirilecek makro ekonomik politika araçlarının
belirlenmesinde önem taşımaktadır. Bu amaçla, çalışmada, sanayi üretim endeksi, bankalarca tüketici ve ticari
kredilere uygulanan ağırlık ortalama faiz oranları, canlı krediler ve döviz kuru değişkenlerine ilişkin
değişimlerin, Türkiye Bankacılık Sistemi takipteki krediler değişimi üzerindeki etkisi VAR (Vektör
Otoregresif- Vector Autoregressive) yöntemi çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, Ocak 2005Aralık 2019 dönemine ait aylık bazda elde edilen veriler kullanılarak durağanlık, nedensellik testleri yapılmış
VAR analizi uygulanmış, etki tepki grafikleri elde edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmanın araştırma
döneminin 2019 yılı sonu itibariyle sınırlanmasının nedeni, 2019’un son çeyreğinde başlayan Covid-19 salgını
nedeniyle, bankacılık mevzuatında salgının olumsuz makroekonomik etkilerini azaltmak amacıyla BDDK
tarafından takipteki krediler özelinde getirilen esnekliklerin (örneğin takibe intikal gecikme sürelerinin
artırılması) analiz sonuçlarını hatalı yönde etkileme potansiyelidir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI
Bankacılık sektörü fonlara aracılık işlevini yerine getirirken ve elde ettiği kaynakları kredi olarak
kullandırırken, başta kredi riski olmak üzere, likidite, faiz, kur vb. birçok risk türü ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bu risklerden biri ve belki de en önemli risk türü kredi riskidir. Bankalar, kredi tahsisleri
sonucunda kredinin itfa planına uygun şekilde geri ödenmesini talep ederler ancak sistemik ya da sistemik
olmayan bazı faktörler nedeniyle kredi geri ödemelerinde itfa planına uygun olmayan ödemeler ya da
gecikmeler olabilmektedir. Standart nitelikli (1.grup) olarak sınıflanmış bir krediye ait geri ödeme
unsurlarından olan anapara ve/veya faiz geri ödemelerindeki gecikmeler 30 günü aştığı zaman, söz konusu
kredi yakın izlemedeki krediler (2.grup) grubuna aktarılır. Yakın izlemede yer alan bir kredinin herhangi bir
anapara ya da faiz ödemesinin 90 günden fazla gecikmesi, makroekonomik şartların veya borçluya ilişkin
özel durumların kredi ödemesinin 90 günden fazla gecikeceği kanaatini oluşturması, borçlunun kredi
değerliliğinin bozulması, ya da 9 no’lu Türkiye Finansal Raporlama Standardına göre borçlunun temerrüdü
dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olunması gibi durumlarda, ilgili
kredinin takipteki krediler sınıfları aktarılması (gecikme gün sayısına göre 3, 4, 5. Gruplar) ve buna uygun
düzeyde karşılık ayrılması gerekmektedir. Takipteki kredi olarak sınıflandırılmış bir alacağın teminata
başvurulmaksızın tahsil edilmesi veya yeniden yapılandırılması neticesinde Karşılıklar Yönetmeliğinde
belirlenen esaslar çerçevesinde tekrar canlı kredi olarak sınıflandırılması mümkün olmakla birlikte, tahsil
imkânı kalmaması veya varlık yönetim şirketlerine satılması gibi durumlarda ise kayıttan düşülebilmektedir.
Takibe intikal eden bir kredi, banka bilançosunda canlı kredi hesaplarından çıkarılarak takipteki krediler
hesaplarına aktarılacak, bankaların elde ettiği düzenli faiz gelirleri olması gereken düzeye göre azalacak, özel
karşılık (TFRS 9’a göre ömür boyu beklenen kredi zararları) ayrılması gerektiğinden faiz dışı giderleri artacak,
likidite açığı artacak ve aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, likidite, karlılık oranları gibi göstergeleri olumsuz
olarak etkilenecektir (Çıplak ve Kılıç, 2021); (Selimler, 2015).
Takibe intikali gerçekleşen bir kredinin nedenlerini sadece tek bir olaya ya da unsura bağlamak hatalı bir
yaklaşım olur. Takipteki krediler, kredi borçlusuna ilişkin nedenler, çevresel nedenler ve bankalardan
kaynaklanan nedenler olmak üzere üç kategoride ele alınabilir. Takipteki kredilerin kredi borçlusuna ilişkin
nedenleri olarak, gelire göre fazla borçlanma, firmalarda yönetim yapısındaki hatalar, ürünün niteliğinin ve
kalitesinin yetersiz oluşu, pazarın yapısı ve firmanın finansal durumunun bozulması sayılabilir. Çevresel
nedenler ise genellikle makro ekonomik risk unsurlarındaki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Bu
kapsamda, ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler bireylerin ve firmaların borç ödeme güçlerini olumsuz
etkileyebilir. Son olarak, bankalara özgü ya da bankalardan kaynaklanabilecek nedenler olabilir. Bunlar,
bankaların kredi istihbaratındaki zafiyet, kredi için yeterli teminat alınmaması, kredi fonksiyonunun
yönetimindeki hatalar olabilir (Takan ve Boyacıoğlu, 2011).
Bankacılıkta aktif kalitesi, kredi kalitesi gibi temel göstergeler temel olarak takipteki krediler verisi üzerinden
izlenen göstergelerdir. Bu nedenle gerek finansal sektör gerekse kamu otoritesi tarafından yakından izlenen
kredi riski ve takipteki krediler, doğru yönetilmeli ve olumsuz etkileri azaltılmalıdır.
Türkiye Bankacılık Sektörünün 2005-2019 dönemine ilişkin toplam kredi hacminin gelişimi (Türk Parası ve
Yabancı Para cinsinden) Şekil 1’de, Takipteki krediler hacmi ve Takibe Dönüşüm Oranı (Takipteki
Krediler/Toplam Krediler) gelişimi ise Şekil 2’de görülmektedir:
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Şekil 1: Türkiye Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi Gelişimi (2005-2019)
Kaynak: BDDK (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik/tr/Home/Gelismis) ’dan elde edilen verilerle yazar
tarafından oluşturulmuştur.
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Şekil 2. Türkiye Bankacılık Sektörü Takipteki Krediler-Takibe Dönüşüm Oranı Gelişimi (2005-2019)
Kaynak: BDDK (https://www.bddk.org.tr/BultenAylik/tr/Home/Gelismis) ’dan elde edilen verilerle yazar
tarafından oluşturulmuştur.
Şekil 1 ve Şekil 2’de yer alan veriler incelendiğinde Türkiye Bankacılık Sektöründe 2005-2019 döneminde
toplam kredi hacminde önemli artışlar gerçekleştiği, kredi hacmi genişlemesi ile birlikte kredi riski artışı ve
bunun sonucunda takipteki kredi hacminde de artışlar gerçekleştiği görülmektedir. Genel olarak
değerlendirildiğinde, Türkiye Bankacılık Sisteminde, ekonomik büyümeye paralel olarak kredi hacmi artarak
devam etmiştir. Kredi genişlemesi ve ekonomik büyüme karşılıklı olarak birbirini beslerken (Karahan, Yılgör,
ve Özekin, 2018), kredi genişlemesi diğer taraftan kredi riskinde de artış yaratmaktadır. Bu durumda, kredi
genişlemesi sonucunda aktif kalitesi olarak ifade edilen parametrelerde bozulmalar ortaya çıkabilecektir.
Takipteki kredi artışlarına rağmen toplam kredi hacmindeki genişleme, toplam krediler içerindeki takipteki
kredi payını gösteren takibe dönüşüm oranının, 2005-2019 döneminde, %2-6 bandında hareket etmesini
sağlamıştır.
Literatürde takipteki krediler, kredi riski, aktif kalitesi ve kredi kalitesi üzerine yapılmış birçok çalışma
bulunmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar, münhasıran belirli bir ülkeye ilişkin veriler üzerinde odaklanırken,
diğer bazı çalışmalar ise belirli ülkelerin karşılaştırılması, ya da Avrupa Birliği üye ülkeleri gibi belirli
uluslararası birliklere üye ülkelerin analiz edilmesine odaklanmaktadır. Söz konusu çalışmalarda ele alınan
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verilerin, genellikle makro ekonomik veriler olduğu görülmekle birlikte, bankalara özgü birtakım faktörlerin
de aktif kalitesi ve kredilerin takibe dönüşümü üzerindeki etkilerinin araştırıldığı görülmektedir.
Ozili (2019) tarafından, 2004-2013 döneminde Avrupa’da yer alan ülkelerde faaliyette bulunan bankaların
takipteki kredilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, panel veri analizi yöntemi ile yapılan çalışma
sonucunda, takipteki krediler değişkeninin kredi artışları ve GSYH ile negatif yönlü, SYR ile ise pozitif yönlü
ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir.
Kara ve Baş (2019) tarafından Türkiye Bankacılık Sektörünün 2005-2017 dönemi takipteki kredilerinin (TCMB
kaynaklarında tasfiye olunacak alacaklar olarak ifade edilmektedir) ARDL sınır testi yöntemi ile analiz
edildiği çalışma sonucunda, takipteki kredilerin toplam kredi hacmi değişkeni ile uzun dönemli ve pozitif
yönlü ilişki (eşbütünleşme ilişkisi) içerisinde olduğu belirlenmiştir.
Bofondi ve Ropele (2011), son 20 yıllık dönemde İtalya bankacılık sektöründe faaliyette bulunan bankaların
takipteki kredileri üzerinde etkili olan makroekonomik faktörlerin belirlenmesi amacıyla, zaman serileri
regresyon (OLS) analizi yöntemi ile yaptıkları çalışma sonucunda, bireysel krediler için hesaplanan takibe
dönüşüm oranları ile reel GSYH ve konut fiyatları büyüme oranlarının negatif yönlü, işsizlik oranı ve kısa
vadeli fazi oranlarının ise poizitif yönlü ilişki içerisinde olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca, şirketlere verilen
krediler için hesaplanan takibe dönüşüm oranları ile işizlik oranı ve net faiz giderlerinin brüt faaliyet karına
oranı değişkenlerinin pozitif yönlü, dayanaklı tüketim malları tüketimi ile ise negatif yönlü ilişki içerisinde
olduğunu belirlemişlerdir.
Ciukaj ve Kil (2020) tarafından, 2011-2017 döneminde bazı AB ülkeleri bankalarına ait takipteki kredilerini
etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, panel veri analizi yöntemi ile yapılan çalışma sonucunda,
takipteki krediler ile GSYH ve bankaların aktif karlılığı değişkenleri arasında negatif, kredi faiz oranları ve
işsizlik ile pozitif ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Olayinka ve Mofoluwaso (2014) tarafından, 1981-2011 döneminde Nijerya bankacılık sektörü takipteki
kredilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Johansen Juselius eşbütünleşme analizi ve hata
düzeltme modelinin kullanıldığı çalışma sonucunda, ekonomik büyüme ile takipteki kredilerin negatif yönlü
ilişkisi ortaya konulmuştur. Çalışmada ayrıca, işsizlik, döviz kurları ve kredi faiz oranlarındaki artışların
takipteki kredileri artırma, borsa endeksindeki artışların ise takipteki kredileri azaltma eğilimi olduğu
belirlenmiştir.
Tanasković & Jandrić (2015) tarafından, 2006-2016 döneminde Orta ve Doğu Avrupa ile Güney Doğu Avrupa
ülkeleri bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların takibe dönüşüm oranlarının statik panel veri
analizi yöntemi ile analiz edildiği çalışma sonucunda, takibe dönüşüm oranları ile GSYH değişkeninin negatif,
yabancı para kredi oranları ve döviz kuru seviyesinin ise pozitif ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada,
enflasyon değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ancak finansal piyasaların gelişmişlik düzeyi
değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte takibe dönüşüm oranları ile negatif yönlü ilişki
içerisinde olduğu, ulaşılan bir diğer bulgudur.
Ayhan ve Kartal (2021), 23 ülkede 2006-2018 arasında yıllık verilerle heterojen panel analizi kullanılarak
yaptıkları çalışmalarında, krediler, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve tasarrufların takipteki krediler üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı negatif etkiye sahip olduğunu, buna karşılık döviz kurlarının ise anlamlı olmayan
pozitif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır.
Ahmad ve Bashir (2013), Pakistan bankacılık sektöründe 1990-2011 yıllarını kapsayan ve klasik en küçük
kareler (OLS) metodu ile yaptıkları çalışmalarında, GSYİH büyümesi, faiz oranları, enflasyon oranı, ihracat ve
sanayi üretimi ile takipteki krediler arasında negatif yönlü ve güçlü ilişkiler belirlerken, tüketici fiyat endeksi
ile pozitif yönlü ilişki tespit etmişlerdir.
Makri ve diğerleri (2014) tarafından, Euro Bölgesi bankacılık sistemi içerisinde yer alan 14 ülkenin 2000-2008
dönemi verilerinin panel veri analizi fark GMM yöntemi ile analiz edilmesi sonucunda, bankaların takibe
dönüşüm oranlarının, özkaynaklar/toplam varlıklar ve özkaynak karlılığı değişkenleri ile negatif, kamu
borcu/GSYH ve işsizlik değişkenleri ile negatif ilişkili olduğu bulgularına ulaşılmıştır.
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Adebola ve diğerleri (2011), Malezya’da islami bankacılık sektörü üzerinde, ARDL sınır testi yaklaşımı ile ve
2007:1-2009:12 dönemini kapsayan çalışmalarında, ortalama borç verme faizi oranının takipteki krediler ile
pozitif yönlü, üretici fiyat endeksi ile ise negatif yönlü ilişkide olduğunu belirlemişlerdir.
Demirel (2016) tarafından, 2003-2014 yılları arasında Türkiye Bankacılık Sektörü takipteki kredilerini etkileyen
değişkenlere ilişkin yapılan çalışmada değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerini belirlemek için
VECM (Hata düzeltme modeli) ve Johansen Eş Bütünleşme Analizi yöntemleri kullanılmış, çalışma
sonucunda özetle, sanayi üretimi, ekonomik büyüme ile takipteki krediler arasında negatif yönde, cari açık ve
takipteki krediler arasında ise pozitif yönde bir ilişki tespit edilirken, reel döviz kuru ve reel kredi
genişlemesiyle ile takipteki krediler arasında kısa dönemli istatistiki olarak anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır.
Bununla birlikte, çalışmada kredi riskiyle ABD 2 yıllık tahvil faizleri arasında pozitif bir ilişki belirlenmiştir.
Yüksel (2016) tarafından, Türkiye’deki bankaların takipteki krediler oranını belirleyen makro ekonomik ve
bankalara özgü faktörlerin incelendiği çalışmada, 1988-2014 dönem aralığındaki yıllık veriler MARS (Çok
Değişkenli Uyumlu Regresyon Uzanımlar) yöntemi ile incelenmiş, araştırma sonucunda, USD kurları
değişkeni ile takipteki krediler arasında pozitif yönlü, bankaların faiz gelirleri değişkeni ve büyüme oranı ile
takipteki krediler arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Bu çalışmada, Sanayi Üretim Endeksi, tüketici kredileri ve ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz
oranları, canlı krediler ve ortalama döviz kuru değişkenleri değişimlerinin, Türkiye Bankacılık Sektörü
takipteki krediler hacmindeki değişimler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede
oluşturulan hipotez şöyledir:
𝐻1 : Türkiye Bankacılık Sektörü takipteki kredileri, sanayi üretim endeksi, bankalarca tüketici kredileri ile ticari
kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, canlı krediler ve ortalama döviz kurundan
etkilenmektedir
Çalışmanın temel hipotezi doğrultusunda, takipteki krediler üzerinde, bankalarca tüketici kredileri ile ticari
kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, canlı krediler ve ortalama döviz kurunun etkilerini
ölçmek amacıyla ADF birim kök testi, Granger nedensellik testi, varyans ayrıştırma analizi ve etki-tepki
analizleri yapılmıştır. Araştırmada analizler E-Views 9.0 programı yardımıyla gerçekleştirilerek sonuçlar
aktarılmıştır.

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmada, Ocak 2005- Aralık 2019 dönemine ilişkin olmak üzere, Türkiye Bankacılık Sistemi ve Türkiye
ekonomisine ait değişkenler ile makroekonomik veriler kullanılmıştır. Yapılan literatür çalışması sonucunda
takipteki kredi hacminin değişimini açıklamada kullanılacak değişkenler, Sanayi Üretim Endeksi, canlı
krediler, döviz kurları, bankalarca tüketici ve ticari kredilere uygulanan ağırlık ortalama faiz oranları olarak
belirlenmiştir. Çalışma, Ocak 2005-Aralık 2019 dönemine ait aylık veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir.2

3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan veriler Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından elektronik ortamda periyodik olarak
yayımlanan veri tabanlarından alınmıştır. Bu verilerden takipteki krediler ve canlı kredi değişkenleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sanayi Üretim Endeksi değerleri Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) elektronik veri tabanlarından, döviz ve faiz verileri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (TCMB EVDS) elde edilmiştir. Araştırma değişkenlerine ilişkin
açıklamalar aşağıda yer alan Tablo 1’de görülmektedir:

2

Çalışmada kullanılan veriler Eviews 9.0 programı ile analiz edilirken, programda uyumu sağlamak ve analiz hatalarını
önlemek amacıyla, binlik ayracı “,” ve ondalık ayracı ise “.” olarak analize dahil edilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Değişkenlere İlişkin Bilgiler
Değişkenin Adı
Takipteki
Kredilerin
Değişimi (%)
Sanayi Üretim
Endeksi Değişimi
(%)

Ortalama Faiz
Oranlarının
Değişimi (%)
Canlı Kredilerin
Değişimi (%)
Döviz Alış
Kurlarının
Değişimi (%)

Değişkenin
Kısaltması
TK

SUR

OF

CK
DAK

Değişkenin Açıklaması

Kaynak

Türkiye Bankacılık Sektörü aylık takipteki kredi (3, 4 ve 5.
Grup krediler) bakiyesinin aylık yüzde değişimi

BDDK

NACE Rev.2 sınıflamasına göre madencilik ve taş
ocakçılığı, imalat ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörlerini kapsayan Sanayi Üretim
Endeksi değerinin aylık yüzde değişimi (Mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış)
Bankalar tarafından ticari krediler ve tüketici kredilerine
uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarının aritmetik
ortalamasının aylık yüzde değişimi
Türkiye Bankacılık Sektörü aylık canlı kredi (1 ve 2. Grup
krediler) bakiyesinin yüzde değişimi
TCMB USD ve Euro döviz alış kurları aritmetik
ortalamasının aylık yüzde değişimi

TÜİK

TCMB
(EVDS)
BDDK
TCMB
(EVDS)

3.4. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında yer alan verilerin analizinde ilk olarak ADF (Augmented Dickey–Fuller) ve (Phillips–
Perron) birim kök testleri ile değişkenlerin durağanlığı test edilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkinin sebep
ve sonuçlarını ortaya çıkarmak için Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Takipteki krediler ile diğer
değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi VAR (Vektör otoregresyon-Vecto Autoregression) analizi ile
belirlendikten sonra, takipteki kredi değişimlerinin değişimlerinde toplam varyansın ne kadarının diğer
değişkenlerce açıklandığını tespit edebilmek amacıyla Varyans Ayrıştırma yöntemi uygulanmış ve nihai
olarak diğer değişkenlerdeki bir standart sapmalık şoklara karşı takipteki kredi değişimlerinin nasıl tepki
verdiği Etki-Tepki fonksiyonları ile ölçülmüştür.

4. BULGULAR
4.1. Araştırmaya Ait Özet İstatistiki Bilgiler ve Serilerin Değişim Grafiği
Araştırma kapsamında analiz edilen değişkenlere ait özet istatistiki bilgiler Tablo 2’de görülmektedir:
Tablo 2. Özet İstatistiki Bilgiler
Değişkenler
n
Ortalama
Medyan
Maksimum
Minimum
Std. Sapma
Çarpıklık
Basıklık

TK
180
1.797222
1.699345
8.763584
-4.541173
2.154806
0.392813
4.303149

SUR
180
0.398467
0.421872
7.439134
-6.777217
2.199603
-0.245901
4.107458

OF
180
-0.172144
-0.713485
22.74639
-19.49223
6.009763
0.97098
6.18919

CK
180
1.861461
1.780081
11.71581
-4.827564
1.989968
0.829634
8.026274

DAK
180
0.801516
0.312401
19.85229
-8.900036
3.545579
1.416054
8.711676

Analizde yer alan tüm değişkenlere ait değişim grafiği Şekil 3’de görülmektedir:
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Şekil 3. Analizde Kullanılan Serilerin Birlikte Grafiği

4.2. Durağanlık (Birim Kök) Testleri
Bir zaman serisi, tanımlandığı anlamda durağan değilse, buna durağan olmayan zaman serisi denir (sadece
zayıf durağanlık anlamında). Diğer bir deyişle, durağan olmayan bir zaman serisi, zamanla değişen bir
ortalamaya veya zamanla değişen bir varyansa veya her ikisine sahip olacaktır. Durağan zaman serilerinin
neden bu kadar önemli olduğunun yanıtı ise; bir zaman serisi durağan değilse, onun davranışını sadece
dikkate alınan zaman aralığı için incelenebilir. Bu nedenle, her bir zaman serisi verileri kümesi belirli bir
bölüm için olacaktır. Sonuç olarak, onu diğer zaman dilimlerine genellemek mümkün değildir. Bu nedenle,
tahmin amacıyla, bu tür (durağan olmayan) zaman serilerinin çok az pratik değeri olabilir. Bu nedenle
serilerin durağan olup olmadıkları birim kök testleri ile sınanmalıdır (Gujarati, 2004, s. 877,878).
Çalışmada kullanılan verilerin birim kök içerip içermediğini (durağan olup olmadığını) belirlemek için
Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Peron Testleri uygulanmıştır. Test istatistikleri sabit terim ve
trendli model için ayrı ayrı hesaplanmış, test sonuçları aşağıda yer alan Tablo 2’de gösterilmiştir:
Tablo 2. Durağanlık (Birim Kök) Testi Sonuçları
Değişken Adı

Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Testi
Phillips-Perron (PP) Testi
Sabit terimli
Sabit terimli ve trendli
Sabit terimli model Sabit terimli ve trendli
model
model
model
TK
-3.7702
-4.0091
-8.1722
-8.4095
(0.0039)
(0.0101)
(0.0000)
(0.0000)
SUR
-16.8057
-16.7596
-16.4259
-16.3853
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
OF
-7.4222
-7.4083
-6.7411
-6.7165
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
CK
-10.6401
-11.3292
-10.7584
-11.3341
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
DAK
-10.6124
-10.8598
-9.2818
-9.3498
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Kritik değer %1
-3.467418
-4.010740
-3.466994
-4.010143
Kritik değer % 5
-2.877729
-3.435413
-2.877544
-3.435125
Kritik değer % 10
-2.575480
-3.141734
-2.575381
-3.141565
Not: ADF ve PP için kritik değerler MacKinnon (1996) tarafından elde edilmiştir. Parantez içindeki değerler MacKinnon
(1996) tek yönlü p olasılık değerleridir.
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Tablo 2’de görüldüğü üzere, tüm seriler için, ADF ve Phillips-Perron testlerinin hem sabitli hem de sabitli ve
trendli modellerine göre hesaplanan test istatistikleri MacKinnon (1991) tarafından önerilen 0.01 anlamlılık
düzeyindeki kritik değerlerden küçük çıkmıştır (ADF testinde TK değişkeni sabit ve trendli modelde %1’den
çok küçük bir farkla %1,01 p olasılık değerine sahip olduğu için %5 düzeyinde durağan olduğu ifade
edilmelidir.) ADF ve PP test sonuçlarına göre, serilerin birim kök içermediğini, durağan olduklarını söylemek
mümkündür.

4.3. VAR (Vektör Otoregresif Model) Analizi
Vektör Otoregresif (VAR) modeli ilk olarak Christopher Sims (Sims, 1980, s. 4) tarafından geliştirilmiştir. VAR
modeli tasarlanırken modelde kullanılan değişkenler arasında içsel ve dışsal ayrımı yapılamamaktadır. Sims,
VAR modellerinde içsel değişken ve dışsal değişken ayırımına karşı çıkmıştır. Ekonometrik bir modelde yer
alan her değişkenin diğer bir değişkeni etkileyebileceğini ve bu değişkenlerin de diğer değişkenlerden
etkilenebileceğini ileri sürerek VAR modelini geliştirmiştir. Modelde yer alan tüm değişkenler içsel
değişkendir.
VAR modeli eşanlı model olarak da anılabilir. Modelde yer alan içsel değişkenler model içerisinde birlikte yer
almaktadır. Modelde bulunan her bir içsel değişken, cari dönem değeri ya da gecikme değerleri ve diğer tüm
içsel değişkenlere ilişkin gecikmeli değerler ile açıklanır. VAR modeli bir zaman serisi analizi olarak da ifade
edilebilir. Modelde yer alan bağımsız değişken bağımlı değişkenin kendi değerleri, bağımlı değişkenin
gecikmeli değerleri ve hata terimi tarafından açıklanır (Green, 2002, s. 254).
Var modeli kurulurken oto korelasyona yol açmayacak uygun gecikme sayısı belirlenmelidir. Uygun gecikme
sayısı belirlenirken FPE (Son Kestirim Hatası), LR (Olabilirlik Oran Testi), AIC (Akaike Bilgi Kriteri), SC
(Schwarz Bilgi Kriteri) ve HQ (Hannan-Quinn Bilgi Kriteri) ölçütleri kullanılır. Gecikme sayısının
belirlenmesinde gecikme uzunluğunun tahmin edilecek parametre sayısını arttırarak serbestlik derecesini
önemli ölçüde düşürebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Keyfi olarak seçilen gecikme uzunluğu
etkin olmayan veya sapmalı parametrelerin tahmin edilmesine neden olabilir. Eğer gecikme uzunluğu çok
büyük alınırsa, ilgisiz değişkenin modele eklenmesinden ötürü tahmin edilen katsayılar etkin olmayacaktır.
Eğer gecikme uzunluğu çok küçük alınırsa, regresyondan ilgili değişkenin dışlanması yüzünden tahmin
edilen katsayılar sapmalı olacaktır (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2007, s. 53).
Serilerin durağanlıklarının belirlenmesinden sonra en uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi
gerekmektedir. Tablo 3’de uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları yer
almaktadır:
Tablo 3. İlgili Kriterlere Göre Gecikme Uzunlukları
Lag
0
1
2
3
4
5
6
7
8

LogL
-2064.383
-1901.909
-1873.313
-1838.392
-1821.139
-1807.399
-1782.914
-1769.440
-1747.573

LR
NA
313.6127
53.53388
63.34545
30.29219
23.3266
40.14461*
21.30684
33.30971

FPE
19403.49
3923.790
3765.873
3361.677*
3691.199
4230.966
4291.538
4963.757
5227.580

AIC
24.06259
22.46406
22.42225
22.30688*
22.39697
22.52790
22.53388
22.66791
22.70434

SIC
24.15409
23.01304*
23.42871
23.77083
24.31841
24.90682
25.37029
25.96180
26.45571

HQ
24.09972
22.68679*
22.83060
22.90085
23.17655
23.49309
23.68468
24.00433
24.22637

Yukarıda yer alan Tablo 3’de görüldüğü gibi, SIC ve HQ bilgi kriterleri uygun gecikme uzunluğunu 1 olarak,
FPE ve AIC bilgi kriterleri 3 olarak, LR test istatistiği ise 6 olarak önermişlerdir. Gecikme uzunluğu 1 ya da 3
olarak alındığında modelin kalıntılarında değişen varyans ve oto korelasyon sorunlarıyla karşılaşılmıştır.
Model, 6. gecikme uzunluğunda değişen varyans ve oto korelasyon sorunları içermemektedir. Bu nedenle
modelin gecikme uzunluğu 6 olarak belirlenmiştir. Belirlenen gecikme uzunluğu için yapılan otokorelasyon
test sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır:
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Tablo 4. Otokorelasyon LM Testi Sonucu (VAR Residual Serial Correlation LM Tests)
Gecikme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LM
20.63017
19.28737
29.23605
32.76859
19.78425
24.50158
26.02464
24.16669
20.93858
28.89106

P Değeri
0.7130
0.7831
0.2542
0.1370
0.7580
0.4906
0.4063
0.5098
0.6960
0.2685

Tablo 4’de görüldüğü üzere, tahmin edilen VAR(6) modelinin kalıntılarında bir serisel korelasyon olup
olmadığı Lagrange çarpanı (LM) testi ile test edilmiş. 10 gecikmeye kadar kalıntılar arasında herhangi bir
serisel korelasyona rastlanmamıştır (tüm gecikmeler için p>0.05). Ayrıca, White Değişen Varyans testi
sonuçları Tablo 5’de görülmektedir:
Tablo 5. White Değişen Varyans Test Sonucu
Ki-kare
843.0636

Serbestlik derecesi
900

P Değeri
0.9124

Tablo 5'de görüldüğü gibi, White değişen varyans testinin test istatistiği Ki-kare=843.0636 (p=0.9124) olarak
elde edilmiştir. p>0.05 olduğundan modelde değişen varyans olduğuna ilişkin Hipotez reddedilecektir.
Dolayısıyla, oluşturulan Var(6) modelinde herhangi bir değişen varyans sorunu bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Tahmin edilen VAR(6) modelinin istikrar koşullarını sağlaması ve modelin durağan olup olmadığını
incelemek için AR (otoregresif) karakteristik polinomunun ters kökleri incelenmelidir. Aşağıda yer alan Şekil
4’de modele ilişkin ters kökler birim çemberin içerisinde yer aldığından VAR(6) modelinin durağan (istikrarlı)
bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür:

Şekil 4. AR Karakteristik Polinomu Ters Kökleri
VAR modeli kurulmadan önce modele alınan değişkenlerin nedenselliğinin yönünün tespiti amacıyla, VAR
modeline dayalı Granger nedensellik testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda elde edilen sonuçlardan sadece
anlamlı çıkanlar aşağıda yer alan Tablo 6’da özetlenmiştir:
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Tablo 6: Granger Nedensellik Testi
Değişkenler
H0: SUR, TK’nın granger nedeni değildir.
H0: DAK, SUR'un granger nedeni değildir.
H0: CK, OF’un granger nedeni değildir.
H0: DAK, OF’un granger nedeni değildir.
H0: TK, CK’nın granger nedeni değildir.
H0: DAK, CK’nın granger nedeni değildir.
H0: CK, DAK’nın granger nedeni değildir.
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0,01

Ki-kare
16.6562
12.0722
33.8936
19.1868
11.3912
14.8199
36.9689

Serb.Der.
6
6
6
6
6
6
6

p-olasılığı
0.0106**
0.0604*
0,0000***
0.0039***
0.0770*
0.0217**
0,0000***

Analiz sonuçlarına göre, SUR, TK’nın granger nedeni olurken, DAK değişkeni SUR ve OF değişkenlerinin
granger nedeni olmuştur. DAK değişkeni CK değişkeni ile karşılıklı olarak birbirlerinin granger nedeni olmuş,
CK değişkeni aynı zamanda OF’un granger nedeni olmuştur. Test sonuçlarına göre ayrıca, TK değişkeni
CK’nın granger nedenidir.
Granger nedensellik testinden sonra kurulan Vektör Otoregresif Model (VAR)(6) modeline ilişkin analiz
sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir:
Tablo 7: VAR (6) Modeline İlişkin Analiz Sonuçları

TK(-1)
TK(-2)
TK(-3)
TK(-4)
TK(-5)
TK(-6)
SUR(-1)
SUR(-2)
SUR(-3)
SUR(-4)
SUR(-5)
SUR(-6)
OF(-1)
OF(-2)
OF(-3)
OF(-4)
OF(-5)
OF(-6)

𝐓𝐊 𝐭
0.226807
[ 2.65054]
0.073006
[ 0.82609]
0.112667
[ 1.26938]
-0.051094
[-0.56421]
-0.00508
[-0.05649]
0.183667
[ 2.17879]
-0.202246
[-2.94630]
-0.197961
[-2.63798]
-0.192703
[-2.58218]
-0.080766
[-1.07705]
-0.056824
[-0.78050]
-0.002912
[-0.04129]
0.019361
[ 0.54032]
-0.020226
[-0.50088]
0.010679
[ 0.27165]
0.002386
[ 0.06127]
0.005489
[ 0.13508]
0.009015
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𝐒𝐔𝐑 𝐭
-0.008494
[-0.08151]
0.025901
[ 0.24065]
-0.246391
[-2.27940]
0.024257
[ 0.21995]
-0.040373
[-0.36868]
0.051611
[ 0.50273]
-0.369142
[-4.41564]
0.009409
[ 0.10295]
0.082402
[ 0.90665]
0.062331
[ 0.68252]
0.069497
[ 0.78381]
0.018269
[ 0.21269]
-0.061588
[-1.41134]
-0.039389
[-0.80094]
0.027627
[ 0.57707]
-0.086197
[-1.81752]
-0.009942
[-0.20089]
0.032692

𝐎𝐅𝐭
-0.341122
[-1.72927]
0.312077
[ 1.53181]
-0.048119
[-0.23518]
-0.19916
[-0.95402]
-0.040279
[-0.19432]
-0.090594
[-0.46619]
0.074338
[ 0.46977]
-0.239576
[-1.38488]
-0.034634
[-0.20131]
0.121945
[ 0.70542]
-0.000369
[-0.00220]
0.091231
[ 0.56110]
0.423376
[ 5.12551]
-0.036229
[-0.38918]
-0.106472
[-1.17492]
0.164802
[ 1.83580]
0.01598
[ 0.17058]
0.114625
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𝐂𝐊 𝐭
-0.023616
[-0.27990]
0.092817
[ 1.06517]
-0.108611
[-1.24106]
-0.02078
[-0.23273]
-0.140734
[-1.58739]
-0.11584
[-1.39369]
0.054899
[ 0.81112]
-0.051737
[-0.69922]
0.034728
[ 0.47195]
-0.053527
[-0.72395]
0.019442
[ 0.27083]
-0.104754
[-1.50631]
-0.039182
[-1.10905]
-0.035532
[-0.89239]
-0.0071
[-0.18317]
-0.047422
[-1.23506]
-0.007213
[-0.18002]
-0.010213

𝐃𝐀𝐊 𝐭
0.086968
[ 0.57249]
0.196638
[ 1.25333]
-0.037068
[-0.23525]
-0.145771
[-0.90673]
-0.093849
[-0.58793]
-0.223378
[-1.49265]
-0.069618
[-0.57128]
-0.177237
[-1.33039]
-0.081888
[-0.61809]
-0.100024
[-0.75135]
0.036835
[ 0.28499]
-0.200383
[-1.60035]
0.113206
[ 1.77964]
-0.016559
[-0.23098]
-0.018568
[-0.26607]
0.060259
[ 0.87165]
-0.011482
[-0.15916]
-0.064354
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CK(-1)
CK(-2)
CK(-3)
CK(-4)
CK(-5)
CK(-6)
DAK(-1)
DAK(-2)
DAK(-3)
DAK(-4)
DAK(-5)
DAK(-6)
C
R

𝐓𝐊 𝐭
[ 0.28464]
-0.127196
[-1.09781]
-0.080984
[-0.59615]
-0.010487
[-0.07565]
0.137515
[ 1.07154]
-0.125296
[-0.99702]
-0.014357
[-0.11890]
0.132636
[ 2.01361]
0.000104
[ 0.00150]
-0.049696
[-0.71782]
-0.022834
[-0.33667]
0.078966
[ 1.16080]
-0.071716
[-1.26528]
1.482402
[ 2.68307]
0.501859

𝐒𝐔𝐑 𝐭
[ 0.84757]
0.256223
[ 1.81582]
0.273001
[ 1.65014]
0.017205
[ 0.10190]
-0.402119
[-2.57285]
-0.112877
[-0.73752]
0.043615
[ 0.29659]
-0.194809
[-2.42844]
-0.070484
[-0.83574]
0.101187
[ 1.20010]
0.152237
[ 1.84311]
0.085874
[ 1.03652]
0.047396
[ 0.68662]
0.611211
[ 0.90837]
0.290204

𝐎𝐅𝐭
[ 1.56994]
1.181491
[ 4.42344]
0.812262
[ 2.59375]
0.45293
[ 1.41723]
0.184462
[ 0.62351]
-0.751678
[-2.59464]
-0.783932
[-2.81631]
0.219654
[ 1.44655]
-0.139979
[-0.87684]
0.083702
[ 0.52446]
0.340293
[ 2.17650]
0.404712
[ 2.58072]
-0.020326
[-0.15556]
-1.984287
[-1.55793]
0.660186

𝐂𝐊 𝐭
[-0.32705]
0.148318
[ 1.29828]
0.193664
[ 1.44586]
0.222229
[ 1.62576]
-0.232951
[-1.84097]
-0.004722
[-0.03811]
0.220649
[ 1.85332]
-0.140039
[-2.15621]
-0.147449
[-2.15946]
0.035313
[ 0.51731]
0.06535
[ 0.97724]
-0.077786
[-1.15969]
0.018868
[ 0.33762]
1.570503
[ 2.88290]
0.416744

𝐃𝐀𝐊 𝐭
[-1.14454]
1.110325
[ 5.39801]
-0.08267
[-0.34279]
-0.242797
[-0.98652]
-0.593448
[-2.60479]
-0.292748
[-1.31218]
0.07454
[ 0.34773]
0.007061
[ 0.06038]
-0.14365
[-1.16847]
0.224526
[ 1.82680]
0.121009
[ 1.00503]
-0.07611
[-0.63021]
-0.04957
[-0.49263]
1.509075
[ 1.53854]
0.419312

Ekonomik analizlerde VAR modeline ilişkin hesaplanan katsayıların yorumlanması yerine, genellikle etkitepki analizi ve varyans ayrıştırması yöntemleri uygulanmaktadır. Bir makroekonomik büyüklüğün üzerinde
en etkili değişkenin hangisi olduğu varyans ayrıştırması ile belirlenmekteyken, değişkenlerin ne yönde
etkilediği ve iktisadi amaçlara yön vermek için kullanılıp kullanılamayacağı etki-tepki fonksiyonları ile
belirlenebilir. Bu kapsamda, VAR(6) modeline ilişkin varyans ayrıştırması sonuçları aşağıda yer alan Tablo
8’de görülmektedir:
Tablo 8. Varyans Ayrıştırması Sonuçları
Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standart Hata
1.678361
1.819821
1.905141
2.007757
2.064638
2.140904
2.239588
2.277680
2.307962
2.327557

TK
100.0000
92.33625
86.87910
81.73654
78.43065
73.82466
72.30651
70.72123
69.37044
68.47722

SUR
0.000000
4.814748
8.015767
12.62120
14.33962
15.35211
15.24239
16.25390
17.24170
17.47831

OF
0.000000
0.549193
1.276449
2.135580
3.083119
5.436890
7.174866
7.883358
8.102304
8.780021

CK
0.000000
0.094894
0.836497
0.759229
1.264776
1.532741
1.588775
1.571193
1.731162
1.769612

DAK
0.000000
2.204914
2.992191
2.747457
2.881840
3.853598
3.687453
3.570316
3.554392
3.494841

Tablo 8 incelendiğinde varyans ayrıştırması sonuçlarına göre birinci dönemde toplam varyansın tamamını
teori gereği bağımlı değişkenin kendisi açıklamaktadır. Bundan sonraki dönemler incelendiğinde ise tüm
dönemlerde toplam varyansın en büyük kısmını SUR değişkeni açıklamaktadır. SUR değişkeni ikinci
dönemde toplam varyansın yaklaşık olarak %4,8’lik kısmını; 10. Dönemde ise yaklaşık olarak %17,4’ünü
açıklamaktadır. SUR değişkeni dışında ilk 4 dönemde DAK değişkeninin TK üzerinde önemli etkisi
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görülürken, 4. Dönemden sonra OF değişkeni TK değişkenini açıklama gücü itibariyle ağırlık kazanmaya
başlamıştır. Nitekim 10. Dönemde toplam varyansın yaklaşık %8,7’sinin OF değişkeni tarafından açıklandığı
görülmektedir. DAK değişkeni ise 10. Dönemde toplam varyansın yaklaşık olarak %3,4’ünü
açıklayabilmektedir. Tablo değerlerinden, TK değişkeni üzerinde etkili olan değişkenlerin sıralamasının,
toplam varyansı açıklama güçlerine göre, SUR, OF, DAK ve CK şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

4.4. Modele İlişkin Etki Tepki Grafikleri ve Analizi
Modele ilişkin etki-tepki fonksiyonlarının grafikleri ise aşağıda yer alan Şekil 5’de görülmektedir:

Şekil 5. Etki-Tepki Analiz Sonuçları
Etki-tepki fonksiyonları ile VAR sisteminde yer alan değişkenlerden birinde meydana gelen yüzde 1’lik şoka
diğer değişkenlerin vereceği tepkiler gösterilmektedir. Çalışmaya ilişkin olarak Şekil 5’de yer alan etki-tepki
grafikleri yorumlanacak olursa; SUR değişkenine verilen bir standart sapmalık şok sonrasında TK
değişkeninde ilk 4 dönemde azalış görülürken, 5. Dönemde kısa bir artış olmuştur; 5. Dönemden sonra ise
anlamlı bir etkiye sahip değildir. SUR ’daki yüzde 1’lik artışın 6 ayın sonunda takipteki krediler üzerinde
yaklaşık olarak %1,85 lik azalışa neden olduğu görülmüştür. Burada çok önemli ama bilinen bir olgu ile
karşılaşılmaktadır. Sanayi üretim endeksi artışları, ekonomik canlanmanın en önemli göstergelerinden biri
olduğundan, istihdam ve gelir artışlarında doğrudan etkisi vardır ve bu nedenle kredi geri ödemelerinde
olumlu etkileri olması beklenir. Firma ve bireylerin borç ödeme gücünün artması, birçok kredi türünde geri
ödemelerini arttırarak ve daha düzenli hale getirerek kredilerin takibe dönüşümünü azaltacaktır. Kısaca,
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üretim artışlarının firma ve bireylerin gelir düzeyini ve borç ödeme gücünü olumlu etkilemesi nedeniyle,
kredilerin takibe dönüşümünde olumlu etkileri olabileceği görülmektedir.
Öte yandan, OF değişkene verilen bir standart sapmalık şok karşısında TK değişkeni 6. Döneme kadar artış
sergilemiştir; 6. Dönemden sonra anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bankalarca açılan ticari ve tüketici
kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarındaki artışların, kredi borçlularının finansman yüklerini
arttıracağı ve borç ödeme güçlerini zafiyete uğratma riski nedeniyle, takipteki kredileri artış yönünde
etkilemesi beklenen bir sonuçtur.
Canlı kredilerin artışı yeni kredi tahsislerini içerdiğinden, bir yönüyle daha fazla kredi riski ve daha fazla
potansiyel takipteki alacak anlamına gelirken diğer yönüyle kredi borçlularına likidite sağlayarak mevcut
borçlarını ödemeleri ve takipteki kredilerin azalması anlamına gelebilir. Etki-tepki grafiğinde de bu duruma
ilişkin emareler bulunmaktadır. CK değişkenine verilen bir standart sapmalık şok TK değişkenini ilk 3 dönem
artış yönünde, 4. Dönemde ise azalış yönünde etkilemiştir; 5. Dönemde tekrar artış yönünde etkilerken,
sonrasında 8 döneme kadar azalış yönünde etkilemiştir. Her ne kadar tepkiler artış ve azalışları içerse de canlı
kredi büyümesinin dönemlerin bütünü ele alındığında toplamda takipteki krediler üzerinde olumsuz etkileri
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, yeni kredi tahsislerinde, teminat yapıları, vade yapıları ve kredi
müşterilerine ilişkin parametrelerin de söz konusu dönemde takipteki kredileri artış yönünde etkileme
potansiyeli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
DAK değişkenine verilen bir standart sapmalık şok TK değişkenini ilk 2 dönemde artış yönünde etkilemiştir.
Bununla birlikte, DAK değişkeni ikinci dönemden sonra anlamlı bir etkiye sahip değildir. Döviz kuru artışları
başta ithal girdiler olmak üzere, ithal hammadde, yarı mamul ve mamullerin fiyatlarını pahalılaştırarak,
üretim maliyetleri üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Üretim maliyetleri artan üreticilerin satış fiyatlarına eş
anlı olarak müdahale etmeleri ve maliyetlerini yansıtmaları mümkün olamadığından (yansıtılsa dahi talep
azalışı ile karşılaşacaklarından), gelirlerinde düşüşler olabilir. Ayrıca tüketiciler aynı ürünleri döviz artışları
nedeniyle daha pahalı alacakları için, tüketiciler açısından da borç ödeme gücünü etkilemesi ve kredi geri
ödemelerinde sorunlara yol açma potansiyeline sahiptir; dolayısıyla, takipteki krediler artış yönünde
etkilenecektir. Ancak burada, borç servisinde sadece ithalat yönlü bakış açısı eksik bir yaklaşım olabilecektir.
Zira, kur artışı ile birlikte ihracatçı firmaların satış hacmi ve gelirlerindeki artış da düşünülerek, DAK
değişkeni artışlarının, ihracatçı firmaların gelirlerine ve borç servisine olumlu yansıyarak, takipteki kredileri
olumlu yönde etkileme potansiyeli bulunduğu unutulmamalıdır.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Finansal sistemde yer alan finansal kuruluşların aktif kalitesinin ölçümünde kullanılan en önemli gösterge
kredilerin ne ölçüde tahsil edilebildiği veya diğer yönüyle ne ölçüde takibe intikal ettiğidir. Kredi etkinliği
sadece finansal sistemin ekonomik dinamiklere katkısı ile değil, aynı zamanda finansal piyasaların sağlıklı
işleyişinin ön şartı olan, kredilerin geri dönüşünün de sağlanması ile mümkündür. Kredi geri ödemelerinde
yaşanan aksaklıklar sadece krediyi kullandıran finansal kuruluşu etkilemekle kalmayıp, ekonominin bütünü
için riskler yaratmaktadır. Bankaların aktif yapısının en önemli unsuru olan krediler ve dolayısıyla, risk
bileşenlerinden en fazla ağırlığa sahip olan kredi riski, yönetimine özel önem atfedilmesi gereken bir konudur;
bu nedenle gerek banka yönetimleri gerekse kamu otoritesince yakından izlenir. Kredilerin canlılığını
sağlamanın yolu, iktisadi araçların bireyler ve kurumların borç ödeme güçlerini artıracak etkinlikte
yönetimine bağlıdır. Kredilerin canlılığını yitirerek donuk hale gelmesi, bir başka ifadeyle takibe intikallerinin
hangi faktörlerden etkilendiği üzerine, literatürde ulusal ya da uluslararası ölçekte yapılmış pek çok çalışmaya
rastlamak mümkündür. Yapılan çalışmalar takipteki kredilerin makro ekonomik belirleyicileri üzerinde
odaklanırken, bazı çalışmalarda bankalara özgü faktörlerin (sermaye yeterliliği, karlılık değişkenleri gibi) de
incelendiği görülmektedir.
Bu çalışmada, sanayi üretim endeksi, bankalarca tüketici ve ticari kredilere uygulanan ağırlık ortalama faiz
oranları, canlı krediler ve döviz kuru değişkenlerindeki değişimlerin, takipteki kredi hacmi üzerindeki etkisi
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incelenmiştir. Araştırma sonucunda, incelenen değişkenlerden takipteki krediler değişimleri üzerinde en
etkili değişkenin sanayi üretim endeksi değişimlerinin olduğu, buna ilave olarak sırasıyla, bankalarca tüketici
ve ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları, ortalama döviz alış kurlarının ve canlı kredi
değişimlerinin de takipteki kredi hacmi üzerinde farklı düzeylerde etkili olduğu görülmüştür. Sanayi üretim
endeksi artışları takipteki krediler değişimi üzerinde negatif yönde, azaltıcı etki yapmakta, ağırlıklı ortalama
faiz oranı ve ortalama döviz kuru değişimleri de pozitif yönde, artırıcı etki yapmaktadır. Canlı kredi
büyümeleri ise takipteki krediler üzerinde pozitif (artış) yönlü etki yapmakla birlikte, artışın etkisinin zayıf
kaldığı görülmektedir. Bu sonuçlar üretim yönlü, özellikle sanayi üretimini artıracak ekonomi politikalarının
önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda faiz-kur politikalarının da finansal sistemde aktif kalitesinin
artırılması ve kredi sisteminin etkinliğini korumadaki önemine tekrar dikkat çekmektedir.
Gelecekte yapılacak çalışmalarda banka grupları (mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları vb.) ve/veya kredi
türleri (tüketici, ticari krediler, yatırım kredileri vb.) itibariyle takibe dönüşümde etkili olan faktörlerin
incelenmesi ve etkilerinin neler olacağı konusunun araştırılabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, özellikle
bankalara özgü faktörlerden faiz gelir-gider marjları, sermaye yeterlilik oranlarında değişimler, likidite
genişlemeleri gibi unsurların takipteki krediler üzerindeki etkileri farklı yöntemlerle araştırılabilir.
Bununla birlikte, kredilerin, henüz takibe dönüşmeden makro ekonomik şoklara “dayanıklılığının” artırılması
ve böylece takipteki kredilerin azaltılması amacıyla neler yapılabileceği de önemli bir diğer noktadır. Son
dönemde kredi karşılıklarına ilişkin mevzuat değişiklikleri ile getirilen “ileriye dönük” ve “makroekonomik
beklentilere göre karşılık” uygulamaları, takipteki kredilerin banka öz kaynakları üzerindeki olumsuz
etkilerini bertaraf etmeye yönelik önemli araçlar olsa da kredinin karşı tarafı olan müşteri bakış açısı ile bir
kredi sigorta sisteminin geliştirilip geliştirilemeyeceği konusu ayrı bir tartışma konusu olabilir.
Son olarak şu hususu da belirtmekte fayda görülmektedir ki, takipteki kredi değişimlerinde son dönemlerde
özellikle Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ) tarafından satın alınan alacakların da önemli bir etkisi
bulunmaktadır. Zira, bankaların dönem içinde takipteki alacaklarının bir bölümünü, alacağın kayıtlı
değerinden çok daha düşük bedellerle VYŞ’lere devretmeleri, bilançodan önemli miktarda alacağın (örneğin
toplam alacağın yüzde 10’luk kısmı gibi sınırlı bir tahsilatla) bilanço dışına çıkarılmasını sağlarken, bankaların
aktif kalitesini de yükseltmektedir. Burada, doğrudan iktisadi genişleme ya da daralma dönemlerinin
parametrelerinden bağımsız olarak takipteki alacakların ticari bir işlemle önemli ölçüde azaltılması söz
konusu olmaktadır. Ancak, yine de iktisadi refahın ve likiditenin artması ile VYŞ’lerin elinde belirli bir likidite
birikeceği varsayımıyla, bu likiditenin bankalara aktarılması, nihayetinde finansal sektör için tahsil imkânı
çok sınırlı olan kredilerin bilanço dışına çıkarılmasını ve kredi kapasitesinin genişlemesini sağlayarak
büyümeye önemli katkılar sağlayabilir.
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Amaç – Bu çalışmada, örgütsel çift yönlülüğün demografik değişkenler üzerinde farklılaşıp
farklılaşmadığını saptamak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik, önce çalışmanın teorik kısmı üzerinde
durulmuş, daha sonrasında ise çalışmanın bulgularına, sonuç ve tartışma kısmına yer verilmiştir.
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Yöntem – Bir Devlet Üniversitesi bünyesindeki Teknopark teknoloji firmalarındaki çalışanlar
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yoluyla çalışmaya 138 kişi katılmıştır.
Araştırmada Attar (2014)’ün çalışmasında kullandığı Lubatkin vd. ye ait (2006) örgütsel çift
yönlülük ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın verileri internet ortamında anket formu
dağıtılarak toplanmıştır. Çalışmadaki verilerin analizi SPSS 21.0 programı ile gerçekleştirilmiştir.
Kaiser Meyer Olkin, Barlett Küresellik testi, Cronbach Alpha hesaplamaları sonrasında, tanımlayıcı
istatistikler, faktör analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık
p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular – Örgütsel çift yönlülüğün cinsiyete (p=0,673, p>0,05); medeni duruma (p=0,491, p>0,05);
eğitim durumuna (p=0,248, p>0,05); mesleki kıdeme (p=0,867, p>0,05) ve iş yeri kıdemine göre
(p=0,205, p>0,05) istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Örgütsel çift yönlülüğün
yaşa göre yararlanıcı alt boyutunda (p=0,041, p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır.
Çoklu karşılaştırmalarda ise, 25 yaş ve altı ile 36 ve üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmıştır (p=0,048; p=0,037, p<0,05).
Tartışma – Çalışma, örgütsel çift yönlülük alanında literatüre ve diğer araştırmacılara katkı
sunmaktadır. Literatürdeki diğer çalışmalar ile benzerlik tespit edilememiştir. Bu bağlamda, konuya
ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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Purpose – In this study, it was aimed to determine whether organizational ambidexterity differs on
demographic variables or not. For this purpose, firstly it was mentioned the theoretical part and then
the findings of the study, conclusion and discussion part.
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Design/Methodology/Approach – The universe of the research is employees in Technopark
technology companies within a State University. 138 employees with easy sampling method were
included in the study. It was used that Attar (2004) organizational ambidexterity scale developed by
Lubatkin et al. (2006) in this study. The data of the study were collected by a questionnaire form on
the internet. The analysis of the data in the study was realized with the SPSS 21.0 program. Kaiser
Meyer Olkin, Barlett Sphericity test, Cronbach Alpha, descriptive statistics, factor analysis, t-test, and
One-way Anova analysis were applied.
Statistical significance was accepted as p<0.05.
Findings – It was determined that there was no statistically significant difference according to
gender (p=0.673, p>0.05); marital status (p=0.491, p>0.05); educational status (p=0.248, p>0.05);
professional senority (p=0.867, p>0.05); and workplace senority (p=0.205, p>0.05). It was found that
there was statistically significant difference in exploitation sub-dimension in age (p=0.041, p<0.05). In
multiple comparisons, it was determined that there was statistically significant difference between
the ages of 25 and below and those of 36 and above (p=0.048; p=0.037, p<0.05).
Discussion – The study contributes to the literature and other researchers in the field of
organizational ambidexterity. It was not found any similarities with other studies in the literature. In
this context, more studies are needed on this subject.
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1. Giriş
Günümüz teknoloji ve rekabete dayalı iş yaşamının dinamik ve karmaşık yapısında, sürekli değişen ve
gelişen durum ve koşullara adapte olmak işletmeler için kaçınılmazdır. Hızla artan bu rekabet ortamı,
kurumları rakiplerine göre üstünlük ve rekabet sağlamak için yenilikçi, esnek, hızlı, yaratıcı ve çok yönlü
olmaya itmektedir. Bu noktada, örgütsel çift yönlülük (örgütsel ustalık) kavramı karşımıza çıkmaktadır.
Örgütsel çift yönlülük, bir kurumun birkaç becerisini aynı anda kullanabilme kabiliyetidir. Bir başka deyişle,
kurumun iki stratejiyi aynı anda kullanabilme becerisidir. Kuruma rekabet üstünlüğü ve avantajı sağlayan
yeteneklerden bir tanesidir. Günümüzün belirsiz ve öngörülemeyen çalışma koşulları da göz önünde
bulundurulduğunda, bu yeteneğin daha da ön plana çıktığı ve önemli hale geldiği aşikardır. Hiç şüphesiz,
değişen ve dönüşen teknolojik gelişmelere yanıt olarak kurumların yeni stratejiler geliştirmeleri ve
uygulamaları esastır. Teknolojik değişme ve gelişmelere en çok uyum sağlaması gereken kurumlar ise,
kuşkusuz teknoloji firmaları olmaktadır.
Yararlanıcı ve araştırıcı stratejilerin her ikisini de kapsayan örgütsel çift yönlülük kavramı, kurumlar için iki
stratejiyi eş zamanlı olarak kullanabilmek bakımından önemlidir. Örgütsel çift yönlülüğün demografik
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.
Çalışma, bu amaç doğrultusunda, bir Devlet Üniversitesi’ndeki Teknopark çalışanları üzerinde yapılmıştır.
Çalışmanın amacına yönelik, önce çalışmanın teorik kısmı üzerinde durulmuş, daha sonrasında ise
çalışmanın bulgularına, sonuç ve tartışma kısmına yer verilmiştir. Çalışmanın örgütsel davranış ve yönetim
yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Örgütsel Çift Yönlülük (Örgütsel Ustalık)
Örgütsel çift yönlülük kavramını ifade etmek adına ilk kez Robert Duncan, 1976 yılında mekanik ve organik
yapıları bir arada kullanan usta örgütlerin varlığından bahsetmiştir (Hughes, 2018; O’Reilly ve Tushman,
2008; Birkinshaw ve Gupta, 2013). Duncan çalışmasında, “Ambidextrous Organizations” ve “dual
structures” olarak ikili yapıların farklı zaman perspektifleri ve yönetim becerilerini verimlilik ve inovasyon
için eş zamanlı olarak adapte edebildiğini savunmaktadır. Aynı zamanda ikili yapıların varlığının inovasyon
için gerekli olduğunu vurgulamıştır (Bogaert, 2017). Örgütsel çift yönlülük, yönetim literatürüne konu olan
ve alana katkı sağlayan konulardan biridir (Cantarello vd., 2012). Örgütsel çift yönlülük, örgüt teorisi
alanında nispeten yeni bir kavram olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilir performans elde edebilmek için
örgütler bu yeteneğe ihtiyaç duymaktadır (Solis-Molina, Hernandez-Espallardo, Rodriguez-Orejuela, 2015).
Daha sonralarda ise kavramı March 1991 yılında araştırıcı ve faydacı olarak iki boyutta ele almıştır
(Papachroni vd., 2014). Her ne kadar bazı araştırmacılar örgütlerin iki stratejiyi aynı anda
uygulayamayacağını savunsalar da, March’a göre, örgütler hem araştırmacı hem de faydacı stratejilerini
aynı anda ve dengeli biçimde uygulamalıdır (Raisch, Birkinshaw, 2008).
Literatürde çift yönlülüğe yönelik iki farklı bakış açısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kavramın yapısal
olarak ele alınmasıdır. Buna göre, kurumların çift yönlü olabilmeleri için, özelleştirilmiş yapılar
oluşturulmalı, kurumun öncülük etmesi için de araştırıcı ve yararlanıcı stratejileri temel alan bölümlere
ayrılması gerekmektedir. İkinci bakış açısına göre ise, performans gereksinimi ve yaratıcılıkla bütünleşmesi
bağlamsal olarak ele alınmasıdır (Dupouet, Barlatier, 2011). İlgili literatür göz önünde bulundurulduğunda,
kavrama ilişkin farklı bakış açılarının olduğu görülmüştür.
Çift yönlülük, bireylerin iki eli çevik ve eşit şekilde kullanabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Bodwell
ve Chermack, 2010). Kurumların üretim verimliliği ve esneklik gibi iki ayrı kavramı aynı anda yürütebilme
becerisidir. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir performansı da arttırmaktadır (Gibson, Birkinshaw, 2004; Brix,
2019). Yaratıcı inovasyon faaliyetleri ve araştırıcı stratejisini eş zamanlı olarak uygulama yeteneğidir (Jansen
vd., 2009). Bir kurum çift yönlü ise, gerek kısa, gerekse uzun dönemli olarak performansı olumlu yönde
etkilenmektedir (Brix, 2019). Aynı anda birden çok yeteneği eşit olarak kullanabilme becerisi çift yönlülük
olarak tanımlanmıştır.
Çift yönlülük, yararlanıcı ve araştırıcı buluşları aynı anda kullanabilme becerisiyle ilgilidir. Yararlanıcı
buluşlar, hali hazırda var olan bilginin uzantısı, organizasyonda var olan yetenek ve süreçleri
sağlamlaştırmakta ve genişletmektedir. Araştırıcı buluşlar ise, yeni, alternatif ürün ve hizmetlere
odaklanmakta ve yeni bilgi ve yetenek gerektirmektedir (Strese vd., 2016). Bunun yanı sıra, araştırmacı
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(exploration) strateji; deneyimler, farklı düşünme ve yaratıcılık ile yakından ilişkilidir. Risk alma, keşifler ve
yeni alternatiflere yönelmedir (Rodriguez ve Hechanova, 2014).
Örgütsel çift yönlülük, kurumsal bir yetenek olarak görülmektedir (Cantarello vd., 2012). Ancak çift
yönlülük kavramı, sadece örgütsel düzeyde düşünülmemelidir. Aynı zamanda, bireysel boyutu da
olabilmektedir. Bireyler de çift yönlülük adına önemli kaynaklar olarak kabul edilebilmektedir. Çift yönlü
yöneticiler zıt ve karışık amaçları yönetmelidir. Mantığa aykırı olan, çelişkili olan durumları düşünmeli,
birçok rolü gerçekleştirilebilmelidir (Raisch, Birkinshaw, Probst, Tushman, 2009). İlgili literatür
değerlendirildiğinde, örgütsel çift yönlülük kavramının gerek kurumsal düzeyde gerekse bireysel düzeyde
de düşünülmesi dikkat çekmiştir.
Örgütsel çift yönlülük, örgütlerin birbirinden farklı, karşıt amaçları eş zamanlı olarak takip edebilme
yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Kurumların kısa ve uzun dönemdeki başarısı için zorunlu ve
kaçınılmazdır (Sulphey, Alkahtani, 2017). O’Reilly ve Tushman’a göre, artan ve düzensiz olan inovasyon ve
değişimi bir arada yürütebilme yeteneğidir. Aynı zamanda yararlanıcı ve araştırıcı stratejiler birbirini
bütünleyici niteliktedir ve bir arada kullanılmasıdır (O’Reilly, Tushman, 2013). Literatürdeki tanımlar ele
alındığında, örgütsel çift yönlülüğün kurumsal başarı için bir seçim değil, zorunluluk olduğu ve kurumun
inovasyon, değişim, stratejileri aynı anda kullanabilme yetenek ve becerisine sahip olduğu görülmüştür.
Yararlanıcı ve araştırıcı yetenekleri eş zamanlı olarak (aynı anda) kullanabilme yeteneğidir ve çeşitli
disiplinlerde araştırılan bir konudur (Kim, 2019). Organizasyonlar, var olan yeteneklerinden faydalanırken
aynı zamanda yenilerini de araştırırlar. Yararlanıcı aktiviteler örgüte verimlilik kazandırırken, araştırıcı
aktiviteler ise örgüte esneklik kazandırmaktadır (Bodwell ve Chermack, 2010). Yararlanıcı strateji, var olan
bilginin, yeteneklerin ve teknolojinin iyileştirilmesi üzerine kuruludur. Bunun aksine araştırıcı strateji ise,
henüz keşfedilmemiş yetenek ve alanları kapsamaktadır (Dymyd ve Llerena, 2016). Yararlanıcı stratejide,
kurumlar mevcut yetenek ve süreçlerini iyileştirir ve daha ileriye taşımak için çaba sarf eder. Araştırıcı
stratejide ise, yeni bilgi edinme, yeni yetenek ve süreçlerin keşfine odaklanır.
Yine yararlanıcı stratejiler, üretim, verimlilik, seçim ve uygulamaları kapsarken; araştırıcı stratejiler,
farklılaşma, deneme, esneklik, risk alma ve inovasyonu kapsamaktadır. Buna ek olarak araştırıcı stratejiler
yeni buluşlar, köklü, yeni müşteri ve pazarların ortaya çıkmasına da katkı sağlamaktadır (Jansen, 2005).
Yararlanıcı stratejiler, kurumda hali hazırda var olan ürün ve hizmetlerin bir uzantısı, bilgisi, müşteriyi elde
tutmayı sağlar. Araştırıcı stratejiler ise, adından da anlaşılacağı üzere yeni bilgi, yetenek, müşteri ve
pazarlara odaklanır. Kurumlar, araştırıcı ve yararlanıcı stratejilerini bir arada kullanma yeteneğini elde
ettiklerinde başarıya ulaşabileceklerdir. Örgütsel çift yönlülük, işletmenin çevresel değişikliklere
adaptasyonunu kolaylaştırmaktadır. Bu da uzun dönemdeki başarısı için önemli olmaktadır (Wei vd., 2014).
Bu sayede, değişen çalışma yaşamının koşullarına uyumlu biçimde faaliyet göstermeye devam edeceklerdir.
Bir diğer ifadeyle, araştırıcı stratejiler, araştırma, keşif, deneyimler, risk alma ve buluş ile ilgili iken;
yararlanıcı stratejiler ise disiplinli şekilde problem çözme, uygulama, verimlilik, üretimle ilgilidir (Carmeli
ve Halevi, 2009).
Literatürde araştırıcı stratejiler, organik yapılar, önlem, özerklik ve gelişen piyasalarla ilişkilendirilmektedir.
Yararlanıcı stratejiler ise, mekanik yapılar, rutinleşmiş, bürokratik ve sabit piyasalar olarak
bağdaştırılmaktadır (Pertusa-Ortega ve Molina-Azorin, 2018).
Yararlanıcı ve araştırıcı stratejiler, organizasyonun başarısı ve uzun dönem ayakta kalabilmesinde önemli rol
oynamaktadır (Baskarada vd., 2016). Yararlanıcı ve araştırıcı stratejiler, işletmelere rekabet avantajı
sağlamakta ve adaptasyonlarını kolaylaştırmaktadır. Bunun durum, ayakta kalabilmeleri ve başarılı
olabilmeleri için de oldukça önemlidir (Veider, Matzler, 2016: 107).
Çift yönlülük, kurumlar baskı altındayken müşteri ve agresif olan rakiplere karşı kurumların başarısını,
performansını arttırmakta ve kurumların uzun ömürlü olmalarını sağlamaktadır (Pellegrinelli vd., 2015).
Çift yönlü kurumlar, artan rekabet ve yenilikler, rekabet, işbirliği, kısa dönemli ayakta kalma çabası, uzun
dönemli büyüme gibi organizasyonel paradoksları yönetebilen ve eş zamanlı olarak başarabilen
kurumlardır (Lis vd., 2018). Bir başka deyişle, organizasyon içerisinde eş zamanlı olarak pek çok paradoksu
yönetebilen kurumlar çift yönlü kurumlardır.
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Örgütsel çift yönlülüğün literatürde öğrenme, teknolojik inovasyon, örgütsel adaptasyon, stratejik yönetim
ve örgütsel dizayn kavramlarıyla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Raisch, Birkinshaw, 2008; Cantarello vd.,
2012; Wan vd., 2017). Örgütsel çift yönlülük, kurumlara sürdürülebilir rekabet avantajı da sağlamaktadır
(Kim, 2019; Strese vd., 2016). Aynı zamanda yapılan çalışmalarda, örgütsel çift yönlülüğün performansı
arttırdığı tespit edilmiştir (Fu vd., 2016; Raisch vd., 2009; Chandrasekaran vd., 2012). Yararlanıcı ve araştırıcı
stratejilerini bir arada uygulayabilen işletmelerin finansal performansları da artmaktadır (Jansen vd., 2009).
Kurumların iki farklı yeteneğini aynı anda kullanabilme becerisi olan çift yönlülüğün sürdürülebilmesi için,
kurumların mevcut yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmasının yanı sıra, yenilerini de araştırması yani
yeniliklere de açık olması gerekmektedir. Bunun için de kurumlar, mevcut yetenek ve becerilerinin yanı
sıra, yeni fırsatları da görmeli, fırsatlara odaklanmalı, öngörülü olmalı ve kendilerine fırsatlar yaratmaya
çaba göstermelidir.

2. Yöntem
Bu çalışmanın verileri 2019 (Eylül-Aralık) yılında toplandığı için etik kurul onayı bulunmamaktadır*.
2.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Bu çalışma, tanımlayıcı nitelikte araştırma dizaynına sahiptir. Bu doğrultuda, çalışanların örgütsel çift
yönlülük algısının demografik özelliklere göre farklılıkları incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı,
örgütsel çift yönlülüğün demografik değişkenler üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu
amaca yönelik olarak, cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem, işyeri kıdemi
demografik değişkenleri incelenmiştir.
Çalışmanın hipotezleri:
H1: Demografik özelliklere göre örgütsel çift yönlülük algısı farklılık göstermektedir.
H1a: Cinsiyete göre örgütsel çift yönlülük algısı farklılık göstermektedir.
H1b: Medeni duruma göre örgütsel çift yönlülük algısı farklılık göstermektedir.
H1c: Yaşa göre örgütsel çift yönlülük algısı farklılık göstermektedir.
H1d: Eğitim durumuna göre örgütsel çift yönlülük algısı farklılık göstermektedir.
H1e: Mesleki kıdeme göre örgütsel çift yönlülük algısı farklılık göstermektedir.
H1f: İş yeri kıdemine göre örgütsel çift yönlülük algısı farklılık göstermektedir.
2.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini İstanbul’daki bir Devlet Üniversitesinin Teknopark çalışanları oluşturmaktadır.
Firmalarda çalışanlara kolayda örnekleme yöntemi yoluyla ulaşılmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü esnada,
evren büyüklüğü 1000 kişidir. Örneklem büyüklüğü 155 kişidir. 17 adet anket formu eksiklikler nedeniyle
çalışma dışı bırakılmıştır. 138 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Rastgele örnekleme yönteminden
yararlanılmıştır.
Rastgele (basit tesadüfi örnekleme) örneklem seçimi tekniği, araştırmacının örneklemi hiçbir ölçüt
kullanmadan seçmesinden oluşur. Örneğin araştırmacı yerleşkede belirli bir yerde durup önünden geçen ilk
20 öğrenciyle görüşürse, bu örneklem gelişigüzel seçilmiş bir örneklem olacaktır. Araştırmacı, bu teknikle
seçilen örneklemin evreni ne derece temsil ettiği ya da ne ölçüde evrenden farklılaştığını bilemez. Bu
örnekleme tekniğinin tipik örneği televizyonlarda sık sık görülen sokaktaki insanlarla yapılan görüşmelerdir
(Lin, 1976).
Örneklem büyüklüğümüz olabilecek en az oran olarak belirtilen % 10’un üzerindedir ve evreni temsilde
yeterli görülmüştür. Bunun yanı sıra, çalışmada kullanılan anket formları gönüllülük esasına dayandığından
örneklem yanlılığından kaçınılamayacağı açıktır. İkinci yanlılık kaynağı “orada bulunma” nedeni ile hazır
grupların kullanımı olabilmektedir (Özen ve Gül, 2007).
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2.3. Veri Toplama Araçları
Çalışmanın verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Anket formunda demografik bilgiler ve örgütsel çift
yönlülüğe ilişkin ifadeler yer almaktadır. Çalışmada Attar (2014)’ün çalışmasında kullandığı Lubatkin vd.
(2006) örgütsel çift yönlülük ölçeğinden (5’li Likert tipi) yararlanılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Çalışma verilerinin analizinde SPSS 21.0 programından faydalanılmıştır. Kaiser Meyer Olkin, Barlett
Küresellik testi, Cronbach Alpha hesaplamaları sonrasında, tanımlayıcı istatistikler, faktör analizi, t-testi ve
tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak belirlenmiştir.

3. Bulgular
Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Tablo’da görüldüğü üzere,
katılımcıların %30,43’ünün (n=42) yaşı 25 ve altı iken, %53,62’sinin (n=74) 26-35 arası, %15,95’inin (n=22) 36
ve üzeri olduğu saptanmıştır.
Katılımcıların %36,23 ‘ü (n=50) kadın ve %63,77 si (n=88) erkektir.
Katılımcıların %68,85’i (n=95) bekar, %31,15’i (n=43) evlidir.
Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında, %4,35’i (n=6) lise, % 8,70’i (n=12) önlisans, %7,73’ü (n=99)
lisans, % 15,22’si (n=21) lisansüstü eğitime sahip oldukları görülmektedir.
Katılımcıların mesleki kıdemleri incelendiğinde, %9,42’sinin (n=13) 1 yıldan az, %47,82’sinin (n=66) 1-4 yıl
arası, % 26,81’i (n=37) 5-8 yıl arası, % 15,95’inin (n=22) 9 yıl ve üzeri kıdeme sahip oldukları belirlenmiştir.
İş yeri kıdemleri olarak % 26,09’unun (n=36) 1 yıldan az, % 44,20 (n=61) 1-4 yıl arası, % 23,19’unun (n=32) 5-8
yıl arası ve % 6,52’si (n=9) 9 yıl ve üzeridir.
Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler

Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Mesleki Kıdem

İş Yeri Kıdemi

İşletme Araştırmaları Dergisi

25 yaş altı
26-35
36 ve üzeri
Total
Kadın
Erkek
Total
Bekar
Evli
Total
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

n
42
74
22
138
50
88
138
95
43
138
6
12
99
21

%
30,43
53,62
15,95
100
36,23
63,77
100
68,85
31,15
100
4,35
8,70
7,73
15,22

Total

138

100

1 yıldan az

13

9,42

1-4 yıl arası

66

47,82

5-8 yıl arası

37

26,81

9 yıl ve üzeri

22

15,95

Total

138

100

1 yıldan az
1-4 yıl arası

36
61

26,09
44,20
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Yaş

Cinsiyet

Medeni Durum

25 yaş altı
26-35
36 ve üzeri
Total
Kadın
Erkek
Total
Bekar
Evli
Total
5-8 yıl arası

n
42
74
22
138
50
88
138
95
43
138
32

%
30,43
53,62
15,95
100
36,23
63,77
100
68,85
31,15
100
23,19

9 yıl ve üzeri

9

6,52

Total

138

100

Kaiser Meyer Olkin testi, 0,881 ve Bartlett küresellik testi sonucu (p<0,001) olarak hesaplanmıştır. Birinci
faktör %38’ünü ikinci faktör %27’ini açıklamaktadır. Toplam açıklanan varyans %65’ini ifade etmektedir.
Faktör analizi sonucunda madde yükü düşük (< 0,50) olan ifadeler çalışmadan çıkarılmıştır. Ölçekteki
ifadelerin faktör yük dağılımı şu şekildedir (Tablo 2).
Tablo 2: Faktör Analizi

İfade 2
İfade 3
İfade 5
İfade 1
İfade 4
İfade 11
İfade 6
İfade 12
İfade 8

Faktör Yükleri
1
0,825
0,785
0,763
0,744
0,723
0,551

2

0,875
0,747
0,739

Güvenilirlik analizi sonucu Cronbach alfa değeri: 0,890 olarak hesaplanmıştır. Bu değer sosyal bilimler
alanında kabul edilebilir bir değerdir.
Örgütsel çift yönlülük, yararlanıcı ve araştırıcı alt boyutlarının sırasıyla ortalama ve standart sapmaları
Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Örgütsel Çift Yönlülük ve Alt Boyutlarının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Örgütsel çift yönlülük

Ort.
3,83

ss
0,73

Yararlanıcı
Araştırıcı

3,84
3,81

0,79
0,85

Katılımcıların örgütsel çift yönlülüğe yönelik algılamaları ile demografik değişkenler arasındaki ilişki
aşağıdaki hipotezler doğrultusunda tespit edilmiştir.
H1: Örgütsel çift yönlülük algısı, demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir.
H1a: Örgütsel çift yönlülük algısı, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
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Örgütsel çift yönlülüğün cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile analiz edilmiştir.
Analiz sonucunda, örgütsel çift yönlülüğün cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p: 0,673;
p>0,05). Kadın ve erkek katılımcıların örgütsel çift yönlülük algılamaları birbirine oldukça yakındır (Kadın
ort: 3,87 (ss: 0,73) ve Erkek ort: 3,81 (ss:0,74) (Tablo 4). Örgütsel çift yönlülüğün yararlanıcı ve araştırıcı alt
boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmediğinden dolayı tabloda alt boyutlara yer
verilmemiştir.
Tablo 4: Cinsiyete Göre Örgütsel Çift Yönlülük
Cinsiyet
Örgütsel çift Kadın
yönlülük
Erkek

n
50
88

Ort.
3,87
3,81

Ss
0,73
0,74

t
0,658

p
0,673

H1b: Örgütsel çift yönlülük algısı, medeni duruma göre farklılık göstermektedir.
Örgütsel çift yönlülük algılamalarının katılımcıların medeni durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı ttesti ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; örgütsel çift yönlülüğün medeni duruma göre bir fark
oluşturmadığı saptanmıştır (p>0,05). Tablo 5’te görüldüğü üzere, evli ve bekar katılımcıların örgütsel çift
yönlülük algılamaları birbirine oldukça yakındır (Evli ort: 3,76 (ss: 0,82) ve Kadın ort: 3,86 (ss: 0,69).
Tablo 5: Medeni Duruma Göre Göre Örgütsel Çift Yönlülük
Medeni Durum
Örgütsel çift Evli
yönlülük
Bekâr

n

Ort.
3,76
3,86

43
94

Ss
0,82
0,69

t
-0,693

p
0,491

H1c: Örgütsel çift yönlülük algısı, yaşa göre farklılık göstermektedir.
Örgütsel çift yönlülük algılamalarının, yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile
incelenmiştir. Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların yaşlarına göre anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir
(p>0,05). Yaş gruplarına göre katılımcıların örgütsel çift yönlülük algılamaları birbirine oldukça yakındır (25
ve altı ort: 3,93 (ss: 0,71), 26-35 ort: 3,72 (ss: 0,79) ve 36 ve üzeri 4,04 (ss: 0,50). Yalnızca örgütsel çift
yönlülüğün yararlanıcı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Çoklu
karşılaştırmalarda ise, 25 yaş ve altı ile 36 ve üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır
(p<0,05).
Tablo 6: Yaşa Göre Göre Örgütsel Çift Yönlülük Tek Yönlü Varyans Analizi

Örgütsel Çift
Yönlülük
Yararlanıcı

Araştırıcı

Gruplar arası
Grup içi
Total
Gruplar arası
Grup içi
Total
Gruplar arası
Grup içi
Total

Kareler
Toplamı
2,355
72,268
74,623
3,983
82,131
86,115
0,549
100,121
100,671

df
2
135
137
2
135
137
2
135
137

Ortalama
Kareler
1,178
0,535

F
2,200

p
0,115

1,992
0,608

3,274

0,041

0,275
0,742

0,370

0,691

Tablo 6 (devam): Çoklu Karşılaştırmalar Tablosu Tukey Testi
Bağımlı Değişken

(I) yaş

(J) yaş

26-35

25 yas altı
36 ve üzeri

Ort. farkı (I-J)
-0,30062*
-0,39947*

Std. Hata
0,15069
0,18941

p
0,048
0,037

*p<0,05
H1d: Örgütsel çift yönlülük algısı, eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir.
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Örgütsel çift yönlülük algılamalarının eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans
analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda; katılımcıların yaşlarına göre anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir (p>0,05). Eğitim durumlarına göre katılımcıların örgütsel çift yönlülük algılamaları birbirine
oldukça yakındır (Lise ort: 4,42 (ss: 0,45), yüksekokul ort: 3,80 (ss: 0,76) , üniversite ort.:3,82 (ss: 0,75) ve
yüksek lisans/doktora ort.: 3,75 (ss: 0,68) olarak hesaplanmıştır (Tablo 7). Örgütsel çift yönlülüğün
yararlanıcı ve araştırıcı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmediğinden
dolayı tabloda alt boyutlara yer verilmemiştir.
Tablo 7: Eğitim Durumuna Göre Örgütsel Çift Yönlülük

Örgütsel
Gruplar arası
çift yönlülük Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
2,256
72,367
74,623

df
3
134
137

Ort. kare
0,752
0,540

F
1,392

p
0,248

H1d: Örgütsel çift yönlülük algısı, toplam kıdeme göre farklılık göstermektedir.
Örgütsel çift yönlülük algılamalarının mesleki kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans
analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda; katılımcıların yaşlarına göre anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir (p>0,05). Tablo 8 incelendiğinde, toplam kıdeme göre katılımcıların örgütsel çift yönlülük
algılamaları birbirine oldukça yakındır (1 yıldan az ort: 3,98 (ss: 0,68), 1-4 yıl arası ort: 3,79 (ss: 0,73) , 5-8 yıl
arası ort.:3,82 (ss: 0,71) ve 9 yıl ve üzeri ort.: 3,87 (ss: 0,861) olarak hesaplanmıştır. Örgütsel çift yönlülüğün
yararlanıcı ve araştırıcı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmediğinden
dolayı tabloda alt boyutlara yer verilmemiştir.
Tablo 8: Mesleki Kıdeme Göre Örgütsel Çift Yönlülük

Örgütsel
Gruplar arası
çift yönlülük Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
0,403
74,220
74,623

df
3
134
137

Ort. kare
0,134
0,554

F
0,242

p
0,867

H1e: Örgütsel çift yönlülük algısı, iş yeri kıdemine göre farklılık göstermektedir.
Örgütsel çift yönlülük algılamalarının iş yeri kıdemine göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans
analizi ile incelenmiştir. Tablo 9’un sonucunda; katılımcıların yaşlarına göre anlamlı bir fark olmadığı
belirlenmiştir (p>0,05). Toplam çalışma kıdemine göre katılımcıların örgütsel çift yönlülük algılamaları
birbirine oldukça yakındır (1 yıldan az ort: 3,83 (ss: 0,72), 1-4 yıl arası ort: 3,88 (ss: 0,62) , 5-8 yıl arası ort.: 3,64
(ss: 0,95) ve 9 yıl ve üzeri ort.: 4,20 (ss: 0,51) olarak hesaplanmıştır. Örgütsel çift yönlülüğün yararlanıcı ve
araştırıcı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmediğinden dolayı tabloda alt
boyutlara yer verilmemiştir.
Tablo 9: İş Yeri Kıdemine Göre Örgütsel Çift Yönlülük

Örgütsel
Gruplar arası
çift yönlülük Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
2,501
72,121
74,623

df
3
134
137

Ort. kare
0,834
0,538

F
1,549

p
0,205

4. Sonuç ve Tartışma
Günümüz iş yaşamının getirdiği dinamiklerle birlikte, rekabet üstünlüğünü beraberinde getirmek giderek
önem kazanmaktadır. Bu noktada, örgütsel çift yönlülük kavramı karşımıza çıkmaktadır. Kurumun iki
stratejiyi aynı anda kullanabilme yeteneğine örgütsel çift yönlülük denilmektedir. Bu çalışmada, örgütsel çift
yönlülüğün demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Buna yönelik, çalışma
hipotezleri oluşturulmuş ve test edilmiştir.
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Elde edilen bulgulara göre, örgütsel çift yönlülüğün cinsiyete (p=0,673, p>0,05); medeni duruma (p=0,491,
p>0,05); yaşa (p=0,115, p>0,05); eğitim durumuna (p=0,248, p>0,05); mesleki kıdeme (p=0,867, p>0,05) ve iş
yeri kıdemine göre (p=0,205, p>0,05) anlamlı bir fark oluşturmadığı saptanmıştır. Örgütsel çift yönlülüğün
yaşa göre yararlanıcı alt boyutunda (p=0,041, p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir.
Çoklu karşılaştırmalarda ise, 25 yaş ve altı ile 36 ve üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır
(p=0,048; p=0,037, p<0,05).
Örgütsel çift yönlülük alanında yapılan çalışmalara dair ilgili literatür incelendiğinde farklı sonuçlara
rastlanmıştır. Bu çalışmalardan bir kısmı şu şekildedir:
Gülenç ve Kozak’ın 2019 yılında medikal turizm hizmeti sağlayan hastanelerde yapmış olduğu çalışmada,
sağlık otelciliği hizmetleri ile örgütsel ustalık arasında ilişki bulunmuştur. Özel hastanenin, devlet ve
üniversite hastanesine göre yararlanıcı ve araştırıcı stratejileri daha iyi kullandığı ortaya konmuştur (Gülenç
ve Kozak, 2019). Jansen vd. (2008), paylaşılan vizyon ve durumsallığın, araştırıcı ve yararlanıcı buluşlarla
ilişkili olduğu, aynı zamanda transformasyonel liderin varlığının da örgütsel ustalığı arttığını ortaya
koymuşlardır (Jansen vd., 2008). Acaray, 2018 yılında yaptığı çalışmasında, bilgi paylaşımının örgütlerin
geliştirici yetenek ve keşifsel yetenek, yapılar ötesi otonominin keşifsel yetenek ve takım çalışmasının ise
geliştirici yetenek boyutları üzerine pozitif ve anlamlı etkisi olduğunu tespit etmiştir. Yine aynı çalışmada,
geliştirici, keşifsel yeteneğin firma yenilikçiliği üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu açığa
çıkarılmıştır (Acaray, 2018). March (1999), araştırıcı ve yararlanıcı stratejilerin örgütsel öğrenme üzerinde
etkili olduğunu belirlemiştir (March, 1999). Strese vd. (2016)’ne göre, departmanlar arası işbirliği içinde olan
rekabetin araştırıcı inovasyon üzerinde pozitif etkisi olduğu ortaya koyulmuştur. Aynı çalışmada, işbirliği
içinde olan rekabet ve yararlanıcı inovasyon arasındaki ilişkide sosyal birlik ve kaynaşmanın da moderatör
etkisini tespit etmişlerdir (Strese vd., 2016). Gibson ve Birkinshaw (2004) ise çalışmalarında, esneklik,
disiplin, destek ve güvenin bağlamsal çift yönlülüğü kolaylaştırdığını, bağlamsal özellikler ve performans
arasındaki ilişkide çift yönlülüğün aracı rolü olduğunu saptamışlardır (Gibson, Birkinshaw, 2004). Carmeli
ve Halevi 2009 yılındaki araştırmasında, yönetim takımlarının davranışsal karmaşıklığı ve örgütsel çift
yönlülük arasındaki ilişkide, bağlamsal çift yönlülüğün moderatör rolünü belirlemişlerdir (Carmeli, Halevi,
2009). Attar 2014 yılındaki çalışmasında, liderlik tarzlarının örgütsel ustalığın başarılmasında etkili
olduğunu ortaya koymuştur (Attar, 2014).
Bakan ve Sezer (2017), örgütsel ustalığın performans yönetimini anlamlı ve pozitif olarak etkilediğini tespit
etmişlerdir (Bakan ve Sezer, 2017). Çiftçi (2017) çalışmasında, örgütsel ustalığın alt boyutları ve personel
güçlendirme arasında orta ve düşük düzeyde pozitif yönlü, anlamlı korelasyon belirlemişlerdir (Çiftçi, 2017:
188). Tutar vd. (2017)’a göre, bilgi yönetimi ve örgütsel ustalık arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir (Tutar vd., 2017). Atçı (2017)’ya göre, örgütsel çift yönlülük ve otel işletmecilerinin bireysel yenilik
düzeyi arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir (Atçı vd., 2017). Bu çalışmada, örgütsel çift
yönlülük kavramı ve demografik değişkenlerin ele alınması sebebiyle, ilgili alanda güncel literatürde benzer
çalışmaya rastlanmamıştır.
Çalışmamızın en büyük kısıtlılığı, araştırmanın tek bir Devlet Üniversitesi’ndeki Teknopark teknoloji
çalışanları örneklem grubu ile sınırlı olmasıdır. Gelecekte farklı kurumlarda aynı çalışanlar ya da farklı
meslek grupları ile yeni uygulamalar yapılabilir. Çalışmamızın literatürdeki gelecek çalışmalara ışık tutacağı
düşünülmektedir.
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Amaç – Psikolojik sahiplenme ile özdeşen 'benim' psikolojisi ile çalışan işgörenler; iş performansı
düzeyini arttırarak organizasyonlara rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Bu doğrultudan hareketle
araştırmada; psikolojik sahiplenme ile iş performansı kavramları arasındaki etkileşimi tespit etmek
amaçlanmaktadır.
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Yöntem – Araştırmada Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki küçük ve orta ölçekli gıda
işletmelerinde istihdam edilen 415 çalışandan anket yöntemi ile elde edilen verilerle psikolojik
sahiplenmenin iş performansı üzerindeki etkileri ve demografik değişkenler arasındaki farklılıkların
tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, betimsel analizler, güvenilirlik analizi, frekans, faktör,
korelasyon, regresyon ANOVA ve T-Testi analizleri gerçekleştirilmiştir.
Bulgular – Organizasyona karşı hissedilen psikolojik sahiplenme ile iş performansı arasında olumlu ve
anlamlı yönde ilişki olduğu, ayrıca çalışanların psikolojik sahiplenmelerinin; çalışanın geliri, eğitim
durumu, pozisyonu ve görev süresi ile anlamlı olarak ilişkili olduğu ancak; cinsiyeti, medeni durumu
ve yaş durumu ile anlamlı olarak ilişkili olmadığı tespit edilmiştir.
Tartışma – Çalışanların iş performanslarını geliştirmek için, yöneticilerin, çalışanların karar verme
sürecine dahil edilmesi gibi olumlu yönetim mekanizmalarıyla, psikolojik sahiplenme duygularını
geliştirilebilir. Bu doğrultuda, psikolojik sahiplenme ile demografik değişkenler ilişkilerini iyi bir
şekilde anlamak kaydıyla bu olumlu duyguların yönetimi sağlanabilmektedir. Ayrıca makale
kapsamında, gelecekteki araştırmalar için olası yönetimsel çıkarımların ve önerilerin tartışılmaktadır.
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Purpose – Employees working with 'mine' psychology, which is identified with psychological
ownership; It can provide a competitive advantage to organizations by increasing the level of business
performance. In this direction, this research aimed to determine the interaction between psychological
ownership and job performance concepts.
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Design/Methodology/Approach – It is aimed to determine the effects of psychological ownership on
job performance and the differences between demographic variables, with the data obtained by survey
method from 415 employees employed in small and medium-sized food businesses in Gaziantep
Organized Industrial Zone. In this context, descriptive analyzes, reliability analysis, frequency, factor,
correlation, regression ANOVA and T-Test analyzes were performed.
Findings – There is a positive and significant relationship between the psychological ownership felt
towards the organization and job performance, and the psychological ownership of the employees;
significantly related to the employee's income, educational status, position and tenure; It was
determined that there was no significant correlation with gender, marital status and age status.
Discussion – In order to improve the job performance of employees, psychological ownership can be
enhanced by positive management mechanisms such as including managers in the decision-making
process. In this direction, the management of these positive emotions can be achieved, provided that
the relationship between psychological ownership and demographic variables is well understood. Also
within the scope of the article, possible managerial implications and suggestions for future research are
discussed.
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1. Giriş
Hem geçmiş araştırmalara, hem de sosyal uygulamalara göre; insanlar doğası gereği hem maddi hem de
manevi çeşitli nesnelere karşı sahiplenme duyguları geliştirmekte olup bu duyguların önemli duygusal,
davranışsal ve psikolojik boyutlarda sonuçları bulunmaktadır (Pierce, Kostova, Dirks, 2003: 229). Psikolojik
sahiplenme kavramı etkin bir şekilde tüm yönleriyle ele alınıp, olumlu sonuçlara yönelik yönetimi ile
organizasyonlar için olumlu çıktılar elde edilebilmektedir. Alan yazındaki çalışmalara göre bunlardan biri de
iş performansıdır.
Günümüzde son derece rekabetçi olan iş dünyasında rekabet edebilmek için, kuruluşlar yetenekli işgörenleri
istihdam etmeli, işleri ve kuruluşlarıyla psikolojik bağları güçlü olan çalışanları elinde tutmalı ve bu
çalışanların yüksek performans ile çalışmalarını sürdürülebilir kılmalıdır. Organizasyonların başarısı için
çalışanların bağlılığını ve sadakatini etkileyen psikolojik faktörleri keşfetmek giderek daha önemli hale
gelmektedir (Olckers ve Du Plessis: 2012: 2). Bu yeteneklerden, maksimum ölçüde fayda sağlamak için
çalışanın organizasyon ile bağının güçlendirilmesi ve bununla pozitif yönde ilişkili olarak performansının
arttırılması bakımından psikolojik sahiplenmenin rolü belirleyicidir. Gıda sektörü ülkemizin lokomotif
sektörlerinden biridir; dahası gıda sektöründeki işletmeler kurumsallaşmış yapıları ve ihracat güçleri ile
Türkiye’nin sanayi devleri arasında ilk sıraları paylaşmakta olup; teknolojik gelişim ve makineleşmeye
rağmen; büyük ölçüde insan gücünün (Ayan, 2008) dolayısıyla performansın önemini hissettirdiği bir
sektördür. 5 Organize Sanayi Bölgesi ile Gaziantep Gıda Sanayisi ise işyeri sayısı açısından Türkiye içerisinde
3. sırada bulunmaktadır (Sanayi Odası, 2020: 14). Bu sebeple araştırmanın evreni Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinde çalışanlar olarak belirlenmiştir. Ulusal yazın
taramasında, Türkiye’de psikolojik sahiplenme ve iş performansları hakkında toplumun görüşlerine ilişkin
herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bilgi boşlukları, yalnızca etkili psikolojik sahiplenme stratejileri
ve iş performansı politikalarını formüle etmeye yardımcı olabilecek endüstri yöneticilerine sağlayabileceği
potansiyel içgörüler nedeniyle değil, aynı zamanda genel olarak tüm sektörlerdeki psikolojik sahiplenme ve
iş performansı hakkındaki akademik bilgileri zenginleştirmek için önemlidir. Bu bağlamda araştırma
genelinde belirlenen sorulara cevap aranmaktadır?
 Psikolojik sahiplenme, çalışanların iş performansı üzerindeki nelerdir?
 Çalışanların demografik özelliklerine göre psikolojik sahiplenme nasıl etkilenmektedir?
Bu araştırmada Gaziantep’teki gıda sektörü çalışanlarında psikolojik sahiplenmenin iş performansı
üzerindeki etkileri ve demografik değişkenler arasındaki farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Alan
yazındaki çalışmalar incelendiğinde psikolojik sahiplenmenin iş performansıyla ilişkisi ve demografik
değişkenlerin ele alındığı çalışmaların sayısının az olması çalışmanın önemini artırmaktadır. Özellikle de bu
çerçeve de gıda işletmeleri çalışanları üzerinde çalışmalar yok denecek kadar azdır. Araştırma, Gastronominin
Başkenti olması sebebiyle Gaziantep’te gıda sektöründe gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bu açıdan literatüre
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Psikolojik sahiplenmeye olan ilgi her geçen gün katlanarak artmaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen birçok
çalışma bulunmaktadır. Bu araştırma önceki araştırmalardan farklı olarak, psikolojik sahiplenme ve iş
performansı konularına atıfta bulunalacak, değişkenler arası olası ilişkilere işaret edecek ve organizasyonların
elde edebileceği olumlu çıktılara meta analitik bir yaklaşım sunacaktır. Ayrıca psikolojik sahiplenmenin
demografik özelliklerini incelemenin, psikolojik sahiplenme ile ilgili önemli yönleri aydınlatacağına inanarak
bu araştırmada farklı yönlerde yorumlar yapılacaktır: (1) tanım ve kavramsal bir bakış açısı sunulacaktır; (2)
psikolojik sahiplenmenin iş performansına etkisi ile ilgili sonuçlara ve (3) demografik değişkenlerden
deneyim, gelir düzeyi ve eğitimin psikolojik sahiplenme üzerindeki etkilerine değinilecek (4) ve gelecekteki
araştırmacıların izleyebileceği olası yönler tartışılacaktır.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Psikolojik Sahiplenme
Psikolojik sahiplenmeye dair çalışmalar çok öncelere dayanmaktadır. 19. Yüzyılın sonlarında psikolog
William James (1980: 291), “Bir adamın benliği, kendi sahiplendiği; karısı ve çocukları, arazisi, arabası ve
banka hesabı, vb. kısaca her şeyin toplamıdır” şeklinde sahiplenmeye vurgu yapmıştır. Sonrasında, psikolojik
bir olgu olarak sahiplenmeye dair çalışmalar alan yazında; birçok alandan birçok araştırmacı tarafından odak
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noktası olmuştur. Bu ilgi, sahip olma duygularının bireyin benlik kavramı, tutumları, değerleri ve
gösterilebilir davranışları üzerindeki etkili olmasından kaynaklanmaktadır (Mayhew, Ashkanasy, Bramble,
vd., 2007: 477). Organizasyonun sahipleri gibi hisseden ve o şekilde çalışmalarını sürdüren çalışanların,
organizasyonlarını etkileyen eylem ve kararlarına karşı kişisel risk, sorumluluk ve hesap verebilirliği
üstlenerek, bu sahiplenme duygusunun bir organizasyonun başarısına etki ettiği ve çalışanların psikolojik
olarak sahiplenmesinin, iş performansını artırarak organizasyonlara rekabet avantajı sağladığı bilinmektedir
(Brown, 1989: Md-Sidin, Sambasivan, Muniandy, 2009: 50).
Psikolojik sahiplenme kavramının gücü, insanın doğasından kaynaklanmaktadır. Bu durumu Cram ve Paton
(1993: 19) “genişletilmiş benliğin bir parçası” olma durumuna atıfta bulunarak, oyun oynayan küçük çocuklar
arasında, bir çocuğun başka bir çocuğun oyuncağını aldığında gösterdiği şiddetli tepkiler ile açıklamaktadır.
Bu durum, sahiplik duygularının varlığına tanıklık etmektedir (Pierce, O’Driscoll, Coghlan, 2004: 508).
Psikolojik sahiplenme, düzenleyici odak teorisinden türetilmiştir. Bu teori, bireylerin iki öz denetim sistemine
sahip olduğunu ileri sürmektedir. Bunlar önleyici öz düzenleme sistemi ve teşvik edici özdenetim sistemidir.
Önleyici öz düzenleme sistemi görevler ve yükümlülüklerle ilgilenirken, teşvik edici özdenetim sistemi
başarılar ve arzular ile ilgilidir. Higgins'e (1997, 1998) göre bu öz düzenleme sistemleri, bireylerin kendilerine
koydukları kişisel hedefleri belirlemektedir. Psikolojik sahiplenme, öz-yeterlik, aidiyet, öz kimlik ve hesap
verebilirlik yapılarından oluşan üst düzey bir yapı niteliğindedir (Avey, Avolio, Crossley, vd., 2009: 173).
Bireylerin “hedefle çalışma konusunda daha etkin hissetmeleri, hedefle ilgili olarak olanlardan kendilerini
daha sorumlu hissetmeleri, hedefe yönelik daha güçlü bir aidiyet duygusu yaşamaları ve sahiplenme ile kişisel
bir özdeşleşme duygusu hissetmeleri ile karakterize edilmektedir (Dawkins, Tian, Newman, vd., 2017; 165).
Psikolojik sahiplenme, bireylerin doğası gereği maddi veya manevi olarak organizasyonun bir parçasının
kendilerininmiş gibi hissettikleri durum olarak tanımlanmaktadır (Pierce, Kostova, Dirks, 2003: 299). (Avey,
Avolio, Crossley, vd., (2009: 174)’ne göre, psikolojik sahiplenme farklı şekillerde vukuu bulabilir. Örneğin, bir
mühendis belirli bir ürünün tasarımın üzerinde sahiplik hissedebilir, bir yönetici belirli bir kurumsal stratejik
girişim, misyon veya fikirde sahiplik hissedebilir, ya da yeni bir çalışan tüm organizasyonda sahiplik
hissedebilir. Bu tür sahiplikler, insanların öz kimliğinde o kadar derine kök salabilirler ki, benliğin bir uzantısı
olarak görülebilmektedir. Psikolojik sahiplenme, bu duyguyu taşıyan birey tarafından tanınan, organizasyona
ya da herhangi bir varlığa karşı kendininmiş gibi psikolojik bir sahiplik hissiyle bağlanma halidir.
İnsanlar, sahip oldukları varlıklara özen gösterirler ve bu varlıkları koruma eğilimindedirler. Bu sahiplenme
duygusu ve sahiplendikleri nesneleri korumak ve geliştirmek için 'motivasyon', bilim insanlarını psikolojik
sahiplenmenin olumlu yönünü daha iyi anlamaya teşvik etmiştir (Avey, Avolio, Crossley, vd., 2009: 173).
O'Reilly (2002, 19), yöneticilerin sahiplenmeden kasıtlarının finansal sahiplik değil, psikolojik sahiplik
olduğunu öne sürerken psikolojik sahiplenmeye vurgu yapmaktadır. Bu durumda psikolojik sahiplenme, bir
çalışma grubu veya kuruluşun üyeleri tarafından paylaşılan olumlu bir duygu niteliğindedir. Özler, Yılmaz,
Özler, (2008: 39) ise bireyler tarafından paylaşılan bu sahiplenme duygusunun dayanışmayı, güveni, ortak
çıkarları, işbirlikçi davranışları, ortak normları ve sorumluluğu arttırmaktadır

2.2. İş Performansı
İş performansı, çalışma psikolojisinde önemli bir yapı sahip olmakla birlikte (Viswesvaran ve Ones, 2012: 216)
birçok tanımı yapılmıştır. Örneğin Motowidlo ve Kell, (2012: 92) iş performansı için “endüstriyel psikolojide,
çalışma organizasyonlarında çalışanların performansını iyileştirmek için kullanabileceği tüm faydalı strateji
ve müdahaleler” ifadesini kullanmakta ve iş performansını, belirli bir zaman diliminde, bir bireyin
organizasyonu için yürüttüğü faaliyetlerden beklenen toplam değer şeklinde tanımlamaktadır. Viswesvaran
ve Ones, (2012: 216); iş performansını, çalışanların amaçlar doğrultusunda, dahil olduğu veya örgütsel
hedeflere katkıda bulduğu ölçülebilen eylemleri, davranışları ve sonuçları olarak tanımlamaktadır. Aziri,
(2011: 383), çalışanların iş görevlerini, sorumluluklarını ve görevlerini yeterince yerine getirme seviyesi olarak
ifade ederken; Jamal, (1984: 2) ise; çalışanın kendisine verilen görevi, mevcut kaynakların optimum kullanımı
ile normal kısıtlamalara tabi olarak başarıyla gerçekleştirebildiği bir etkinlik şeklinde gerçekçil bir ifade
sunmuştur. Bu tanımların hepsinde performansın doğasından kaynaklı olarak sonuç odaklılığa atıf söz
konusudur.
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Bu tanımlardan yola çıkarak, iş performansını, çalışanın sergilediği çalışma neticesinde, örgütsel etkililiği
olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmekle birlikte organizasyona katkı sağlama potansiyeli olan bir
davranış özelliği şeklinde tanımlamak mümkündür.

2.3. Psikolojik Sahiplenme İş Performansı İlişkisi
Van Dyne ve Pierce (2004: 443)’a göre psikolojik sahiplenme duygusu ile çalışanda davranışı etkileyen
sorumluluk duygusu oluşumu doğru orantılıdır. Çalışanlar örgüte karşı psikolojik sahiplenme duygusu
hissettiklerinde, aktif katılım tetiklenmektedir. Sahiplenme duygusu ile aktif katılım arasındaki yakın
bağlantıdan yararlanarak performans artmaktadır (Vandewalle, Van Dyne, Kostova, 1995: 445).
Pierce, Kostova, Dirks (2001: 300), psikolojik sahiplenme aidiyet, etkililik ve öz kimlik olan üç temel insan
ihtiyacına hitap ettiğini teorileştirmiştir. Bu temel ihtiyaçlar organizasyonel bağlamda karşılandığında,
çalışanlar iş hedeflerini koruma ve geliştirme konusunda istekli olmaktadırlar. Bu nedenle, çalışanlar kuruma
davranışsal olarak katkı sağlamakta ve çalışanlar; aidiyet duygusu, yeterlilik ve öz kimlik duygusu
hissettiklerinde, karşılık vermeye motive olmaktadır (Gouldner, 1960: 163). Başka bir deyişle, kuruluşun
psikolojik sahiplenilmesi, kuruluşa fayda sağlamak için zaman ve enerji yatırımına yol açan sorumluluk
duyguları ile sonuçlanmaktadır (Vandewalle, Van Dyne, Kostova, 1995: 445).
Organizasyonun sahipleri gibi hisseden ve bu şekilde hareket eden çalışanların, organizasyonlarını etkileyen
işlemlere ve kararlara yönelik kişisel risk, sorumluluk ve hesap verebilirliğin daha yüksek olacağı
düşünülmektedir. Psikolojik sahiplenme ile özdeşen 'benim' psikolojisi, doğru davranışlara ve yüksek
düzeyde iş performansına yol açmaktadır (Van Dyne ve Pierce, 2004: 446). Psikolojik sahiplenmenin,
performans artışı yoluyla organizasyonlara rekabet farkı sağladığı ileri sürülmüştür (Brown, 1989; Md-Sidin,
Sambasivan, Muniandy, 2009: 50).
Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak psikolojik sahiplenme ile iş performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü
bir ilişki olduğu düşünülmektedir (Gouldner, 1960: 163; Brown, 1989; Vandewalle, Van Dyne, Kostova, 1995:
445; Pierce, Kostova, Dirks, 2001: 300; Van Dyne ve Pierce, 2004: 450; Md-Sidin, Sambasivan, Muniandy, 2009:
50).
Belirtilen gerekçelere dayanarak kurulan hipotez şöyledir;
H1: Psikolojik sahiplenmenin iş performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır.
Yüksek gelir düzeyindeki çalışanların, daha düşük gelir düzeyindeki sahip çalışanlardan daha fazla psikolojik
sahiplenme göstermektedir. Gelir düzeyi artışı, psikolojik sahiplik duygusunu arttırmaktadır (Şenol ve Burcu,
2020: 767). Ayrıca çalışanın görev süresi çalışanın işteki performansı etkileyebileceği (Van Dyne ve Pierce,
2004: 450) gibi psikolojik sahiplenme düzeyini de etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca psikolojik sahiplenme
ile ilgili olan bir kontrol, öz kimlik ve sorumluluk duyguları, eğitim ile uygun bir bağlam sağlamaktadır (Man
ve Farquharson, 2015: 601). Belirtilenlere ithafen demografik değişkenlerden gelir düzeyinin, deneyimin ve
eğitimin psikolojik sahiplenme üzerindeki etkilerinde anlamlı bir ilişki önerilmektedir. Bundan dolayı
kişilerin eğitim seviyeleri arttıkça psikolojik sahiplenme düzeylerinin de artacağı beklenmektedir.
Belirtilen gerekçelere dayanarak kurulan hipotez şöyledir;
H2: Demografik değişkenler psikolojik sahiplenme üzerinde farklılık yaratmaktadır.
H2a: Cinsiyet psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2b: Yaş psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2c: Eğitim psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2d: Medeni durum psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2e: Pozisyon psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2f: Gelir düzeyi psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2g: Görev süresi psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
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3. Yöntem
Psikolojik sahiplenme ve iş performansı ilişkisinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmanın bu
bölümünde, öncelikle araştırmanının örneklemi ve araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin bilgilere yer
verilmektedir. Akabinde yapılan analizlere, bu analizler neticesinde ortaya çıkan sonuçlara yer verilmektedir.

3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler
Çalışmada gıda işletmelerinde çalışanların psikolojik sahiplenme, iş performansı ve demografik değişkenler
arasındaki ilişki ve farklılıkların incelenmesi amaçlanmıştır.

İş Performansı

Psikolojik Sahiplenme

Demografik Değişkenler
 Cinsiyet
 Yaş
 Eğitim
 Medeni durum
 Pozisyon
 Gelir
 Süre

Şekil 1: Psikolojik Sahiplenme İle İş Performansı İlişkisi
Psikolojik sahiplenme ile iş performansı ilişkisi Şekil 1’de gösterilmiştir. Araştırma hipotezleri aşağıda yer
almaktadır.
H1: Psikolojik sahiplenmenin iş performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Demografik değişkenler psikolojik sahiplenme üzerinde farklılık yaratmaktadır.
H2a: Cinsiyet psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2b: Yaş psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2c: Eğitim psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2d: Medeni durum psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2e: Pozisyon psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2f: Gelir düzeyi psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.
H2g: Görev süresi psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır.

3.2. Evren ve Örneklem
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinde istihdam edilen iş görenler
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evren içerisinde örneklem büyüklüğünü saptamak için %95 güven
düzeyi ve %5 kabul edilebilir hataya göre hesaplanan örneklem sayısı 5000 ve üzeri anakütle için 384’tür
(Gürbüz ve Şahin, 2016). Bu bağlamda araştırmada veriler, olasılığa dayalı olmayan kolayda örneklem ile
toplanmıştır. Elden çalışanlara dağıtılmış ve gönüllülük esasına dayanarak cevaplamaları istenerek
araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Toplamda, 470 kişiye anket dağıtılmış, 445 kişiden geri dönüş
sağlanmış, bunların 415’i analiz yapmak için uygun bulunarak araştırmada kullanılmıştır. Araç ve yöntemler
ile ilgili çalışmanın yürütümü ve veri toplama işlemleri için Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri
Bilimler Etik Kurulu’ndan gereken izinler alınmıştır.
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3.3. Veri Toplama Araçları
Gerçekleştirilen araştırmada veriler, anket yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmanın değişkenleri çerçevesinde
detaylı literatür taramasından elde edilen ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerden faydalanılmıştır. Araştırma
kapsamında oluşturulan ankette üç bölüm bulunmaktadır. Birinci bölüm, demografik değişkenler ile ilgili
ifadelerden (çalışanların cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durumu, pozisyon, gelirleri ve çalışma süreleri), ikinci
bölüm psikolojik sahiplenmeye yönelik ifadelerden, üçüncü bölüm ise iş performansına yönelik ifadelerden
oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki ifadeler 5’li Likert tipindedir. Ölçeklere ilişkin bilgiler
aşağıda verilmiştir.
Psikolojik Sahiplenme Ölçeği: Van Dyne ve Pierce (2004)’ın geliştirdiği 7 soru önermesinden oluşan
“Psikolojik Sahiplenme Ölçeği”nde yer alan ifadelerden 7. ifade ters kodlanmıştır. Çalışmada kullanılan
psikolojik sahiplenme ölçeği tek boyutludur.
İş Performansı Ölçeği: Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilmiş olup; Sigler ve Pearson (2000)
tarafından kullanılmıştır. Çalışanların iş performansının ölçümüne yönelik dört ifadeden oluşmaktadır.
Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Çöl (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir.

3.4. Araştırmanın Analizleri
Psikolojik sahiplenme ile iş performansı ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiler ile ilgili toplanan
verilerin analizi SPSS 23.00 programında gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan veriler ışığında ölçeğin güvenilirlik
analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için normallik testi
yapılmıştır. Katılımcıların ifadelere ne ölçüde katıldıklarını tespit etmek amacıyla frekans analizleri
gerçekleştirilmiş, değişkenler arası ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon, regresyon ve fark testi analizleri
yapılmıştır.

3. Bulgular
IBM SPSS 23.00 programı ile analiz edilen verilerde ulaşılan sonuçlara göre, araştırmada anlamlılık değeri 0,05
olarak kabul edilmiştir. Veriler normal dağılım göstermiştir. Bu doğrultuda güvenilirlik, açıklayıcı faktör
analizi, korelasyon analizi, doğrulayıcı faktör analizi, ANOVA analizi ve T-Testi gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada; demografik değişkenlerin iş görenlerin psikolojik sahiplenme düzeylerinde anlamlı bir farklılık
oluşturup oluşturmadığını incelenmektedir.
Araştırmada kullanılan psikolojik sahiplenme ile iş performansı ölçekleri faktör analizine tabi tutulmuştur.
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde psikolojik sahiplenme ölçeğinin tüm faktör yükleri 0,50’nin üzerinde ve
Çokluk vd., (2010:194)’e göre 0,30 altında faktör yükü olmadığı için psikolojik sahiplenme ifadeleri faktör
analizi bakımından uygun bulunmuştur. Yine iş performansı ölçeğinin ise faktör yüklerinin tümü 0,50’nin
üzerinde saptanmıştır. Faktörlerin Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0,802 saptanmıştır. Kaiser Meyer Olkin
(KMO) değerinin 0,5’den üzerinde olması, iş performansı ölçeğine ait anket sorularının geçerli olduğunu
göstermektedir. Bu durumda iş performansı ile ilgili ifadeler faktör analizi bakımından uygundur.
Elde edilen veriler ışığında ölçeğin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Bu bağlamda psikolojik sahiplenme
ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0,81 tespit edilirken iş performansına yönelik ölçeğin Cronbach Alpha yani
güvenilirlik değeri 0,84 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda modelin güvenilirlik bulguları sonucunda
güvenilirlik değerleri kabul görmüş değerin üzerinde çıkmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip
göstermediğini tespit etmek için normallik testi uygulanmıştır. Ulaşılan bilgiler doğrultusunda verilerin
normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla parametrik testler kullanılmıştır.

4.1. Demografik Bulgular
Bu bölümde, araştırmaya katılan iş görenlerin demografik özelliklerinden; cinsiyet, medeni durum, yaş
aralığı, eğitim durumu, şu anki iş yerindeki hizmet süresi, aylık gelir, pozisyon dağılımlarına yönelik bilgiler
yer almaktadır (Tablo 1).
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Tablo 1. Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları
Değişkenler
Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş Aralığı

Eğitim Durumu

Pozisyonunuz

Şu Anki İş Yerindeki Çalışma
Süreniz

Aylık Gelir

Kategoriler
Erkek
Kadın
Evli
Bekar
25’ten Küçük
26-30
31-35
36-40
41 ve Üzeri
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Üst Düzey Yönetici
Orta Düzey Yönetici
Alt Düzey Yönetici
Yönetim Görevim Yok
0-2
3-5
6-8
9-11
12-14
15 yıl ve üzeri
0-1500 TL
1501-3000 TL
30001-4500 TL
4501 ve 6000TL
6001 ve üzeri

N
328
87
287
128
70
97
109
100
39
162
115
64
74
20
86
102
207
139
120
71
43
28
14
134
175
86
11
9

%
79,0
21,0
69,2
30,8
16,9
23,4
26,3
24,1
9,4
39,0
27,7
15,4
17,8
4,8
20,7
24,6
49,9
33,5
28,9
17,1
10,4
6,7
3,4
32,3
42,2
20,7
2,7
2,2

 Araştırmanın örneklemine göre; katılımcıların 87 (% 21,0)’si kadınlardan oluşturmaktadır. Araştırmaya
katılan erkeklerin sayısı ise 328’dir (%79,0). Dolayısıyla katılımcıların çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu
görülmektedir.
 Katılımcıların 287’si (% 69,2) evlilerden oluşurken, çalışanların 128’i (%30,8) bekarlardan oluşmaktadır.
Elde edilen verilerden yola çıkarak araştırmaya katılanların çoğunluğunun evlilerden oluştuğu
söylenebilir.
 31-35 yaş aralığında olan katılımcılar 109 kişiyle (% 26,3) araştırma örnekleminin en fazla yaş aralığını
oluşturmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların 70’i (%16,9) 25’ten küçük, 97’si (%23,4) 26-30, 100’ü (%24,1)
36-40 ve 39’u (%9,4) 41 ve üzeri yaş aralığı içerisinde yer almaktadır.
 Katılımcıların eğitim bakımından en yoğun grubunun 162 katılımcıyla (% 39,0) ilköğretim mezunlarının
oluşturduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü eğitim durumuna sahip olan bireylerin sayısı 8 olup (%1,9)
araştırma örnekleminin en az grubunu oluşturmaktadır.
 Katılımcıların 20’si (% 4,8) üst düzey yönetici, 86’sı (%20,7) orta düzey yönetici, 102’si (%24,6) alt düzey
yönetici ve 207’sinin (%49,9) ise yönetimde görevi olmadığı belirlenmiştir.
 Katılımcıların 139’u (% 33,5) 0-2 yıl aralığında bulundukları iş yerinde çalışma süresine sahiptirler. Ayrıca
3-5 yıl çalışma süresine sahip olan bireylerin sayısı ise 120’dir (%28,9). 6-8 yıl çalışma süresine sahip
olanların sayısı 71 (%17,1), 9-11 yıl arası çalışan 43 (%10,4), 12-14 yıl arası çalışan 28 (%6,7) dir. 15 yıl ve
üzeri çalışan sayısı ise 14 (%3,4) kişi ile örneklemin en az kısımını oluşturduğu görülmektedir.
 175 katılımcıyla (% 42,2) en yüksek gelir grubunu 1501 ve 3000 TL‘ye sahip olanlar oluşturmaktadır. Aynı
zamanda araştırmanın oransal olarak en düşük dilimini ise 5501 ve üzeri gelirle 9 kişi (%2,2)
oluşturmaktadır.
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4.2. Korelasyon Analiz Bulguları
Araştırma kapsamında yapılan korelasyon testi Sungur, (2010:115)’in ifade ettiği şekliyle “iki değişken
arasındaki doğrusal ilişkiyi veya bir değişkenin iki veya daha çok değişken ile olan ilişkisini test etmek varsa
bu ilişkinin derecesini ölçmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir”. Buna ek olarak, korelasyon katsayısı,
iki sürekli değişken arasındaki ilişkinin gücü ile yönü konusunda bilgi vermekte olup (-1) ve (+1) arasında
değişmektedir (Field, 2009). Bu doğrultuda psikolojik sahiplenme ile iş performansı ilişkisi için korelasyon
testi gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ölçeklerin Korelasyon Değerleri
Değişkenler

Ortalama

Psikolojik Sahiplenme

3,3105

Standart
Sapma
,86383

İş Performansı

3,5669

,98627

Psikolojik
Sahiplenme
1
415
,216**
000
415

İş Perf.

1
415

**p<0,01
Korelasyon katsayısının işaretine bakılmaksızın değerinin 0,30’dan düşük olması düşük düzeyde, 0,30-0,69
seviyelerinde olması orta düzeyde 0,70 ve daha yüksek olması yüksek düzeyde ilişkinin bulunduğunu
belirtmektedir (Çokluk vd., 2012: 52). Bu bilgilerden hareketle psikolojik sahiplenme ve iş performansı
ilişkileri Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayıları ile Tablo 2’de sunulmuştur. Korelasyon analizine
göre psikolojik sahiplenme (r=,216;p<0,01) ile iş performansı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
bulgulanmıştır. Ulaşılan bu sonuç araştırma kapsamında geliştirilen hipotezleri desteklemektedir.

4.3. Regresyon Analiz Bulguları
Regresyon analizi ile ifade edilen; bir bağımlı değişken ve bir ya da birden fazla bağımsız değişken arasındaki
ilişkilerin matematiksel olarak açıklamasıdır (Kalaycı, 2010: 199). Bu araştırmanın hipotezlerinin testi için
regresyon analizleri yapılmış olup ve sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 3. Psikolojik Sahiplenme ile İş Performansını Etkilemesine İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları
Model

Sabit
Psikolojik
Sahiplenme

Standartlaşmamış
Katsayılar
B
Standart
Hata
2,751
,188
,247
,055

Standartlaşmış
Katsayılar
Beta

,216

T

P

F

R2

∆R2

14,657
4,495

,000
,000

20,202

,216

,047

Bağımlı Değişken: İş Performansı
Tablo 3 incelendiğinde, psikolojik sahiplenme ile bağımlı değişken olan iş performansının % 21’ ünü
açıklamaktadır (Düzeltilmiş R2: ,047). Yapılan regresyon analizi sonucunda psikolojik sahiplenmenin (β=,247;
p <0,01) iş performansını etkilediği görülmektedir. Elde edilen bu sonuca göre “H1: Psikolojik sahiplenmenin
iş performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi vardır.” Hipotezi kabul edilmiştir. psikolojik
sahiplenmenin iş performansını pozitif yönlü olarak arttıracaktır.

4.4. T-Testi Analizi Bulguları
Alan çalışmasında psikolojik sahiplenmenin demografik özelliklere göre farklılık gösterme durumunu tespit
etmek için T testi uygulanmış ve ulaşılan sonuçlar aşağıda verilmiştir.
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Araştırma kapsamında, cinsiyet ile psikolojik sahiplenme ilişkisi ele alınmakta olup oluşturulan hipotez;
“H2a: psikolojik sahiplenme, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.” Şeklindedir. Cinsiyetin psikolojik
sahiplenme açısından farklılık gösterme durumu için yapılan t-testi sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. Cinsiyet İle Psikolojik Sahiplenme İlişkisi
Boyutlar

Cinsiyet

Psikolojik
Sahiplenme

Erkek
Kadın

N

ss.

87
328

,78786
,87707

T
-2,328
-2,477

F

p

1,086

,298

Tablo 4’deki t-testi sonucuna göre psikolojik sahiplenme konusuna yönelik cevaplar cinsiyet bakımından
karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık göstermediği saptanmamıştır (p>0,05). Bu durumda, cinsiyetin
psikolojik sahiplenme üzerinde farklılık yarattığını ifade eden “H2a” kabul edilmemiştir. Bu sonuca göre
(p>0,05), psikolojik sahiplenme ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Çalışmada psikolojik sahiplenme ve medeni duruma yönelik oluşturulan hipotez şu şekildedir; “H2d: Medeni
durum psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmaktadır”. Bu hipotezin test edilmesi ile medeni
durumun psikolojik sahiplenme açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan T-testi
sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Medeni Durum İle Psikolojik Sahiplenme İlişkisi
Boyutlar
Psikolojik
Sahiplenme

Medeni Durum
Evli
Bekar

N

ss.

t

287
128

,87407
,83771

F

1,323
1,345

p

,639

,425

Tablo 5’deki t-testi sonucuna göre psikolojik sahiplenmeye yönelik verilen cevaplar medeni durum
bakımından karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Bu durumda, medeni
durumun psikolojik sahiplenme üzerinde farklılık yarattığını ifade eden “H2d”red edilmiştir. Bu sonuca göre
(p>0,05), medeni durum ile psikolojik sahiplenme arasında anlamlı bir ilişki belirlenememiştir.

4.5. Anova Analiz Bulguları
Anova testleri ile psikolojik sahiplenmenin demografik özelliklere açısından farklılık oluşturup
oluşturmayacağı tespit edilmeye çalışılmıştır. Analiz bulgularına aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 6. Yaşa Ait Farklılıkların Analizi
Boyut

Yaş

Psikolojik
Sahiplenme

25’ten küçük
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri

N
70
97
109
100
39

ss.
,78478
,74801
,90270
,97590
,86708

F

P

,620

,648

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde yaş ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişki tek yönlü varyans analiziyle
incelenmiştir. Analiz sonucunda (p> 0,05), yaş ile psikolojik sahiplenme arasında istatistiksel anlamlılık
bulunmamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre “H2b” red edilmiştir (tablo 6).
Tablo 7. Gelire Ait Farklılıkların Analizi
Boyut

Gelir

Psikolojik
Sahiplenme

0-1500 TL
1501-3000 TL
3001-4500 TL
4501-6000 TL
6001 ve üzeri TL
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ss.

134
175
86
11
9

,87087
,83342
,81762
1,18290
,80214
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P
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Gelir ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişki tek yönlü varyans analiziyle incelenmiştir. Analiz sonucunda
(p<0,05), gelir ile psikolojik sahiplenme arasında istatistiksel anlamlılık bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlara
göre “H2f” kabul edilmiştir (tablo 7).
Tablo 8. Eğitime Ait Farklılıkların Analizi
Boyut

Eğitim

N

ss.

Psikolojik
Sahiplenme

İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans

162
115
64
66

,80962
,89262
,84964
,90851

F

P

3,817

,005

Eğitim durumu ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişki tek yönlü varyans analiziyle incelenmiştir. Analiz
sonucunda (p< 0,05), eğitim durumu ile psikolojik sahiplenme arasında istatistiksel anlamlılık bulunmaktadır.
Elde edilen sonuçlara göre “H2c” kabul edilmiştir (tablo 9).
Tablo 9. Pozisyona Ait Farklılıkların Analizi
Boyut

Pozisyon

N

Psikolojik
Üst Düzey Yönetici
Sahiplenme Orta Düzey Yönetici
Alt Düzey Yönetici
Yönetim Görevim Yok

20
86
102
207

ss.

F

,84184
,75477
,82039
,91426

P

3,817

,005

Pozisyon ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişki tek yönlü varyans analiziyle incelenmiştir. Analiz
sonucunda (p<0,05), pozisyon ile psikolojik sahiplenme arasında istatistiksel anlamlılık bulunmaktadır (tablo
9). Elde edilen sonuçlara göre “H2e” kabul edilmiştir.
Tablo 10. Görev sürelerine Ait Farklılıkların Analizi
Boyut

Görev Süresi

N

ss.

F

Psikolojik
Sahiplenme

0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12-14 yıl
15 yıl ve üzeri

139
120
71
43
28
14

,90610
,84274
,76534
,85153
,84758
,94239

2,375

P
,038

Görev süresi ile psikolojik sahiplenme arasındaki ilişki tek yönlü varyans analiziyle incelenmiştir. Tablo
10’daki analiz sonuçlarına göre (p<0,05), görev süresi ile psikolojik sahiplenme arasında istatistiksel anlamlılık
bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre “H2g” kabul edilmiştir.

5. Sonuç ve Tartışma
Psikolojik sahiplenme kavramı, bireylerin sahiplik hedefi (örneğin, iş veya organizasyon) hissettiği bir
durumu yansıtmaktadır. Son yıllarda, psikolojik sahiplenme ile çalışan tutumu ve davranışları arasında
bağlantı kuran bir araştırma genişlemesi olmuştur. Sahiplenme duygusu gerek maddi gerekse manevi
varlıklara karşı gelişebilmekle birlikte, aynı zamanda kimliği de şekillendirerek, davranışı etkilemektedir. Bu
tür duygular, mülkiyet iddiasının olmadığı durumlarda var olmaktadır (Mayhew, Ashkanasy, Bramble, vd.,
2007: 477). Psikolojik sahiplenmenin özünde bir nesneye psikolojik olarak bağlı olma hissi yer almakla (MdSidin, Sambasivan, Muniandy, 2009: 50) birlikte, etkin yönetimi ile organizasyonlarda etkililik boyutunda
olumlu çıktılar sağlamaktadır. Bunlardan biri de iş performansıdır. Küreselleşen dünyada, psikolojik
sahiplenmenin etkisiyle iş performansında gerçekleşecek artış, artan rekabet koşullarında işletmeleri
kuşkusuz ki bir adım öne taşıyacaktır. Ayrıca, bu çalışmadaki öneriler, organizasyon yöneticilerinin doğru bir
tavırla çalışanları yönlendirerek, onlara daha iyi performans göstermeleri için uygun bir ortam
sağlayabilmektedir.
Bu çalışmada, psikolojik sahiplenme ve iş performansı ilişkisini belirlemek için Gaziantep Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinde istihdam edilen ve anket uygulamasına
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katılmayı kabul eden 415 çalışana anket yöntemi uygulanmıştır. Katılımcıların önermelere verdikleri yanıtlar
doğrultusunda psikolojik sahiplenme ve iş performansı ilişkisi ve demografik değişkenler ile psikolojik
sermaye ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar ise şu şekildedir.
Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların 87 (%21,0) kadınlardan ve 328 (%79,0) erkeklerden oluşmaktadır.
Katılımcıların yaş dağılımlarına baktığımızda, en yüksek oranın yaklaşık 109 kişi (%26,3) ile 31-35 yaşlarında
olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan çalışanların medeni durumları incelendiğinde ise 287’sinin
(%69,2) evli olduğu, 128 (%30,8) kişinin bekar olduğu belirlenirken, 162 katılımcıyla (%39,0) çalışanların daha
çok ilköğretim mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların çalıştıkları birimdeki pozisyonlarına
göre dağılımlarına bakıldığında daha çok 207’sinin (%49,9) yönetimde görevi olmadığı belirlenmiştir. Yine
katılımcıların şu anki iş yerlerindeki çalışma süreleri incelendiğinde en büyük örneklemin 139’u (%33,5) 0-2
yıl arasında çalışma süresine sahip olduğu belirlenirken aylık gelirlerinin ise 175 katılımcıyla (%42,2) 1501 ve
3000 TL‘ye sahip olan çalışanların meydana getirdiği belirlenmiştir.
Korelasyon analizi neticesinde psikolojik sahiplenme (r=,216; p>0,01) ile iş performansı arasında anlamlı
yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuç çalışma kapsamında geliştirilen hipotezleri
destekler yöndedir. Regresyon analizi sonucunda ise psikolojik sahiplenmenin (β=,055; p<0,05) düzeyinde
anlamlı olduğu ve iş performansını pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuca göre çalışmada
geliştirilen “H1” hipotezi kabul edilmiştir. Bu bulgu benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür.
(Gouldner, 1960: 163; Brown, 1989; Vandewalle, Van Dyne, Kostova, 1995: 445; Pierce, Kostova, Dirks, 2001:
300; Van Dyne ve Pierce, 2004: 450; Md-Sidin, Sambasivan, Muniandy, 2009: 50). Psikolojik sahiplenme düzeyi
yüksek olan çalışanlar iş hedeflerini koruma ve geliştirme konusunda daha istekli olacakları için doğru
davranışların yüksek olacağı ve yüksek iş performansına ulaşılacağı şeklindedir.
Çalışmada psikolojik sahiplenmenin çalışanların cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, eğitim durumu, görev süresi,
aylık gelir ve pozisyon durumları açısından farklılık gösterdiğini incelemek üzere yapılan t-testi ve Anova
sonuçları incelendiğinde; psikolojik sahiplenme konusunun cinsiyet açısından, medeni durum ve yaş
durumlarının farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ancak psikolojik sahiplenmenin gelir, eğitim durumu,
pozisyon ve görev süresi ile anlamlılık bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre “H2a”,H2b” ve “H2d”
hipotezleri red edilirken “H2c”,H2e”, “H2a”,H2f” ve “H2g” hipotezleri kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular
sonuçları beklentileri doğrular nitelikte olup literatürdeki çalışmalar incelendiğinde destekleyici araştırmalara
sınırlı da olsa yer verildiği görülmektedir. Yapılan istatistiklerde, cinsiyetin psikolojik sahiplenme üzerinde
bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgu ve Demirkaya ve Şimşek (2014: 20)’in çalışması ile uyumlu
olduğu görülmüştür. Çalışanın yaşının psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yaratmadığı tespit
edilmiştir. Bu bulgu Karadal ve Akyazı (2015) ve Şenol ve Burcu (2020: 767)’ nun çalışmasını destekler
niteliktedir. Eğitimin psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Bu bulgu Man ve
Farquharson (2015: 601) ve Demirkaya ve Şimşek (2014: 20)’in çalışması ile uyumludur. Medeni durumun
psikolojik sahiplenme üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgu Şenol ve Burcu
(2020: 767)’nun çalışmasını destekler nitelikte olmasına karşın ilginç bir sonuç niteliğindedir. Bir aileyi finansal
olarak güvenli bir iş ile yönetmenin gerekliliği ve konsantrasyonundan kaynaklı olarak; evli bir çalışanın
kendini; bekar bir çalışana kıyasla daha fazla iş verimliliği açısından motive etmesi (Padmanabhan, Magesh,
2016: 1173), daha yüksek psikolojik sahiplenme göstermesi beklenen bir sonuç olurdu.
Gelir düzeyinin psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Bu bulgu Şenol ve Burcu
(2020: 767) ve Demirkaya ve Şimşek (2014: 20)’in çalışmasını destekler niteliktedir. Gelir düzeyine göre
herhangi bir çalışan işini daha çok sahiplenebilmekte, ya da daha az sahiplenebilmektedir. Çalışanın
bulunduğu pozisyonun, psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Görev
süresinin psikolojik sahiplenme üzerinde bir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Bu bulgu Van Dyne ve Pierce,
2004: 450 ve Demirkaya ve Şimşek (2014: 20)’in çalışması ile uyumludur. Psikolojik sermaye düzeyinin
çalışanın bulunulan pozisyonu ile ilişkisine dair alan yazında herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Benzer
şekilde kişilerin psikolojik sahiplenme düzeyleri ile çalıştıkları pozisyonları birbiriyle ilişkilidir.
Gerçekleştirilen araştırma, bu yönü ile yenilikçidir. Çalışanın gelir, eğitim durumu, pozisyon ve görev
süresine göre psikolojik sermaye düzeyi değişmekte iken, çalışanın cinsiyeti, medeni durumu ve yaş
durumuna göre psikolojik sermaye seviyesinde herhangi bir değişim yaşanmamaktadır. Bu durum, gelir
düzeyi yüksek olan çalışanlar, gelir düzeyi düşük olanlara kıyasla; emeğinin karşılığını daha fazla aldığı
düşüncesiyle daha yüksek sahiplenmeye ulaşılıyor olması ile açıklanabilir. Zira benzer şekilde eğitim düzeyi
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yüksek olan çalışanların da psikolojik sahiplenme düzeyinin yüksek olması almış oldukları eğitimler sonunda
nitelikli işgücü olarak çalışma hayatında yer almaları ve bunun neticesi olarak, eğitime yapılan yatırımın,
harcanan zamanın bir karşılığı olarak, yüksek gelir düzeyi ve diğer çalışma şartlarındaki iyileşme olarak geri
döndüğü söylenebilir (Karakurt, 2009: 75; Nergis ve Yılmaz, 2016: 54).
Araştırma kapsamında bu ilişkiler, gelir düzeyi ile genellikle çalışanların yaşının, eğitim düzeyinin,
pozisyonun, görev süresinin bağlantılı olmasından kaynaklanabilmektedir.
Araştırma genel olarak değerlendirildiğinde elde edilen bulguların ilgili yazına önemli katkılarda bulunacağı
düşünülmektedir. Çalışanların psikolojik sahiplenme düzeylerinin iş performanslarını artıracağı yönünde
yorumlanabilir. Çalışma farklı sektörlerde ve illerde, farklı örneklem grupları, farklı değişkenlerle ele alınıp
incelendiğinde ilgili yazına önemli katkılarda bulunacaktır.
Psikolojik sahiplenmenin kavramsallaştırılmasının, ölçümünün ve nomolojik ağının geliştirilmesinin sürekli
iyileştirilmesi ihtiyacı vurgulanmaktadır. Kuruluşun psikolojik sahiplenilmesi, kuruluşa fayda sağlamak için
zaman ve enerji yatırımına yol açan sorumluluk duyguları ile sonuçlanması (Vandewalle, Van Dyne, Kostova,
1995: 445), performans artışı sağlaması, dolayısıyla organizasyonlara rekabet avantajı sağlaması (Brown, 1989;
Md-Sidin, Sambasivan, Muniandy, 2009: 50) sebebiyle psikolojik sahiplenmenin farklı nesnelere veya odaklara
yönelik daha fazla araştırılmasını tavsiye edilmektedir; psikolojik sahiplenmenin araştırmalarının olası çok
düzeyli uygulamalarının incelenmesi; psikolojik sahiplenmenin potansiyel sınır koşullarının belirlenmesi; ve
kültürün ve bireysel farklılıkların psikolojik sahiplenmenin gelişimi ve etkisi üzerindeki etkisinin
araştırılmasını araştırmacılara, girişimcilere, yöneticilere ve politikacılara önerilmektedir.
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ÖZET
Amaç — Çalışanların kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış sergilemeleri üzerinde etkisinin olup
olmadığının belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Yöntem — Araştırmanın verileri Wellness işletmelerinde çalışan 708 çalışandan anket yoluyla elde
edilmiştir. Toplanan veriler üzerinde korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma modeline
göre kişilik özellikleri bağımsız, yenilikçi davranış ise bağımlı değişken olarak incelenmiştir.
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ABSTRACT
Purpose — The purpose of this research is to determine whether the personality traits of the employees
have an effect on their innovative behavior.
Design/methodology/approach — The data of the research were obtained by questionnaire from 708
employees working in Wellness establishments. Correlation and regression analysis were performed
on the collected data. According to the research model, personality traits were examined as an
independent variable and innovative behavior as a dependent variable.
Findings – In the study, it was concluded that the personality traits of the employees have an effect on
their innovative behavior.
Discussion – In line with the results of the analysis, it is accepted that the awareness of the personality
traits of the employees in Wellness businesses will increase the employee profile exhibiting innovative
behavior. When evaluated in general; the limited number of studies examining the interaction between
variables makes the findings of the study important.

1. GİRİŞ
Hızla değişen dünya düzeni içinde örgütlerde, sosyal bir varlık olan insan birden çok alanda aktif
olarak faaliyet göstermektedir. Değişen dünyaya ve dolayısıyla değişen çalışma şartlarına ayak
uydurabilen insanlar, örgütlerde kalıcılığa ve başarıya ulaşabilmektedirler. Bu sebeple örgütlerin
başarıyı yakalamasında da yaratıcılık ve yenilik gibi kritik unsurlar çalışma dünyasında güncelliğini
korumaya devam etmektedir. Kwon ve Kim (2020: 1) yenilik ve yaratıcılık ile ilgili kavramların
öneminden bahsederek, geliştirilen ürün ve hizmet fikirlerini tohuma benzetmiş özenle desteklenip
beslenmesi sonucunda tohumun filizlenerek çiçek açmasının kolaylaşacağını ifade etmiştir.
Dolayısıyla örgütlerde yenilikçilik, yeniliğin yaygınlaşması ve kontrollü bir süreç içinde yönetilerek
*Bu çalışma, ikinci yazarın danışmanlığında yürütülen ve birinci yazar tarafından tamamlanan Doktora Tezinden türetilmiştir. Bu
çalışmanın Etik Kurul Onayı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden 19/02/2019 tarihinde 55093314-300-E.8320 sayılı kararı ile alınmıştır.
Önerilen Atıf/ Suggested Citation
Fırın, S., Sevim, Ş. (2022). Kişilik Özelliklerinin Yenilikçi Davranış Etkisi Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14 (2), 11891200.

S. Fırın – Ş. Sevim 14/2 (2022) 1189-1200
sürdürülebilir olmasının gerekliliği önem arz etmektedir (Ulusal ve Yüreğir, 2020: 18). Örgütler
yenilikçiliğin yaygınlaşmasını istemekte ve çalışanlarından da yenilikçi davranışlar sergilemeleri
konusunda beklenti içerisine girmektedirler. Yenilikçiliğin ortaya çıkmasındaki süreçte, farklı kişilik
özelliklere sahip çalışanların yaratıcı fikirlere sahip olma düşüncesi örgütlerin insan kaynağından
daha etkin faydalanmasını önemli kılmıştır. Abdullah vd.,(2016:177) beş faktör kişilik özellikleri ile
yenilikçi davranış değişkenlerine ait daha çok çalışma yapılması gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu
doğrultuda örgütlerin kendilerini diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan yenilikçiliğin oluşması
için örgüt çalışanlarının kişilik özelliklerinin bilinmesinin önemi araştırmanın çıkış noktası
olmaktadır. Özetle kişilik özellikleri bireylerin davranışlarını anlamada etkilidir. Bu araştırmada da,
yenilikçi davranış incelendiğinden, kişilik özelliklerinin dikkate alınması gereken önemli bir faktör
olmaktadır. Araştırmanın ilgi odağı, çalışanların kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış
sergilemesindeki etkisini araştırmaktır. Wellness, zindelik ve sağlık kavramlarının birleşiminden
oluşmaktadır. Bu araştırma Afyonkarahisar ilindeki spa, termal, sağlık gibi wellness turizmi
alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde çalışanları kapsamaktadır. Araştırma kapsamında beş
faktör kişilik özellikleri modelinin yerli ve yabancı literatürde hala güncelliğini koruması ve Türk
literatürde yenilikçi davranış ile ilgili kısıtlı araştırmanın olması araştırmayı önemli kılmaktadır.
Aynı zamanda araştırmanın örgütsel davranış literatürüne katkısı olacağı umulmaktadır.
2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kişilik Özellikleri
Kişilik, bireylerin ailelerinden gen aktarımıyla gelen ve içinde bulundukları sosyal ortamın etkisiyle
biçimlenen kolay değişmeyen bir yapı olmaktadır (Haydaroğlu ve Besler, 2021: 124). Kolay
değişmemekle birlikte ayrıca bireyin hem kendisini tanımada hem de diğer bireyleri tanımada kilit
kavramların başında gelmektedir (Çiçek ve Aslan, 2020: 138). Allport (1937: 48-50)’a göre kişilik ise,
bireyin hem bedenin hem de zihnin çalışmasının bir birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Özetle
bireyleri birbirinden ayıran kişilik kavramı, davranışların ve duyguların biçimlenerek yansıması
olarak ifade edilebilir. Kişilik kuramcılarının kullandıkları popüler analiz birimlerinin başında
kişilik özellikleri gelmektedir. Özellikler, bir bireyin ne yapma eğiliminde olduğu ya da fıtri
uygunluğu yani bu veya o şekilde davranmaya yönelik psikolojik mizaca işaret etmektedir (Cervone
ve Pervin, 2016: 10). Kişilik özellikleri kavramı ise, zaman içinde oldukça istikrarlı, kalıcı olan ve
çeşitli durumlara karşı belirli bir şekilde tepki gösterme eğilimi olarak ifade edilmektedir (Rauch ve
Frese, 2007: 355). Kişilik özellikleri kim olduğumuzu yansıtmakta ve bir bütün olarak duyuşsal,
davranışsal ve bilişsel tarzımızı belirlemektedirler (Mount, Barrick, Scullen ve Rounds, 2005: 449).
Uzun yıllardır kişilik özelliklerinin çeşitliliğini basit ve anlaşılabilir bir sınıflama içerisinde
düzenleme çabası kişilik çalışmalarında önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda ortaya
çıkan beş faktör kişilik modeli, sıfatların yer aldığı ve bu sıfatların kişiliğin değerlendirilmesinde,
tanımlanmasında kullanılan bir model olarak değerlendirilmektedir (Doğan, 2013: 57). Yıllardır
kabul gören beş faktör kişilik özellikleri; deneyimlere açıklık, duygusal denge, sorumluluk,
uyumluluk ve dışa dönüklük açıklanmaktadır (McGraw-Hill, 2016:265). McCrae ve Costa (1985: 587)
ise bireylerin farklılıklarını nevrotizm (duygusal denge), dışadönüklük, vicdanlılık (sorumluluk),
uyumluluk ve kültür (deneyime açıklık) boyutları olarak beş temel özellikle tanımlamaktadırlar. Bu
beş temel boyut aşağıda açıklanmaktadır;
Bu boyutlardan ilki olan dışa dönüklük boyutu aktiflik, sevecenlik, konuşkanlık, hevesli olma ve
iddialılık gibi sıfatlarla tanımlanmaktadır (Mccrae ve John, 1992: 178). Dışa dönük bireyler,
sosyalleşme yönünde eğilimleri olan ve riske girmekten çekinmezler. Dışa Dönüklük boyutunun
diğer ucunda içe dönüklük özellikler yer almaktadır. İçe dönük bireyler, çekingen, bağımsız,
sosyallikten uzak ve yavaş hareket etmektedirler (Benet-Martinez ve John, 1998: 730).
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Sorumluluk boyutu, çalışkan, başarı odaklı, planlı ve kurallara bağlı olma gibi özelliklerle
tanımlanmaktadır (Cervone ve Pervin, 2016: 10). Bu özelliğe sahip bireyler bir görev verildiğinde
tam anlamıyla yerine getirebilen bireylerdir. Diğer uçta yer alanlar ise dikkat eksikliği olan ve kolay
güvenilmeyen bireyler olmaktadır (Burger, 2006: 255).
Duygusal Denge boyutu, rahat, sakin, stressiz ve öfke kontrolü yapabilme gibi kişilik özelliklerinden
oluşmaktadır. Bu özelliklere sahip bireylerin kariyerlerinde “başarı” önemli bir faktör olmaktadır
(Serinikli, 2021: 19). Duygusal dengesi düşük olan bireylerde ise, güvensizlik, iletişimde aksaklıklar,
endişeli ruh hali ve iş yaşam dengesini kuramama gibi özellikler görülebilmektedir. Bununla birlikte
bireyler, günlük hayatlarında sosyalleşemeyerek sıkıntılı ruh halinden kurtulmak için internet
ortamında vakit geçirmeyi ve bu şekilde sosyalleşebilmeyi tercih eder hale gelmektedirler.
Uyumluluk boyutu, yumuşak kalpli, yardımsever, affedici ve çok çabuk inanma gibi özellikleri
kapsamaktadır (Cervone ve Pervin, 2016: 265). Uyumlu bireyler, güvenilir, merhametli, şefkatli ve
işbirliğine yatkın olarak ifade edilmektedir (Ekinci ve Dawes, 2009: 509). Bu bireyler sevecen ve
cana yakın oldukları için ortama rahat bir şekilde adapte olur ve diğer insanlarla kolay anlaşabilirler.
Gelişime açıklık boyutunda ise bireylerde yeniliklere ilgi duyma, çok meraklı olma, maceraperest
olma ve heyecanı seven özellikler görülmektedir (Woo ve Ahn, 2015: 148). Ayrıca bu boyut
kapsamında değerlendirilen bireyler; sanata düşkün, cesur, analitik düşünebilen, birden çok ilgi
alanında uğraş veren ve özgür gibi sıfatlarla anılmaktadırlar (Tekin, 2012:126). MacLane ve
Walmsley (2010: 65) ise kişilik boyutlarından gelişime açıklık boyutunda yüksek değerlendirilen
bireylerin, aykırı, pratik olmayan, mantıksız ve sürekli amaç değiştiren özelliklere de sahip
olabileceğini ifade etmektedirler.
Söz konusu değişkenlerle ilgili literatür araştırıldığında pek çok araştırmacının (Işık ve Kaptangil,
2018; Işık ve Küçükşahin, 2020; Solunoğlu ve Nalçacı İkiz, 2020; Deveci, 2020; Balta ve Oruç, 2020;
İnallı, Zekioğlu ve Tatar, 2021; Hogan ve Holland, 2003)kişilik özelliklerinin alt boyutları ile birçok
değişken arasındaki ilişkileri incelediği görülmüştür. Araştırmacılar beş faktör kişilik özellikleri ile
sosyal medya kullanımı, örgütsel sessizlik, hedonik tüketim, iş doyumu ve yaşam doyumu,
başarısızlık korkuları, erteleme davranışı eğilimi, öfke ifade tarzı, cam tavan algısı, performans
arasındaki etkileşimi incelemiştir.

2.2. Yenilikçi Davranış
Damanpour (1996: 694) yeniliği, yenilik kapsamında olan ürünler veya hizmetler, süreç teknolojileri,
organizasyon yapıları, yönetsel sistemlerle birlikte örgüt üyelerine ilişkin planlar ve programları
kapsayacak geniş bir şekilde tanımlamaktadır. Drucker (1985: 30-31), örgütte çalışanların her birinin
sahip olduğu farklı bilgileri ve yetenekleri etkin kullanabilmek için olanak sağlayan her yararlı
bilgiyi yenilik olarak açıklamaktadır. Durna (2002: 6) ise yeniliğin bireysel çabalardan çok, takım
çalışmasıyla gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sürdürülebilir bir örgüt kültürü ile
yönetici ve çalışanların yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerini bir araya getirebilmesi yenilik olarak
değerlendirilmektedir (Demir ve Demir, 2015: 10). Yenilikçilik kavramı ise, sahip olunan bilgilerle
işlerin yapılış şeklinin değiştirilmesi veya daha önceden mümkün olmayan işlerin uygulanabilir
hale getirilmesi olarak ifade edilmektedir (Akgül ve Yavuz, 2019: 56). Özetle yenilik kavramı,
örgütün yararına olacak fikirlerin ortaya atılması iken yenilikçilik ise ortaya atılan fikirlerle
uygulanabilir değişikliğe gidilmesi olarak söylenebilir.
Örgütlerde, yenilik ve yenilikçilik sonucunda çalışanlardan yenilikçi davranışlar beklenmesi
yenilikçi davranışlar konusunu gündeme getirmektedir. Thurlings vd., (2015: 430) yenilikçi davranış
kavramını, çalışanların yeni fikirleri ortaya çıkardığı ve bu fikirleri geliştirip, tanıtarak uygulamaya
sunduğu bir süreç olarak tanımlamaktadırlar. Yenilikçi davranışı benimseyen çalışanlar, herkesten
farklı bakış açısıyla olaylara bakar ve sürekli yeniliğin peşinde koşarlar. Jong ve Hartog (2008: 5)
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yenilikçi davranışın kapsamını, çalışanların sadece fikir üretmesi değil, aynı zamanda fikirleri
uygulamak ve kişisel veya iş performansını artıracak iyileştirmeler elde etmesi olarak ifade
etmektedir. Janssen (2004: 202) ise yenilikçi davranışın oluşumuyla ilgili fikir üretme, geliştirme ve
gerçekleştirme gibi birden çok aşamadan oluşacağına dikkat çekmektedir. Bu aşamalarda ise bilişsel
ve sosyo politik çabaları kapsadığı vurgulanmaktadır.
Günümüzde konu ile ilgili literatür incelendiğinde yabancı araştırmacılarının yanında özellikle
Türk araştırmacılarının da (Suprapti vd., 2020; Kwon ve Kim, 2020; Purwanto vd., 2021; Khan vd.,
2020; Janssen, 2000; Uçar, 2019; Duman ve Vardar, 2019; Örücü ve Çınar, 2019; Tuna, 2020; Biçer,
2021; İmamoğlu, Serhat ve Ayber, 2021;) yenilikçi davranış değişkeni ile birçok değişken arasındaki
ilişkileri incelediği görülmüştür. Araştırmacıların yenilikçi davranış ile yönetsel sessizleştirme,
hiyerarşik bilgi paylaşımı, finansal iş performansı, pozitif psikolojik sermaye, örgütsel adalet,
proaktiflik, demografik özellikler, liderlik stilleri, örgüt kültürü, çalışan bağlılığı, işgören
performansı, etik liderlik, duygusal zeka, lider-üye etkileşimi, örgütsel özdeşleşme, sosyal sermaye,
personel seçimi, iş talebi, psikolojik sermaye, otantik liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı
arasındaki etkileşimi incelediği görülmüştür.
2.3. Kişilik Özellikleri ve Yenilikçi Davranış Arasındaki İlişki
Kişilik özellikleri, bireyden bireye göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bireylerin sergilediği
tutum ve davranışlar çalışma hayatında da farklılığa sebep olmaktadır. Yenilikçilik eğilimleri ise
kişilerin özelliklerine bağlı olarak şekillenmektedir. Örgütlerdeki bireylerin özellikleri ve
davranışları, örgütsel yeniliğin ana çekirdeğinde yer alması, aynı zamanda bireylerin kişilik
özelliklerinin bilinmesi, yenilikçi davranışların anlaşılmasında ve açıklanmasında önemli yer
tutmaktadır (Patterson vd., 2009: 5-9). Yeşil ve Sözbilir (2013: 540) ‘e göre bireylerin yenilik yapma
yeteneğini etkileyen birçok faktör olduğunu ifade etmektedirler. Bunlardan biri de kişilik olduğunu
ve kişiliğin çalışma ortamında bireylerin yenilikçi davranışı sergilemelerinde etkili olduğunu öne
sürmektedirler.
Söz konusu beş faktör kişilik özelliklerinin yenilikçi davranışa etkisini inceleyen kısıtlı çalışmaya
rastlanmıştır. Bozkurt, Meriç ve Bozkurt (2017) tarafından öğretmenevi yöneticileriyle yapılan
çalışmada; deneyime açıklık, geçimlilik ve sorumluluk kişilik tiplerinin yüksek ortalamalarla
yenilikçilik eğilimleri gösterdiği tespit edilmiştir. Yeşil ve Sözbilir (2013) tarafından
Kahramanmaraş’taki otel çalışanlarıyla yapılan çalışmada; gelişime açıklık boyutu ile yenilikçi
davranış arasında pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çetin ve Şahin (2018) tarafından
Bursa’daki otel işletmelerinde hizmet veren aşçılar üzerinde yaptığı çalışmada; aşçıların beş faktör
kişilik özelliklerinden gelişime açıklık boyutu ile bireysel yenilik arasında anlamlı ilişki olduğu
analiz edilmiştir. Olakitan (2011) Nijeryada girişimcilerle yaptığı araştırmasında, dışa dönüklük ve
gelişime açıklık ile yenilikçi davranışları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ling Hsieh, Ru
Hsieh ve Ling Wang (2011) Tayvan’da biyoteknoloji işletmelerinde çalışanlarla yaptıkları
araştırmada duygusal istikrar, sorumluluk, gelişime açıklık ve dışa dönüklük boyutları ile
çalışanların yenilikçi performansları arasında anlamlı bir ilişki olduğu analiz edilmiştir. Woods vd.,
(2017) İngiltere’de faaliyet gösteren bir finans kurumunda çalışan yüksek lisans mezunlarından
oluşan çalışmasında çalışanların gelişime açıklık ve vicdanlılık boyutunun yenilikçi davranış ile
arasında bir ilişki saptamamıştır. Dangmei, Singh ve Choudari (2020) tarafından yapılan çalışmada,
işletme öğrencileri arasında yenilikçi davranışın belirleyicisi olarak beş faktör kişilik özelliklerinin
rolü incelenmiştir. Dışa dönüklük, vicdanlılık ve gelişime açıklık özelliklerinin yenilikçi davranışa
pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tuna ve Turanlı (2020) ise hizmet sektöründe yaptıkları
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çalışmada kişilik özellikleri ile bireysel yenilikçilik düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Kişilik
özelliklerinin bütün boyutları ile yenilikçilik arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır.
3.Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmada, literatür incelendikten sonra beş faktör kişilik özellikleri ve yenilikçi davranış ile ilgili
bir model oluşturulmuştur. Araştırma modeline göre bağımsız değişken olarak kişilik özellikleri,
bağımlı değişken olarak da yenilikçi davranış incelenmiştir. Bu araştırmada, Afyonkarahisar’da
faaliyette bulunan Wellness işletmelerinde çalışanların sahip olduğu kişilik özelliklerinin yenilikçi
davranış sergilemesine etkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu
işletmeler, masaj, cilt bakımı, spa, banyo, kaplıca ve terapi gibi bireylerin sağlıklarını destekleyen
hizmetlerle birlikte konaklama imkanı sunabilen özellikli otellerden oluşmaktadır. Bu çalışmanın
Etik Kurul Onayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden 19.02.2019 tarihinde 55093314-300-E.8320
sayılı kararı ile alınmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki hipotezler ileri
sürülmüştür.
H1: Beş faktör kişilik özellikleri ile yenilikçi davranış arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Beş faktör kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.
3.2. Evren ve Örneklem
Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren yedi ayrı Wellness işletmelerinde hizmet veren 1500 çalışan,
araştırmanın evreni kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, kolayda örnekleme
yöntemi ile ulaşılan 850 yönetici ve çalışanlar oluşturmaktadır. Altunışık vd.’nin (2010:135)
çalışmalarında, %95 güvenilirlik sınırları içinde evren büyüklüklerine karşılık kabul edilen
örneklem büyüklükleri dikkate alınarak işletmelere 2019 Mart ve Mayıs tarihleri arasında toplamda
850 anket çoğaltılıp dağıtılmış, analize dâhil edilen anket sayısı 708 olmuştur.
Afyonkarahisar ilinin, birçok bölgenin kesiştiği kilit noktada olması aynı zamanda sağlık ve termal
turizmde cazibe şehrine dönüştüğü ifade edilebilir. Bu nedenle söz konusu işletmelerde hizmet
veren çalışanların kişilik özellikleri, iş yapma algıları, iş yapma tarzları ve sergiledikleri
davranışlarla ilgili bilgi sahibi olunması işletmelerin yenilikle ilgili kararlarında etkisi kaçınılmaz
olabilir. Araştırma sadece Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren Wellness işletmesinde çalışanlar
ile sınırlı kalmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Araştırma nicel araştırma olarak tasarlanmış, nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama
modeline göre yürütülmüştür. Araştırmada beş faktör kişilik özellikleri ile yenilikçi davranış ilgili
literatür taraması yapılmıştır. Veri toplama yönetimi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır.
Ankette demografik bilgiler dışında iki kısım ve 58 ifade yer almaktadır. Anketin birinci kısmında
çalışanların beş faktör kişilik özelliklerinin tespiti için Benet-Martinez ve John (1998) tarafından
geliştirilen, Basım, Çetin ve Tabak (2009) tarafından kullanılan ölçek, 5’li Likert ölçeğine göre
hazırlanmıştır. İkinci kısmında ise çalışanların yenilikçi davranışlarının tespiti için Kleysen ve Street
(2001) tarafından geliştirilen ve Biçer (2017) tarafından kullanılan ölçek, 6’lı Likert ölçeğine göre
hazırlanmıştır. İşletmelerden toplanan veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir. Ölçeklere ait
güvenilirlik, geçerlilik analizi ve ölçeklere ait betimsel istatistiklerin sonuçlarına yer verilmiştir. Söz
konusu araştırmada kişilik özelliklerinin yenilikçi davranış üzerindeki etkisini tespit etmek
amacıyla oluşturulan hipotezler korelasyon ve regresyon analizleriyle test edilmiştir.
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4.Bulgular
Tablo 1’de yer alan güvenilirlik analizlerine bakıldığında anketin ilk kısmında yer alan beş faktör
kişilik özellikleri ölçeğinin ve yenilikçi davranış ölçeğinin alfa değerlerinin 0.80 den yüksek olduğu
ve dolayısıyla ölçeğin güvenilirliğinin ve iç tutarlılığının yüksek olduğu anlamına gelmektedir
(Lorcu, 2015: 207). Dolayısıyla Tablo 1’ e bakıldığında ölçeklere ait alfa değerlerinin 0.50’den yüksek
olması güvenilir olduğuna işaret etmektedir.
Tablo 1. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonucu
Ölçekler

Madde Sayısı

Alfa Değeri

Kişilik Özellikleri

36

0.810

Dışa Dönüklük Boyutu

7

0.608

Uyumluluk Boyutu

7

0.611

Sorumluluk

4

0.691

Duygusal Denge Boyutu

8

0.600

Gelişime Açıklık Boyutu

10

0.618

Yenilikçi Davranış

14

0.945

Genel Güvenilirlik

50

0.848

Araştırmaya Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Wellness işletmelerinde çalışan 708 kişi
katılmıştır. Bulgulara bakıldığında katılanların %56,5’i erkeklerden, %43,5 ise kadınlardan
oluşmaktadır. Katılanların yaş dağılımına bakıldığında en yüksek oranın %26,8 ile 26-30 yaş
aralığında oldukları tespit edilmiştir. Eğitim durumlarına göre incelendiğinde ise en yüksek oranın
% 43,5 ile lise mezunudur. Katılanlar ağırlıklı olarak yiyecek-içecek ve ön büro departmanında
çalışmaktadır.
Araştırmada uygulanan ölçeklerin yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analiziyle tespit edilmiştir.
Faktör analizinin verimli olmasında Kaiser-Meyer-Olkin değerinin 0.5-1.0 aralığında bir değer
olması gerekmektedir (Altunışık, vd., 2010: 266). Beş faktör kişilik ölçeğinin faktör analizi
sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin test değeri 0,708; Barlett küresellik testinin anlamlılık düzeyi 0,000
çıkmıştır. Sekiz ifade, farklı faktör sütunlarında yakın değerler almasından ötürü analiz dışında
bırakılmış, kişilik özellikleri ölçeği beş boyutta 36 ifade ile incelenmiş ve açıklanan toplam varyans
ise %43,058’dir. Yenilikçi davranış ölçeğinin faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin test
değeri 0,898; Barlett küresellik testinin anlamlılık düzeyi 0,000 olarak tespit edilmiştir. Yenilikçi
davranış ölçeği 14 ifade olarak incelenmiş ve açıklanan toplam varyans ise %58,764’tür.
4.1. Değişkenler Arası Korelasyon ve Regresyon Analizi
Analiz kapsamında beş faktör kişilik özellikleri ve yenilikçi davranış değişkenleri arasında ilişkinin
bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Değişkenler
arasındaki korelasyon analizi sonuçları aşağıda verilmiştir.
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Tablo 2. Kişilik Özellikleri Alt Boyutları ile Yenilikçi Davranış Arasındaki Korelasyon Analizi
1

2

Beş Faktör
Kişilik Özellikleri (1)
Dışa Dönüklük(2)

3
,381**
,000

4
,639**
,000
,173**
,000

5
,753**
,000
,127**
,001
,399**
,000

Uyumluluk (3)
Sorumluluk(4)

6
,799**
,000
,018*
,047
,367**
,000
,631**
,000

Duygusal Denge (5)

7
,759**
,000
,037*
,030
,243**
,000
,468**
,000
,620**
,000

,450**
,000
,168**
,000
,489**
,000
,359**
,000
,269**
,000
,248**
,000

Gelişime Açıklık(6)
Yenilikçi Davranış(7)
Not:*=p<0,05,**=p<0,01.

Tablo 2’ye bakıldığında kişilik özellikleri ile yenilikçi davranış arasındaki pozitif yönde anlamlı bir
ilişki bulunmuştur (r= ,450, p= ,000). Katılımcıların kişilik özelliklerinin alt boyutları ile yenilikçi
davranış arasında değerlere bakıldığında r= ,168, p= ,000; r=,489, p=,000; r= ,359, p=,000; r=269,
p=,000; r=,248, p=,000 pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular ışığında
H1 hipotezi desteklenmektedir.
Tablo 3. Kişilik Özellikleri ile Yenilikçi Davranışa Yönelik Regresyon Analizi
Model Özeti

Sabit
Model
Yenilikçi
Davranış

Standartlaştırılmamış

Standartlaştırılmış

Standart Hata

t

p

,000
,000
,000

R2

F

Beta

Beta

,202
-

179,049
-

,604

,319

-

1,895

1,108

,083

,450

13,381

Tablo 3’e bakıldığında beş faktör kişilik özellikleri, yenilikçi davranıştaki varyansın %20,2’sini
açıklamakta ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p= ,000). Modele göre, kişilik özelliklerindeki
bir birimlik artışın yenilikçi davranış üzerinde 1,108’lik bir artışa sebep olduğu saptanmıştır.
Tablo 4. Kişilik Özellikleri Alt Boyutları ile Yenilikçi Davranışa Yönelik Regresyon Analizi
Model Özeti
Standartlaştırılmamış
Standartlaştırılmış
t

Sabit

R2

F

Beta

-

-

Model
,282
1.Dışa
Dönüklük
2.Uyumluluk
-

Beta

,588

Standart
Hata
,339

55,040
-

,126

,056

-

,651

p

1,734

,083

,074

2,254

,000
,024

,058

,400

11,195

,000

3. Sorumluluk

-

-

,210

,051

,176

4,093

,000

4. Duygusal
Denge
5.Gelişime
Açıklık

-

-

,089

,085

,049

1,037

,300

,173

,074

,096

2,332

,020
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Tablo 4’te yer alan modeldeki kişilik özelliklerinin alt boyutlarının, yenilikçi davranıştaki varyansın
% 28,2’sini açıklamakta ve anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p= ,000). Bu model doğrultusunda
dışa dönüklük, gelişime açıklık, uyumluluk ve sorumluluk boyutlarının yenilikçi davranış üzerinde
etkisi olduğu bulunmuştur (p<0,05). Duygusal denge boyutunun yenilikçi davranış üzerinde
anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Bu bulgular ışığında modelin beş faktör kişilik özelliklerinin
yenilikçi davranış üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılabilir. Elde edilen bu
bulgular H2 hipotezini desteklemektedir.
5. Sonuç ve Tartışma
Sürekli değişimin yaşandığı günümüzde insanların beklentilerinin değişmesi işletmelerde yeniliğin
yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. İşletmelerde değişimin yaşanması, çalışanların yenilikçi davranış
sergilemesini bu noktada önemli hale getirmiştir. Bu durum işletmelerde, en önemli unsurun
çalışanlar olduğunu ve onların sahip oldukları özelliklerin farkındalığını ortaya çıkarma arzusu
içerisine girmektedirler. Bu araştırmada çalışanların beş faktör kişilik özelliklerinin fırsatları
görebilme, riski göze alabilme, yeni fikirler geliştirebilme ve değişiklikleri kolayca uygulayabilme
gibi yenilikçi davranışlar sergilemelerine etkisinin olup olmadığı amaçlanmıştır.
Araştırmaya katılanların beş faktör kişilik ölçeğine verdikleri ifadelerden en yüksek ortalamanın
dışa dönüklük boyutuna; en düşük ortalamaların ise gelişime açıklık ve duygusal denge boyutlarına
ait olduğu ifade edilebilir. Söz konusu işletmelerde çalışanların iletişim becerisi yüksek olma,
kendini rahat ifade edebilme, dış çevresiyle daima etkileşimde olabilme ve çekingen bir yapıda
olmayan özelliklere sahip olduğu söylenebilir. Çalışanlarda gelişime açıklık boyutunun düşük
olması ise yeniliklere, değişimlere karşı olan, öğrenme konusunda meraklı olmama gibi özelliklerin
olabildiği ayrıca bununla birlikte çalışanlar duygusal dengeyi kuramamaları sonucu kolay
sinirlenme, strese dayanamama ve endişeli özellikler sergileyebilirler. Yenilikçi davranış ile ilgili
ifadelere verdikleri cevapların ortalamasının yüksek olmasının sebebi çalışanların fırsatların
farkında olması, yeni fikirleri ortaya çıkarabilmede istekli olması ve yenilikçi davranış sergilemek
istemesi gibi sonuca varılabilir. Bu araştırmada çalışanların beş faktör kişilik özelliklerinin yenilikçi
davranış sergilemeleri üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Sonuç
olarak işletmeler, yenilikçi davranış sergileyen çalışan profili oluşturabilmeleri için, önceliklerini
çalışanlarına ve onların fikirlerine yer vermelidirler. Çalışanlarıyla iletişim kanallarını açık tutan,
çalışanların kişilik özelliklerinin farkında olan ve onlara daha çok söz hakkı veren işletmeler tercih
sebebi haline gelecektir.
Literatür araştırması yapıldığında bu değişkenler arasındaki etkiyi analiz eden kısıtlı sayıda
araştırmaya rastlanmış olması araştırmanın bulgularını önemli kılmıştır. Araştırma sonucuna göre,
örgüt içerisinde aktif, sosyal, alçak gönüllü, fedakâr, sorumluluk sahibi, analitik düşünen ve yaratıcı
olan çalışanlar, yenilikçi davranış sergileme hususunda istekli olmaktadır. Elde edilen sonuçlar,
literatürde yer alan (Bozkurt, Meriç ve Bozkurt, 2017; Chen vd., 2010; Ling Hsieh, Ru Hsieh ve Ling
Wang, 2011; Amo ve Kolvereid, 2005; Yeşil ve Sözbilir, 2013) araştırmalarla paralellik
göstermektedir. Gelecekte yapılacak olan araştırmaların farklı sektörlerde ve farklı bölgelerde
yapılması araştırmalara farklı perspektif kazandıracak ve literatüre katkı sağlayacaktır. Yenilikçi
davranış değişkeni, örgütsel adalet, örgütsel özdeşleşme, motivasyon, örgüt kültürü gibi farklı
değişkenlerle ele alınabilir.
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1. GİRİŞ
Borsa yatırımlarına yönelik yaygın inanış hisse senedi almak isteyenlerin firmaların bilançolarına ve karlılık
raporlarına dikkat ettiklerine ve bilançoları sağlam firmaların hisselerini almak istedikleri yönündedir. Kar
eden ya da edebileceğini inandıkları firmaların hisselerini satın almanın doğru strateji olduğu görüşü elbette
doğru bir yaklaşımdır. Zira firmanın karlılığı onun performansını gösteren en önemli göstergelerden bir
tanesidir.
Ancak 2020 Kovid-19 salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik koşullara karşı Fed başta olmak üzere rezerv
para birimine sahip ülkelerin uyguladıkları parasal genişleme stratejileri, mal piyasasında istenilen
genişlemeyi ya da harcama akımını yaratmasa da varlık piyasalarının aşırı büyümesine yol açmıştır. Varlık
piyasalarındaki bu genişleme şirketlerin faaliyetlerinden ve bilançolarından kopuk biçimde gerçekleşmiş,
zarar eden firmaların bile hisse fiyatları tavan yapmıştır.
Toporwski (1999) tarafından dile getirilen sermaye piyasası enflasyon teorisi tam da bu durumu
açıklamaktadır. Teoriye göre finansal piyasalara aşırı fon girişleri finansal market enflasyonuna yol açarak
hisse fiyatlarındaki artışı şirketlerin bilanço koşullarından ayrıştırmıştır.
Sermaye piyasası enflasyon teorisine göre şirketlerin aşırı finansallaşması, bankaların kırılganlığına yol açarak
para politikasının etkinliğini zayıflatır. Bu elbette Keynes’in spakülatif para teorisi görüşüyle de uyumlu bir
durumdur. Ancak bundan daha fazlası da vardır. Banka ya da firma hisse fiyatlarının ya da sermaye piyasası
enflasyonuna bağlı olarak borsalardaki yükselişin bilanço gerçekliğinden uzaklaşması sermaye piyasasını
ponzi yapısına dönüştürebilir.
Sermaye piyasası enflasyon teorisi sermaye piyasasına ilişkin Neo-Klasik, “Walrasyan Ödünç Verilebilir
Fonlar Teorisinin” açıklamalarının bir karşıtı olarak ortaya çıkmıştır. Walras’ın teorisi, yatırım ve tasarruf
eşitliğine dayanan bir denge yaklaşımını ifade etmektedir. Walrası’ın teorisi sermaye piyasası denge teorisidir
diyebiliriz (Toprowski, 1999).
Walras’ın teorisi sermaye piyasasının tüm zamanlarda mükemmel bir arbitraj sağladığına dayanmaktadır.
Ancak bunun olabilmesi sermaye piyasasında mükemmel likiditenin olmasını da gerektirir. Yani herhangi bir
zamanda likidite darlığı olmamalıdır (Kregel, 1995).
Sermaye piyasası enflasyon teorisi, Walras’ın teorisinde olduğu gibi sermaye piyasası denge teorisi değildir.
Daha açık olarak sermaye piyasası enflasyon teorisine göre sermaye piyasası araçlarının değerleri piyasaya
giren fon miktarı tarafından belirlenmektedir. Piyasaya aşırı fon girişi varlıkların değişim değerini ve
piyasanın likiditesini belirlemektedir (Toporowski, 1999).
Toporowski (1999) çalışmasında belirtildiği gibi, sermaye piyasalarına net fon girişi varlık/hisse fiyatlarının
yükselmesinin temel nedenidir. Sermaye piyasasına ya da borsalara gittikçe daha fazla fonun girmesi de
asılında bu fiyat artışlarının bir sonucudur. Yani hisse fiyatlarının artması gittikçe daha fazla fonun borsalara
girmesine ve böylece varlık fiyatlarında şişmeye yani enflasyona neden olmaktadır.
Böylece hisse senetlerinden elde edilen kazançlar uzun süre sürdürülebilmektedir. Sermaye piyasası
enflasyon süreci bu biçimde gelişirken aynı zamanda hisse senetlerinin fiyatlarının orantısız biçimde
artmasına da yol açmaktadır. Yani bazı hisse fiyatları çok yükselirken bazıları bunun çok gerisinde
kalmaktadır.
Sermaye piyasası enflasyon teorisine göre sermaye piyasalarında oluşan fiyat artışları ve bunun süreklik arz
etmesi şirketleri yeni yatırım yapmak yerine bu yükselişten kazanç elde etme isteğine sahip olabilirler. Bu
elbette onların toplam karları içinde faaliyet karlarını azaltacak bir durumdur. Sermaye piyasası enflasyonu
hükümetlerin harcamaları için daha başka finansman olanakları elde etmelerine neden olabilecektir. Bu
yollardan en önemlisi kamu kuruluşlarının hisselerinin satışı yani özelleştirmelerdir. Özellikle 1980’li
yıllardan itibaren bütçe açıklarını bu yolla kapatabileceklerini düşünerek verimli kamu kuruluşlarını ve doğal
tekelleri özel sektöre devretmişlerdir. Sermaye piyasasına hisse ihraçlarının hükümetleri bankacılık sistemine
daha az bağımlı hale getireceği öne sürülüyordu. Hane halkları için de sermaye piyasaları enflasyonu süreci
hisse sahipliğini teşvik ediyordu. Bu sayede servetleri artabilecek ve bankalara daha az bağımlı hale
gelebileceklerdi. Tüm bunlar elbette bankalar için daha az kredi vermek yani faaliyetlerinin ve dolayısıyla da
karlarının azalması demekti. Açıkçası bu durum bankaların tercih etmeyeceği bir süreç anlamına gelmektedir.
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Diğer yandan banka kredileri ile sermaye piyasasına bağlı olarak artan hisse fiyatlarının ve/veya diğer varlık
getirilerinin cazibesine kapılıp hisse alımlarının yapılması veya benzeri uzun dönem finansal araçlara finansal
yatırım yapılması açıkçası bankalar için ponzi ilişkisine neden olmaktadır. Zira bu durum, 1990’lı yıllardaki
Japonya örneğinde olduğu gibi borsaların çöküşünü takiben banka iflaslarına ve bankacılık krizlerine neden
olabilecek bir durumdur.
Bu çalışma Toporowski (1999) çalışmasından yola çıkarak Türk bankacılık sektörünün hisse fiyatlarının
hareketi ve bu hareketin sektör karlılığı ile ilişkisi analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma banka karlılığı ve
hisse fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ya da yokluğunu sınamak için ARDL modelinden
yararlandık. Ayrıca borsa fiyatlarının genel eğilimini görmek için trend (eğilim) analizine başvurduk.
Çalışmada büyük merkez bankalarının parasal genişlemesini ve büyük borsaların fiyat hareketlerini de
açıklayıcı değişkenler olarak model içinde yer verdik. Bu bağlamda S&P 500 borsasının fiyat hareketlerini
küresel borsa hareketleri ve Türkiye borsası arasındaki ilişkiyi yakalamak için açıklayıcı değişken olarak
kullanılmıştır.
Çalışmanın giriş bölümünü takip eden birinci bölümünde finansal market enflasyon teorisi ile ilgili literatür
özeti yapılmıştır. İkinci bölüm uygulamaya ayrılmıştır. Sonuç bölümünde ise elde edilen bulguların
yorumlanmasına yer verilmiştir.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sermaye piyasası enflasyon teorisi ile ilgili yayınlanmış literatür Heterodoks okullar bağlamında sınırlı
kalmıştır diyebiliriz. Ancak Toporowski (1999) çalışmasında da belirtildiği gibi varlık enflasyonu konusunun
tarihsel kökleri Veblen, Rosa Luxemburg, Keynes, walras, Hilferding ve Minsky gibi ekonomistlere kadar
uzanmaktadır.
Her ne kadar çalışmamız konu ile ilgisini bankacılık sektörü karlılığı ve hisse fiyat artışları arasındaki ilişkinin
analizi olarak sınırlı tutsa da literatür özetimiz sermaye piyasaları enflasyon teorisi ile ilgili bütünsel yaklaşıma
göre oluşturulmuştur.
Bu bağlamda Toporowski (1999) çalışması temel referans olarak ele alınmıştır. Toporowski (1999) özetle,
finansal sermayenin yükseldiği günümüz ekonomisinde, sermaye piyasaları enflasyonunun, Minsky’nin
belirttiği kırılgan ekonomilerin özel durumu olmasının ötesinde özel teşebbüsün ön plana çıkartılmasına
neden olduğunu ifade edilmiştir. Bu elbette Keynesyen spekülatif para talebinin marjinalleşmiş halidir. Aynı
zamanda varlık fiyat enflasyonu altında para politikası etkisizleşmekte işlevsiz hale gelmektedir.
Bonzazi (2015) ise Toporowski (1999 ve 2002) öne sürülen sermaye piyasası enflasyon teorisini Güney Kore ve
Brezilya örneklerinde gelişmekte olan ülkeler için analiz edilmiştir. Bonzazi (2015), Toporowski (2002) den
farklı olarak yurt içi özel ve kamu yatırımcılarından çok finansın küreselleşmesine ve küresel sermaye
hareketlerinin örnek ülkelerin sermaye piyasaları üzerindeki etkisine odaklanmıştır.
Bonzazi (2015) bulgularına göre yabancıların Brezilya ve Güney Kore borsasına ilgisi hisse fiyatları
yükseldikçe daha fazla olmuş, yabancı yatırımlar firmaların finansman ihtiyaçlarının üzerine çıkmıştır.
Dolayısıyla her iki ülke içinde küresel sermaye girişleri bu ülkedeki sermaye piyasası enflasyonunun temel
belirleyicisi haline gelmiştir.
Küresel sermaye hareketlerinin gelişen piyasa ekonomileri üzerindeki etkileri, Ortodoks ve Heterodoks
iktisatçılar arasında oldukça tartışmanın yaşandığı önemli bir konudur.
Neo Klasik iktisat küresel finansal entegrasyonun gelişen piyasa ekonomileri için iyi bir fırsat olduğunu öne
sürmüştür. Örneğin Köse vd. (2006)’ya göre küresel sermayenin önündeki kısıtlılıklar kalktığında sermaye
hareketleri gelişen piyasa ekonomileri için iki temel iktisadi katkı sağlayacaktır. İlk olarak, küresel sermaye
hareketleri tasarruf açığı olan gelişen piyasa ekonomilerine yeni yatırımlar için kaynak sağlayarak
ekonomilerinin güçlü büyüme göstermesine neden olabilecektir. İkinci olarak, küresel sermaye bu ülkelerin
ülkeye özgü şoklara karşı daha dirençli olmasına yol açabilecektir. Çünkü küresel sermaye bu ülkelerin ülkeye
özgü şoklarla karşılaşmaları durumunda onlara borçlanma kolaylığı sağlayarak tüketimde keskin düşüşler
yaşanmasının önüne geçebilecektir.
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Köse vd. (2006) ve Mishkin (2007) çalışmalarına göre küresel sermaye hareketleri ayrıca gelişen piyasa
ekonomilerinde finansal piyasaların derinleşmesinde ve bu ülkelerdeki kurumların gelişmesinde dolaylı katkı
sağlamıştır.
Ancak Stiglitz (2000) da belirtildiği gibi gelişen piyasa ekonomilerinin 19902lı yıllarda karşılaştıkları finansal
krizlerin en önemli nedeni bu kontrolsüz sermaye hareketleri olmuştur.
Prasad vd. (2007), küresel sermaye hareketlerinin gelişen piyasa ve/veya gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş
ülkelere doğru net faktör kazancına neden olduğu yönünde bulgulara ulaşmıştır. Benzer biçimde Gourinchas
ve Jeanne (2007) bulgularına göre, gelişen piyasa ekonomilerine yönelik küresel sermaye hareketlerinin
büyüme, istihdam ve cari hesap gibi makro temeller üzerindeki negatif etkileri pozitif etkilerinden daha fazla
olmuştur.
Küresel sermaye hareketlerinin gelişen piyasa ekonomilerine etkileri konusunda Heterodoks iktisatçıların
temel eleştirileri ise sermaye hareketlerinin bu ülkeler üzerinde sürdürülemez dış borç yüküne neden
olduğuna yöneliktir. Bu durum Akyüz (2011) de belirtildiği gibi gelişen piyasa ekonomilerinin borsalarındaki
yabancı yoğunluğu onları küresel finansal koşullara ve büyük ekonomilerini para ve maliye politikası
kararlarına bağımlı hale getirmektedir.
Küresel finansal sermaye hareketlerinin gelişen piyasa ekonomileri üzerindeki bu tartışmalar geçerliyken bu
çalışma için daha önemli olan konu küresel sermaye hareketleri ile gelişen piyasa ekonomilerindeki sermaye
piyasası enflasyonu arasındaki ilişkidir. Sermaye piyasası enflasyonunun nasıl tanımlanacağı en önemli
sorundur. Bu açıkça sermaye balonlarından farklı bir kavramlaştırmayı gerektirmektedir. Borsalara sürekli ve
artan biçimde net yabancı sermayenin girişi ve hisse senetlerine olan talebin sürekli olarak arzı aşması durumu
sermaye piyasası enflasyonu olarak tanımlanabilir. Burada önemli olan bir başka nokta ise Toporowski (2000)
de belirtildiği gibi, borsadaki firmaların hisselerindeki fiyat artışlarının yeni yabancı ve/veya yerli sermaye
girişini teşvik ediyor olmasıdır. Yani fiyat artışları yeni sermaye girişine neden olarak kendini besleyen bir
sürece yol açacaktır. Kendini temizleyen, kararlı dengeye sahip etkin piyasa görüşünün aksine sermaye
piyasası enflasyon teorisine göre süreç dengesizlik yaratarak işlemektedir.

3.MODEL, VERİ SETİ VE BULGULAR
Çalışmanın bu bölümü Toporowski (1999) çalışmalarının Türkiye ekonomisi özelinde sınanmasına yönelik
olarak ayrılmıştır. Çalışma 2010-2021 dönemini ele almış ve aylık veriler kullanılmıştır. Modelde yer alan
değişkenlere ilişkin zaman serileri, Thomson Data Stream ve TCMB (EVDS)’den alınmıştır. Değişkenler
arasındaki ilişki ARDL modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılacak model kurulurken,
Toporowski (1999, 2011) ve Bonizzi (2015) çalışmaları referans alınmıştır. Modelde yer alan değişkenler ilgili
literatüre bağlı olarak seçilmiştir.
Çalışmada kullanılan regresyon denkleminin biçimsel ifadesi aşağıdaki gibidir;
(1)
Burada X değişkeni, bağımsız değişkenler matrisi olarak tanımlanmıştır. X matrisinde yer alan değişkenleri
de içeren modelin fonksiyonel ilişkisi ise şu biçimdedir;
BF = f (BİST, ROA, M2, CF)

(2)

Burada BF; Banka endeksindeki değişmeyi, BİST; Borsa İstanbul 100 endeksindeki değişmeyi, ROA; Bankacılık
sektörü net aktif karlılığını, M2; para arzındaki değişmeyi, CF ise Türkiye’ye gelen kısa vadeli sermaye
hareketlerindeki değişmeyi temsil etmektedir.
Çalışmanın bundan sonraki süreci veri setine ilişkin testlerin gösterimi ve yorumlanmasına yönelik olarak
ilerleyecektir.

3.1. VERİ SETİ DURAĞANLIK SINAMASI
Bu çalışma bir zaman serisi analizine dayanmaktadır. Dolayısıyla bir zaman serisinde analize başlamadan
önce serilerin birikim kök içerip içermedikleri ya da durağan olup olmadıkları ilk dikkate edilmesi gereken
konudur. Çünkü eğer bir zaman serisi durağan değilse o zaman serisi ile kurulacak regresyon sahte regresyon
olabilir. Ayrıca karşılaşılan krizler, politika değişiklikleri zaman serilerinde kırılmalara neden olabilir. Bu
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yüzden zaman serilerinin kırılma gösterip göstermediği de ayrıca kırılmalı durağanlık testleri ile tahmin
edilmeye çalışılmalıdır.
Bu çalışmada modelimizde yer alan zaman serilerine ilişkin durağanlık testleri Genelleştirilmiş Dickey-Fuler
(ADF) (Dickey ve Fuller, 1979) kullanılarak yapılmıştır. Serilerde yapısal kırılma olup olmadığının analizi için
ise Lee-Strazicich kırılmalı birim kök testi kullanılmıştır. Lee-Strazicich birim kök testinde sıfır hipotezi,
“yapısal kırılmayla birlikte birim kök vardır” olarak belirtilmiştir (Lee, Strazicich, 2003). Her iki testin
sonuçları Tablo 1 de gösterilmiştir.
Tablo 1. Birim Kök ve Tek Kırılmalı LM Testleri
Değişkenler

ADF

ADF

Tek Kırılmalı LM
Birim
Kök
Sonuçları

TB

K

Düzey

Birinci Sıra Fark

BF

-2.15

-11.78***

-4.93***

2020: 03

6

BİST

-0.22

-11.88***

-3.69***

2020: 03

6

ROA

-2.88**

-25.61***

-4.64***

2016: 03

2

CF

-7.52***

-9.96***

-7.18***

2011: 02

1

M2

-11.45***

-9.70***

-11.84***

2011: 09

1

Not 1 (ADF Testi İçin): *, **, *** sırasıyla, %10, %5, %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Gecikme sayısı
Eviews10 paket programının Schwarz kriterine göre 4 olarak alınmıştır. Test sonuçları sabitli model üzerinden
tahmin edilerek sonuçlara ulaşılmıştır.
Not 2 (Kırılmalı LM Testi İçin): Burada K, optimal gecikme sayısını, TB tahmin edilen kırılma zamanını
simgelemektedir. Kritik değerler sırasıyla *** %1 (-4.08); ** %5 (-3.48), * %10 (-3.18) anlamlılık düzeylerini
göstermektedir ve Lee-Strazicich (2003) çalışmasından elde edilmiştir.
Tablo 1’den elde edilen sonuçlara göre, ADF testi bulgular, BF ve BİST hariç diğer değişkenlerin hem düzeyde
hem de birinci sıra farkları alındığında durağan olduklarını göstermektedir. BF ve BİST testleri ise birinci sıra
farkları alındığında durağan hale geldikleri tahmin edilmektedir. Kırılmalı LM testi sonuçlarına göre ise
modelde yer alan tüm değişkenlerin yapısal kırılmalı birim kök içermedikleri tahminine ulaşılmıştır.
ADF testinden elde edilen tahmin bulguları değişkenler arasında ARDL modeli kullanarak kısa ve uzun
dönem ilişki tahmin edebileceğimizi göstermektedir.

3.2. BULGULAR
ARDL yaklaşımında değişkenlerin durağan olması veya durağan olmamasının analiz için bir öneminin
olmayışı bu çalışmada ARDL yaklaşımını tercih edilmesinin en önemli nedendir. Çünkü ARDL modelinde,
her iki durumda da eş bütünleşme ilişkisi analiz edilebilmektedir. Nitekim. Peseran vd (2001) çalışmasında
ARDL testinin farklı dereceden bütünleşik değişkenler arası ilişkileri ortaya koymaya imkân tanındığını ifade
edilmiştir. Benzer biçimde Shrestha ve Chowdhury (2009) çalışmasında da ARDL yöntemi, Johansen ve
Juselius (1990) da geliştirilen eş bütünleşme analizinden farklı olarak, tahmin modelinde ele alınan
değişkenlerin farklı derecede durağan olmalarına rağmen uzun dönem (eş bütünleşme) analizine olanak
sağladığı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada Tablo 1 de gösterilen durağanlık test sonuçlarına göre ARDL
modelinin kullanılmasının daha uygun olacağı anlaşılmıştır.
Bu doğrultuda, çalışmanın “Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modelinin” biçimsel ifadesi denklem 3 de
gösterildiği gibidir:

=α0
1i∆BFt-i+
α9 M2t-1+ α10 CFt-1 +
t

+
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Burada Δ serilerin birinci sıra farklarını (fark operatörü), 𝜶1…𝜶10 parametre değerlerini, α0 sabit terimi ve
hata terimini simgelemektedir. Diğer değişkenler ise 2 numaralı fonksiyonel ilişkide belirtildiği gibidir.
Uzun dönem ilişkilerinin tahmininde kullanılan bu modelde gecikme sayıları belirlenirken Schwaz bilgi
ölçütünden yararlanılmıştır. Buna göre en düşük değere sahip ARDL (1,1, 0,0,0) modeli seçilerek F testi
tahmini yapılmıştır. Elde edilen tahmin bulguları Tablo 2 ‘de raporlanmıştır.
Tablo.2. F Testi Sonuçları

Test İstatistiği

Değer

k

F-testi

8.127971

7

Kritik Değerler
Anlamlılık Düzeyleri

Alt Sınır

Üst Sınır

10%

1.92

2.89

5%

2.17

3.21

2.5%

2.43

3.51

1%

2.73

3.9

Not: Sıfır (H0) hipotezi uzun dönem ilişki yok biçimindedir. F testi değeri tabloda gösterilen kritik değerlerden
büyük olduğu için uzun dönem ilişki vardır biçimindeki alternatif hipotez (H1) kabul edilmiştir. Burada k
modelde yer alan değişken sayısını simgelemektedir. Gecikme sayısı Eviews 10 paket programının Schwarz
bilgi ölçütüne göre 4 olarak alınmıştır.
Tablo 2 de gösterilen uzun dönem tahmin denkleminde değişkenler arasında %1 anlamlılık düzeyine göre
ilişki yakalanmıştır. Bu bulgu bize kısa dönem analiz yapma olanağı vermiştir. Kısa dönem analiz için Hata
Düzeltme Modeli kullanılmıştır. Hata Düzeltme Modeli tahminleri Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Hata Düzeltme Modeli

Değişkenler

Katsayılar

Std. Hata

t-İstatistiği

Olasılık

C
DBF(-1)***
D(BIST)***
DM2***
DROA
DCF***
ECT(-1)***
R2: 0.93
Düzeltilmiş R2: 0.90
DW: 1.99
Olasılık: 0.0000

73.92005
0.080235
1.132543
3.895846
0.007417
0.000949
-0.080235

17.32602
0.024210
0.029875
1.266606
0.059538
0.000257
0.010011

4.266418
3.314132
37.90954
3.075814
0.124569
3.690079
-8.014798

0.0000
0.0012
0.0000
0.0026
0.9011
0.0003
0.0000

Not: **, *** işaretleri sırasıyla %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.
Tablo 3’de gösterilen tahmin bulgularına göre kısa dönemde, mali endeks değişiminin (BF -1) bir gecikmeli
değeri, BİST 100 endeks değişimi, para arzındaki değişme (M2) ve kısa vadeli yabancı sermaye giriş/çıkışı (CF)
ile mali indeks değişimi (BF) arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamı ilişki bulunmuştur. Buna karşın banka
karlılığı (ROA) ve BF arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır. Hata düzeltme teriminin
bir gecikmeli değeri (ECT-1) beklendiği gibi negatif ve istatistiki olarak anlamlı çıkmıştır. ECT’nin negatif ve
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istatistiki olarak anlamı bulunması modelde kısa dönem sapmalar olsa bile uzun dönem dengesinin geçerli
olabileceği yönünde güçlü tahmin sağlamaktadır.
Tahmin Modelin kararlılığının, bir başka ifade ile yapısal değişme olup olmadığının sınanması için de
CUSUM testi yapılmıştır. CUSUM test sonucu Grafik 1 de gösterilmiştir.

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
10

11

12

13

14

15

16

CUSUM

17

18

19

20

21

5% Significance

Grafik 1. CUSUM Test Bulgusu
CUSUM testine göre, yapısal test sonucunda katsayıların kararlı olduğu yönünde bir karar verilirse yapısal
değişiklik olmadığı; aksi durumda ise yapısal değişiklik olduğu ifade edilebilecektir. Dolayısıyla, Grafik 1 de
%5 aralığından sapma olmaması ve değerlerin zamanla değişen işaretli olması yapısal kırılmanın olmadığını
biçiminde değerlendirilebilir.
Tahmin modelinde yer alan değişkenlerin hata terimlerinin seçili gecikme uzunluğunda değişen varyans ve
otokorelasyon varsayımlarına uyup uymadığının anlaşılması için LM Testi ile otokorelasyon olup olmadığı
araştırılır. LM testi için hipotezler aşağıdaki gibidir;
H0: Hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur.
H1: Hata terimleri arasında otokorelasyon vardır.
LM test sonuçları aşağıdaki Tablo 4’de raporlanmıştır. Tablo 4 de görüldüğü gibi olasılık değerleri 0.05 den
büyük olduğu için H0 hipotezi reddedilememiştir. Yani Hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur biçimde
tahmin edilmiştir.
Tablo 4. LM Test Sonuçları

F-İstatistiği

1.327080

Olasılık. F(4,127)

0.2634

Obs*R-kare

5.536677

Olasılık. Chi-Kare (4)

0.2365

Son olarak Değişen varyans sorunun olup olmadığı belirlenen gecikme uzunluğunda kurulan ARDL
modelinin ARCH testi yardımıyla analiz edilmiştir. ARCH testi hipotezleri şu biçimdedir;
H0: Değişen varyans yoktur.
H1: Değişen varyans vardır.
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ARCH (I) test sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre modelde değişen varyans sorunu
olmadığını göstermektedir.
Tablo 5. Heteroskedasticity Test: ARCH (I) Testi

F-istatistiği

1.052220

Olasılık. F(12,123)

0.4064

Obs*R-kare

12.66140

Olasılık. Chi-kare (12)

0.3941

Çalışmada ARDL yönteminden elde edilen bulgulara ilave olarak çalışmanın ele aldığı dönemde mali endeks
getirisinin nasıl bir seyir izlediğini görmek için eğilim (trend) analizi yapılmıştır. Buna ilaveten yine aynı
dönem içerisinde bir kamu bir özel banka getirilerinden yola çıkılarak teknik analiz uygulanmıştır. Her iki
anali, Ek1 ve Ek 2 de raporlanmıştır.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Gerek 2007 finansal krizi gerekse 2020 salgın krizi ekonomilerde büyük tahribata ve çöküşe yol açmış. Bu
çöküş karşısında Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları aktiflerini bugüne kadar görülmemiş
biçimde büyüterek parasal genişlemeye gitmişlerdir.
Böylesi parasal genişlemeye karşın tüketici enflasyonu yükselmezken borsalar dâhil varlık fiyatlarında
enflasyonist eğilimler görülmüştür. Toporowski (1999) çok daha önceden sermaye piyasasındaki fiyat
hareketlerini Neo-Klasik denge modellerinin açıklayamayacağını öne sürerek sermaye piyasası enflasyon
teorisini önermiştir.
Bu çalışmada Toporowski tarafından geliştirilen sermaye piyasası enflasyonu teorisini Türkiye ekonomisi
örneğinde analiz etmeyi amaçlanmıştır. Çalışmada analiz yöntemi olarak ARDL modeli uygulanmıştır.
Çalışmada Toporowski (1999) da öne sürülen koşullara ek olarak Bonizzi (2015) belirtildiği gibi Türkiye’ye
yönelik net kısa vadeli sermaye yükümlülükleri de modele eklenmiştir.
Elde edilen bulgular sermaye piyasası enflasyon teorisini destekler niteliktedir. Çalışma tahmin bulguları BİST
Mali Endeks fiyat hareketleri büyük ölçüde parasal genişlemeden ve BİST fiyat hareketlerinden etkilendiği
yönündedir. Daha açık olarak Türkiye’de mali endeks parasal genişlemeden ve BİST 100 endeks
hareketlerinden etkilenmektedir. Buna karşın kısa vadeli yabancı sermaye girişlerinin borsa üzerindeki
etkisinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan bankacılık sektörü karlılığı ve hisse fiyatlarındaki
değişim arasında istatistiki olarak anlamsız ilişki yönündeki tahmin bulgusu, çalışmanın giriş bölümünde
ortaya konulan temel varsayımı doğrular niteliktedir.
Buna göre borsa yatırımcıları şirket karlılıkları yerine hisse fiyatlarındaki artışı dikkate almaktadır. Yani
Borsada fiyatların artması şirketlerin ya da bankaların bilançolarından bağımsız olarak borsaya girişleri teşvik
etmekte, fiyatı en fazla artma eğilimi gösteren ama bilançoları bozuk şirket/banka hisselerini yükseltmektedir.
Ayrıca parasal genişlemeyi büyük ölçüde kredi genişlemesi olarak kabul edersek, tüketici kredileri mal
piyasasında harcama akımı olarak değil yeni hisse alımlarında kullanılıyor diyebiliriz.
Miktar kuramının da eleştirisi olan bu görüş yeni bir analiz yapmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla çalışmamız
bu biçimde genişletilebilir. Öte yandan çalışmamızın mevcut bulgularının Türkçe literatüre katkı sağladığını
söyleyebiliriz.
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EK 1 BİST MALİ ENDEKS KAZANÇLARI EĞİLİM (TREND) ANALİZİ
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Grafik 2 H-P Analizi
Grafik 2. Raporlanan Hodrick-Prescott Filtresi Mali kazançlar üzerindeki çevrimsel etkileri analizden
soyutlayarak trend tahmini yapmamıza olanak sağlamaktadır. H-P Filtresinde trend derecesi önemli değildir.
Grafik 2 de mavi ile gösterilen çizgi, mali endeks kazançlarını, kırmızı çizgi ise tahmin edilen trend değerlerini
göstermektedir. Yeşil çizgi serinin çevrimsel bileşenini temsil etmektedir.
Bu noktada, tahmin edilen H-P trend değerlerinin standart hatası üzerinden alt ve üst eşik değerlere ulaşarak
gerçekten de mali kazancalar da enflasyonist veya deflasyonist bir eğilim olup olmadığı analiz edilmiştir.
Buna göre eğer fiyat hareketleri üst eşik değeri aşarsa borsa kazançlarının enflasyonist, alt eşik değerin altına
düşerse deflastyonist bir eğilim gösterdiğini söyleyebileceğiz. Analiz bulguları Grafik 3 de raporlanmıştır.
Buna göre parasal genişlemenin yüksek olduğu 2010-2013, 2017-2018 ve 2020 yılında borsa fiyatlarında
enflasyon eğilimlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu eğilim özellikle 2020 kredi genişlemesi sonrasında
çok daha belirgindir. Elbette bu eğilim tüm hisseleri kapsamayacak biçimde ve eşitsiz bir gelişim halindedir.
Burada fiyatı artan hisselere yönelik bir hareketin daha güçlü olduğu söylenebilir.
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Grafik 3. Eğilim Analiz Bulguları
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EK 2. BANKACILIK ENDEKSİ TEKNİK ANALİZİ

Grafik 4. Bankacılık Endeksi (2009-2021) Dönemi Teknik Analizi
Bankacılık sektörü 2010-2021 dönemi hisse fiyatlarına yönelik teknik analiz bulguları Grafik 4 de raporlandığı
gibidir. Buna göre;
1. 2009'dan bu yana süregelen yatay bandın içinde hareket etmektedir. Kayda değer farklı bir hareket
görünmemektedir.
2. Fiyat kazanç oranı, hisse senedi fiyatının hisse başına düşen kara bölünmesiyle bulunur. F/K oranı 5 olan
bir firmada, yatırımcı 1 TL kar karşılığında 5 TL ödemeyi kabul etmektedir. Bir başka ifadeyle oranın sabit
kalacağı varsayılırsa 5 senede yatırılan paranın çıkarılacağı düşünülmektedir. Garanti için FK oranı 12
bandından 5 bandına kadar gelmiştir. Halkbank için bu oran 9 bandından 2 bandına kadar gelmiştir. Bu
oranlar firmaların çok ucuzladığına dair işaret vermektedir. Buna rağmen bankacılık endeksi 2009'dan bu
yana süregelen yatay band içerisinde hareket etmeye devam etmektedir.
3. Özellikle 2017 yılından sonra artan enflasyon ve döviz kuru neticesinde, bankacılık sektörü için zor bir
piyasa ortamı oluşmuştur. Bu yüzden bankacılık endeksi zayıf bir görünüm sergilemektedir.
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Yöntem – Araştırmanın örneklem grubunu mavi ve beyaz yakalı işgörenler oluşturmaktadır. Farklı
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden seçilen işgörenler çalışmaya gönüllülük etmiştir. 350
işgörene ulaşılmıştır, analizler 301 geçerli anket vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Hipotezlere yönelik
korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.
Bulgular – Çalışmanın hipotezlerinin sınanmasına yönelik gerçekleştirilen analizler sonucu bağımlı ve
bağımsız değişkenler arasındaki etkileşim saptanmıştır. Yani; toksik liderliğin örgütsel sessizlik
üzerinde açıklayıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Toksik liderlik ile örgütsel sessizlik arasında negatif
yönlü etkileşim olduğu saptanmıştır. Literatürün tam zıttı bir sonuç bulgulandığından ayrıntılı
inceleme yapmak ve böyle bir sonuç elde etmekteki sebebi aydınlatabilmek adına alt boyutlar bazında
regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizleri sonucu kimi alt boyutlar bazında aslında
negatif etkileşim olduğu kanıtlanmıştır. Değer bilmezlik arttıkça kabullenici sessizliğin artmakta
olduğu, olumsuz ruhsal durumun artması ile prososyal sessizliğin gözlemlendiği ve değer bilmezliğin
yine artması ile korunmacı sessizliğin örgütlerde saptandığı bulgulanmıştır. Sonuç olarak; toksik
liderlik örgütsel sessizliği etkilemektedir. Bu etkileşimde etkili olan en önemli değişken ise olumsuz
ruhsal durumdur.
Tartışma – Çalışmanın hipotezlerine yönelik gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen
bulguların ilgili literatürü destekler nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca daha önce bu değişkenleri
birlikte incelemiş çalışma olmadığından alan yazına yeni katkılar da sağlanmıştır. Çalışmada
gerçekleştirilen analiz sonuçları vasıtasıyla öneriler de geliştirilmiştir.
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1. Giriş
Seslilik kadar sessizlik de üzerine düşünülmesi gerekli bir konudur. İletişimde sözlerin gücünün ne kadar
önemli olduğu bilinmektedir. Günümüzde sessizliğin de birçok şey anlattığının farkına varılmıştır. Özellikle
sessizlik; korku, onaylanmama düşüncesi, yalnızlık ve yabancılaşma gibi faktörlere bağlı olarak sergileniyor
ise durumun önemi daha da artmaktadır. Nedeni ise bu tip sessizliklerin bir sorun olarak kabul edilmesidir.
Örgütsel sessizlik kavramı, özellikle kasıtlı olarak örgüt yararına sergilenecek pozitif tutum ve davranışları
esirgemeyi vurgulamaktadır. Literatürdeki bu açıklamalar akıllara işgörenleri bu tutum ve davranışlara iten
asıl sebebin ne olabileceği? sorusunu getirmektedir. Her tutum ve davranışın bir sebebi olduğu bilinmektedir.
Peki örgütsel sessizliğin nedeni ne olabilir ? örgüt kültürü, örgütsel değişim, işgörenlerin kişiliği ya da
sergilenen yöneticilik tarzı mıdır ? Morrison ve Milliken (2000) sessizliği yöneticilerin suçu ya da
davranışlarının sonucu olarak vurgulamayı tercih etmişlerdir. Ayrıca örgütlerdeki korku ve sessizlik iklimini
özellikle önemli hazırlayıcı sebep olarak belirtmişlerdir. Örgütlerdeki iklim ve korku havasının davranışlara
dönüşmesine neden olan yöneticiler hangi tarzda tavırlar sergilemektedir ? Karar alırken, prosedürleri
işletirken babacan yoksa etik liderlik mi ? sergilemektedirler. Dönüşümcü liderlikleri mi ? baskındır;
karizmatik liderlik sergilemeleri mi ? Tüm bu sorulara yanıt aramak maksadıyla yöneticiliğin karanlık yönü
olarak vurgulanan literatürde henüz yeni bir kavram olarak yer alan toksik liderliğin, örgütsel sessizliğe
etkisini araştırmak için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Morrison ve Millikenden yola çıkılarak korkunun
altında yatan iklime yöneticinin etkisi nedir bunun tespiti amaçlanmaktadır. Özellikle yıkıcı, tahrip edici,
uyumsuz, huzursuz gibi ifade ve özellikleri içeren tarzda yöneticiliği ve liderliği vurgulamasından ötürü
toksik liderlik tarzı seçilmiştir.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Toksik Liderlik
Tahrip edici, bir diğer adıyla yıkıcı liderlik sınıflamasında yer alan kavram olarak karşımıza toksik liderlik
çıkmaktadır. Kavram literatürde yeni incelenmeye başlanmıştır. İlk kez Whicker (1996) tarafından kullanılan
olumsuz liderlik yaklaşımıdır. Yeni kavramsallaştırılan bir yaklaşım olmasından ötürü net bir tanım henüz
yapılamamıştır. Ancak kavram üzerine inceleme gerçekleştiren araştırmacıların ortak vurguladığı hususlar
arasında, olumsuz duygular olarak değerlendirebileceğimiz, kızgınlık, endişeli olma, gerginlik ve art niyet
gibi özellikler sıralanmaktadır. Toksik liderlik kavramı; zehirli eğilimler gösteren liderler olabildiğini
benimseyip, vurgulayan Jean Lipman-Blumen tarafından yaygınlaştırılmıştır (Heppell, 2011). Geliştirdiği
tanımına göre (2005a) toksik liderlik yaklaşımını benimseyen liderlerin yıkıcı tavırlar sergilemeleri ve olumsuz
kişisel nitelik ya da özelliklere sahip olmaları bireylerden, topluluklara, topluluklardan örgütlere kadar geniş
bir kitleyi etkilemektedir. Bu etkinin kalıcı ve ciddi zarar vermesi hassas noktadır.
Toksik liderlik, literatürde var olan pek çok liderlik tipiyle bağlantılıdır. Örneğin; yıkıcı (destructive) ya da
negatif (negative) liderlik özellikleriyle benzerlik gösterdiği fark edilmektedir (Schmidt, 2008:5). Tahrip edici,
yıkıcı liderlik; elverişli ortamların ve takipçilerin bir arada buluşmasıyla ortaya çıkan olumsuz sonuçların
nedeni olarak gösterilebilir (Padilla, Hogan ve Kaiser, 2007). Olumsuz durumların herbirinin birleşimi sonucu
örgütte toksik etki ortaya çıkmaktadır. Schmidt (2008) tarafından yürütülen araştırmada toksik liderliğin beş
boyuta sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu boyutlar, istismarcı davranış biçimi, otoriter liderlik, narsist davranış
biçimi, kendini gösterme ve öngörülemez davranışlar olarak saptanmıştır. Schmidt’in araştırmasında,
öngörülmezlik ruh halindeki çarpıcı değişiklikleri aksettiren geniş alandaki davranışların gösterilmesini
kastetmektedir. Green (2014), toksik liderliğin tipik davranışlarını dört tipte sınıflamıştır. Bunlar; bencillik,
etik olmama, yetersiz olma ve duygusal dengesizlik olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde Schmidt’in (2008)
ölçeğinin Türkçeye adaptasyon çalışması Çelebi, Güner ve Yıldız (2015: 253-255) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Toksik liderliğin çıkarcılık, değer bilmezlik, olumsuz ruhsal durum ve bencillik olmak
üzere dört alt boyutunun olduğu tespit edilmiştir. Türkçe ölçekte çıkarcı ve bencillik alt boyutları olarak
tanımlanan boyutların Schmidt’in (2008) orijinal ölçeğinde istismarcı, narsist, kendini gösterme boyutlarının
yerini aldığı ve benzerlik gösterdiği vurgulanmaktadır.

2.2. Örgütsel Sessizlik
Literatüre yeni girmiş bir kavram olan örgütsel sessizlik hakkında sınırlı çalışmaya ulaşmak mümkündür.
Çalışmaların kısıtlı olması rağmen ortak vurgulanan tutum ve davranışlar dikkat çekmektedir. “Bunlar; pasif
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olma, etkisizlik ve tepkisizlik durumlarıdır. Sessizlik,benzer bir ifadeyle ses çıkarmanın tam karşıtı bir
davranış olarak ifade edilemez”. Sessizlik amaçlı, kasıtlı, aktif ve bilinçli olabilir (Tutar, 2016: 331). Ulusal ve
uluslararası birçok araştırma örgütsel sessizliğin; örgütlerin kültürlerinin yarattığı korku, utanç, dışlanma,
işini kaybetme korkusu gibi nedenlerden işgörenlerin sergilediği bir davranış olarak tanımlanmaktadır.
Pinder ve Harlos (2001) sessizliği tanımlarken bireysel bir olgu olmasına vurgu yaparak, adaletsizliğe karşı
gösterilen bir tavır olarak belirtmeyi tercih etmiştir. Morrison ve Milliken (2000) çalışmalarında özellikle korku
ve sessizlik ikliminin kaynağının yönetsel kaynaklı olduğunu vurgulamıştır. Kavram üç boyutludur.
Boyutların ilki; kabullenici sessizliktir. İkinci boyut pro-sosyal sessizlik ve son boyut da korunmacı sessizliktir.
Boyutların farklı isimlerle anıldığı da literatür incelendiğinde görülmektedir. Ancak farklı adla özünde aynı
şeyi betimlemektedirler. Dyne, Ang ve Botero (2003: 1360), araştırmalarında örgütsel sessizliğin kabullenici ve
kendini korumaya yönelik sessizlik olmak üzere iki boyutu olduğunu saptamışlardır. Ayrıca araştırmalarında
sessizliğin farklı disiplinlerdeki araştırmaların içerdiği gibi prososyal davranışları da içerecek biçimde
genişletilmesinin gerektiğini belirtilerek sessizliğin koruma amaçlı boyutunun da olduğuna vurgu
yapmışlardır. Brinsfield (2009) çalışmasında bireylerin yalnızca kendilerini korumak ve savunmak için değil
prososyal güdülerinin etkisi ile de sessiz kalabileceklerini vurgulamıştır. Bu çalışmada da örgütsel sessizlik üç
boyutlu olarak ele alınmıştır. “Van Dyne, vd., (2003) ile Brinsfield (2009)’ın gerçekleştirdikleri çalışmalar baz
alınarak kavramın alt boyutları; kabullenici sessizlik (acquiescent silence), korunma amaçlı (defensive) ve
koruma amaçlı (ProSocial) sessizlik olmak üzere üç alt boyut olarak incelenmektedir. Kabullenici Sessizlik
(Acquiescent Silence); örgütsel konular ile ilgili fikir ve bilgilerin saklı tutulması olarak tanımlanmış alt
boyuttur. Sessizlik bir onay ve statükonun pasif kabulü biçiminde de tanımlanabilmektedir” (Van Dyne vd.,
2003: 1366). Maier ve Watkins (2005) bireylerin yaşanılmış olumsuz deneyimlerinden etkilenmesi sonucu
sergiledikleri sessizlik olarak tanımlayıp, çekingen tavır, eyleme geçmeme ve düzeltici faaliyetlerde
bulunmama gibi öğrenilmiş çaresizlik ile ilişkilendirmeyi tercih etmişlerdir. Korunmacı tip sessizlik ise; güven
duygusunun hakim olmadığı örgüt tiplerinde yaygın görüldüğü tespit edilmiştir. Bu tip örgütlerde
işgörenlerin çıkarım yaparak sessiz kalmanın kendi yararlarına olacağı atıfı sonucu sessiz kalmayı tercih
etmektedir. Bireyin kendi hatalarını gizleme eğilimi de bu tip sessizliğe örnek verilmektedir. Son alt boyut ise
Prososyal (Korumacı) sessizliktir. Alt boyutun felsefesi özgeciliğe dayanmaktadır. Yani sergilenen sessizlik
başkalarını koruma amaçlıdır. Örgüte özgü bilgilerin gizli kalması adına tercih edilen sessizlikte bu tip bir
örnektir (Dyne, vd., 2003).

3. YÖNTEM
Çalışmanın bu başlığında; çalışmanın amacı, kapsamı ve kısıtları hakkında ayrıltılı bilgiler paylaşılmaktadır.
Araştırmanın modeli, hipotezleri ve örneklemine ait verilere yer verilmektedir. Ayrıca çalışmada veri toplama
safhasında kullanılan ölçeklere ilişkin ayrıntılı bilgi bu başlık kapsamında paylaşılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı toksik liderliğin örgütsel sessizliğe olan etkisini tespit etmektir. Araştırma kapsam
olarak, toksik liderlik sergilemenin örgütsel sessizliğe etkisini ele almaktadır. Yani örgütsel sessizliğe etki eden
diğer örgütsel faktörler kapsam dışı bırakılmıştır. Örgütsel sessizliği etkilemesi olası farklı etkenler dikkate
alınmamıştır. Çalışmanın kısıtı, gönüllülerin kişisel beyanına dayalı olarak gerçekleştirilmesidir.
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
H1: İşgörenlerin toksik liderlik algılarının örgütsel sessizlik algıları üzerinde etkisi vardır.
H1a: İşgörenlerin toksik liderlik algılarının kabullenici sessizlik algıları üzerinde etkisi vardır.
H1b: İşgörenlerin toksik liderlik algılarının pro-sosyal sessizlik algıları üzerinde etkisi vardır.
H1c: İşgörenlerin toksik liderlik algılarının korunmacı sessizlik algıları üzerinde etkisi vardır.
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DEĞER BİLMEZLİK

KABULLENİCİ SESSİZLİK

ÇIKARCILIK

PROSOSYAL SESSİZLİK

BENCİLLİK
KORUNMACI SESSİZLİK
OLUMSUZ RUHSAL DUR.
TOKSİK LİDERLİK

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK
Şekil 1: Araştırma Modeli

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu çalışmanın analizi için kullanılan veriler, Ağustos-Ekim 2019 tarihleri arasında toplanmıştır.
Bu çalışmanın evreni değişik sektörlerde faaliyet gösteren İstanbul’da bulunan kurumlarda görev alan mavi
ve beyaz yakalı işgörenlerden oluşmaktadır. Çalışmanın evreninin tespitine yönelik TUİK verileri
incelenmiştir. 2019 İstanbul “işgücü piyasası analizi” raporuna göre, 29 bin 785 işletme için derlenmiş veri 18
sektör baz alınarak elde edilmiştir. Bu rapora göre işgören sayısı 2 milyon 567 bin 940 olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca İstanbul ilinde en fazla işgören istihdam edilen meslek grubunun hizmet ve satış elemanlarının dahil
olduğu grubun oluşturduğu saptanmıştır. Çalışan kesimin yarıdan fazlasının bu sektörlerde istihdam edildiği
raporda paylaşılmaktadır. Cinsiyet faktörüne göre istihdam rakamları incelendiğinde, 1 milyon 693 bin 83
erkek işgören ve 874 bin 858 kadın isgören olduğu tespit edilmiştir. Çalışma hayatına yönelik Bu rapor göz
önünde bulundurularak hizmet ve perakende sektöründen veriler toplanmıştır. Örneklem büyüklüğünün ne
kadar olması gerektiğine karar vermek adına kabul edilebilir örneklem büyüklüğü tablosundan
yararlanılabilir görüşü benimsenmiştir. Gürbüz ve Şahin’e göre 10 milyon kişilik evren için 384 örneklem
büyüklüğünün yeterli olacağını belirtmişlerdir. (Gürbüz ve Şahin, 2016: 132). Roscoe göre, örneklem
büyüklüğünün tahmininde analiz biriminin dikkate alınmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yani, her
kategoriden en az 30 elemanın örnekleme seçilmesinin uygun olacağını vurgulamaktadır. Bütün bu görüşler
ışığında kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 350 gönüllü bireye ulaşılmıştır. Analizler için uygun bir
büyüklüğe ulaşıldığı kabul edilmiştir. Cevaplanan anketlerden 49 adeti uç veri içerdiğinden araştırma
kapsamı dışında bırakılmıştır. Analizler 301 geçerli anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

3.3 Veri Toplama Araçları
Çalışmanın verisinin toplanmasına yönelik kullanılan anket iki bölüm içermektedir. İlk kısımda, demografik
değişkenlere yönelik 7 ifadeye yer verilmiştir. Bu yedi ifade gönüllülerin; cinsiyet, yaş, eğitim derecesinin
belirlenmesine yönelik ifadelerin oluşmaktadır. Bu çalışmanın anketine veri sağlayan herkes gönüllük esaslı
katılım sağlamıştır. Anket Ağustos-Kasım ayları arasında 2019 yılı içinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya gönüllülük yapan işgörenlerin mesai dışında da anketleri kolay ve hızlı yanıtlandırabilmesi
adına e-posta adreslerine gönderilmiştir. Verilerin gizli tutulacağı ve bilimsel maksat haricinde
kullanılmayacağı bilgilendirmesi katılımcılara yapılmıştır. Anketin ikinci kısmında da; çalışmanın bağımlı ve
bağımsız değişkenlerinin boyut ve alt boyutlarını içeren ölçekler yer almaktadır.
Çalışmada bağımsız değişkene yönelik veriler “Toksik Liderlik Ölçeği” vasıtasıyla sağlanmıştır. Veri sağlama
aracı alana Andrew A. Schmidt’in (2008) uyguladığı “Development and Validation of the Toxic Leadership
Scale” ölçeğinden ağırlıklı olarak yararlanılarak Çelebi, vd., tarafından kazandırılmıştır. Ölçek 30 ifadeden
oluşmaktadır”. Dört alt boyut içermektedir. Bunlar; Değer bilmezlik, 11 madde, Çıkarcılık alt boyutu 9,
Bencillik alt boyutu 5 ve son alt boyut olan Olumsuz ruhsal durum da 5 madde ile temsil edilmektedir.
Araştırmanın bağımlı değişkeni olan “Örgütsel Sessizlik” Dyne, vd., (2003) tarafından literatüre kazandırılan
ve Türkçe uyarlama çalışması Taşkıran (2011) tarafından gerçekleştirilmiş olan ölçek aracılığıyla verileri
toplanmıştır. Ölçek 15 ifade ve 3 alt boyut içermektedir. 5’li likert tipte kazandırılmış ve uygulanmaktadır.
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Bu araştırmada veri toplamaya yönelik kullanılan ölçüm araçlarının güvenilirliğinin sınanması için; Cronbach
Alpha analizi uygulanmıştır. Yapı geçerliliği; açımlayıcı faktör analizleri temel bileşenler yöntemi ve varimax
döndürme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin açımlayıcı faktör analizine uygunluğu; KMO
örneklem yeterliliği testi ve Barlett Küresellik Testi uygulanarak tespit edilmiştir.
Toksik liderlik ölçeğinin faktör analizine uygunluğu adına, KMO test gerçekleştirilmiştir. [KMO=.887; X2(435)
= 29658.110, p<0,001]. Uygunluk tespit edildikten sonra gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizine göre;
ölçeğin toplam varyansı 91,843 ve 4 alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğine yönelik
analiz bulguları α=.930 olarak saptanmıştır.
Örgütsel sessizlik ölçeğine faktör analizi uygulanmadan, KMO testi gerçekleştirilmiştir. [KMO= .607; X2(105)
= 14401.079, p<0,001]. Uygunluk tespitinden sonra gerçekleştirilen faktör analizine göre; ölçeğin toplam
varyansı 91,009 ve 3 alt boyut içerdiği tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğine yönelik analiz bulguları α=.745
olarak saptanmıştır.
Araştırmanın verilerinin toplanmasında kullanılan her iki ölçeğinde geçerli ve güvenilir olduğu uygulanan
analizler aracılığıyla saptanıp, kabul edilmiştir.

4. Verilerin Analizi ve Bulgular
Araştırmanın hipotezlerinin sınanmasına yönelik korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.
Her bir değişkenin alt boyutlarına normallik testi uygulanarak, George ve Mallery (2010) “çarpıklık ve basıklık
değerlerinin +2 ve -2” referans değerlerin arasında değerlerle temsil edildiği örneklemlerde şartların
sağlandığını vurgulamaktadır. Tabachnick ve Fidell, (2015) “Büyük örneklemlerde, bir değişkende manidar
olarak bulunan çarpıklık, normallikten hissedilir oranda sapma gösterme eğiliminde olamaz diye
vurgulamaktadır. Analizlerde çok fazla bir etkiye neden olmamaktadır. Aynı zamanda büyük örneklemlerde,
basıklığın sıfırdan uzaklaşmasının etkisi de azalmakta olduğunu vurgulamışlardır. Negatif basıklıkta
örneklem büyüklüğü 200’den fazla olursa bu tehdit ortadan kaybolmaya başlamakta olduğunu özellikle
belirtmişlerdir”.
Araştırmanın örneklemi 301 gönüllüden oluşmaktadır. (N=301) %95 anlamlılık seviyesinde hesaplanan
örneklem sayısının 301 ve üstü kişiden toplanmasının analizler için yeterli olduğu gerçekleştirilen araştırmalar
neticesinde saptanmıştır (Büyüköztürk vd., 2018:96-101). Parametrik test vasıtasıyla analiz gerçekleştirmenin
uygun olduğu örneklem sayısı doğrultusunda tespit edilmiştir. Değer bilmezlik [-857, -1.072], çıkarcılık [1.177, -.304], bencillik [-.792, -1.187], olumsuz ruhsal durum [-.499, -1.553], bağımlı değişkenin alt boyutlarında
elde edilen çarpıklık ve basıklık değerleri ise; kabullenici sessizlik alt boyutunda [.032, -1.822] pro-sosyal
sessizlik [.059, -1.810], ve korunmacı sessizlik [1.082, -.263], olarak tespit edilmiştir. Ayrıca çarpıklık ve basıklık
değerleri incelenmiştir. Bulgular; çalışmanın değişkenlerinin her birinin normal dağılım eğilimi gösterdiğini
desteklemektedir. Normal eğilim şartını verilerin dağılımının sağlamasından ötürü analizler parametrik
testler vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Çoklu doğrusallık (multicollinearity) probleminin azaltılması adına
standart z-puanlar kullanılmıştır” (Baron ve Kenny, 1986: 1173-1182).
Çalışmaya gönüllülük sağlayan işgörenlerin demografik özelliklerini betimleyecek olur isek, gönüllülerin 184
kişi (%61.1) ile en fazla kadın işgörenler tarafından temsil edildiği tespit edilmiştir. Erkek işgörenlerin temsil
oranı ise 117 kişi (%38.9) olduğu saptanmıştır. Gönüllülerin en fazla 26-35 yaş aralığına denk gelen grup
tarafından 123 kişi (40.9) ile ayrıca en az temsili de 55 yaş üstü grupta 13 kişi (% 4.3) ile olduğu saptanmıştır.
Çalışmaya gönüllülük eden işgörenlerin en fazla evli olduğu, 213 kişi (%70.8) ile temsil edildiği ayrıca bekâr
işgörenlerin de 88 kişi (%29.2) ile katılım sağladığı tespit edilmiştir. Eğitim durumları değerlendirildiğinde
gönüllülerin en fazla temsil edildiği grubun lisans mezunu olduğu ve oranın da % 48.2 ile 145 kişi olduğu
saptanmıştır. Çalışmaya katkı sağlayan gönüllülerin en az önlisans eğitim durumuna sahip oldukları ve 61
kişi ile %20.3 oranında temsil edildiği saptanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu oluşturan işgörenlerin
pozisyon itibariyle mavi ve beyaz yakalı ayrımıyla gruplanması tercih edilmiştir. Temsil oranları
incelendiğinde en fazla %78.4 ile beyaz yakalı grubun 236 kişi ile temsil edildiği saptanmıştır. Mavi yakalıların
oranı ise %21.6 ile 65 kişidir. Gönüllülerin çalışma hayatındaki mevcudiyet süreleri yani kıdemleri ele
alındığında; en fazla temsilin 15 yıl ve üstü kıdeme sahip işgörenlerin olduğu 129 kişi (%42.9) tespit edilmiştir.
En az temsil edilen grubun ise 7-9 yıl kıdem ile 17 kişi (% 5.6) olduğu tespit edilmiştir. Gelir durumlarına göre;
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gönüllülerin en fazla temsil edildiği grubun 12.501 TL ve üstü gelire sahip, en az temsilin ise 5.000 TL ve altı
yani; gelir dilimi çalışmanın en alçak gelir grubunun temsil edildiği grup olarak saptanmıştır.
Tablo 1. Betimsel İstatistikler ve Korelasyon Analizi
DEĞİŞKENLER

ORT.

SS

1

2

3

4

5

6

1. Değer Bilmezlik

3,35

.924

1

2. Çıkarcılık

3,49

.832

.205**

1

3. Bencillik

3,32

.938

.087

.195**

1

4. Olumsuz Ruhsal Durum

3,23

1.04

.032

.142*

-.040

1

5. Kabullenici Sessizlik

3,02

.971

-.294**

-.312**

-.234**

-.105

1

6. Pro-Sosyal Sessizlik

2,96

.991

.184**

.071

-.268**

-.713**

-.226**

1

7. Korunmacı Sessizlik

2,48

.887

-.540**

-.400**

-.130*

-.092

-.238**

.002

7

1

Toksik liderlik değişkeninin alt boyutlarıyla örgütsel sessizlik alt boyutları arasındaki ilişkilerin tespitinin
gerçekleştirilmesi adına korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; toksik liderliğin alt
boyutlarının birbirleriyle ilişkisi incelendiğinde değer bilmezlik alt boyutunun yalnızca çıkarcılık alt boyutu
ile anlamlı ilişkisi olduğu saptanmıştır. İlişkinin yönünün pozitif olduğu, zayıf düzeyde olduğu tespit
edilmiştir. (r= .205, p<0.01). Değer bilmezliğin örgütsel sessizlik ile ilişkisi incelendiğinde de her bir alt boyut
ile ilişki saptanmıştır. Kabullenici ve korunmacı sessizlik ile negatif yönlü, (r= .-294, p<0.01)ve (r= -.540, p<0.01).
pro-sosyal sessizlik ile pozitif ilişki tespit edilmiştir. (r= .184, p<0.01). Çıkarcılığın pro-sosyal sessizlik alt
boyutu dışında (p= .220) Bencillik (r= .195, p<0.01), olumsuz ruhsal durum (r= .142, p<0.01) pozitif korelasyon
gösterdiği ayrıca ilişkinin zayıf düzeyde olduğu saptanmıştır. Kabullenici sessizlik ile (r= - .312, p<0.01) ve
korunmacı sessizlik ile (r= -.400, p<0.01) anlamlı ve zayıf düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Bencillik olumsuz
ruhsal durum alt boyutu dışında (p= .491) örgüt sessizliğin bütün alt boyutlarıyla anlamlı, negatif korelasyon
ve ilişki düzeyi zayıf olarak tespit edilmiştir. Olumsuz ruhsal durum ile örgütsel sessizlik arasında yalnızca
pro-sosyal sessizlik alt boyutunda anlamlı, yüksek düzeyde negatif yönlü ilişki saptanmıştır (r= - .713, p<0.01).
Kabullenici sessizlik ile pro-sosyal ve korunmacı sessizlik değişkenleri arasındaki ilişki negatif yönlü, zayıf
düzeyde anlamlı olarak tespit edilmiştir. Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından pro-sosyal sessizlik ile
korunmacı sessizlik arasında da ilişki saptanamamıştır (p= .974).
Özetle gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda iki değişken arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır.
Çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişkinin yönünün de negatif olduğu ayrıca tespit edilmiştir. Her bir alt
boyutun kendi alt boyutlarıyla arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.
Çalışmaya katılan gönüllü işgörenler; örgütlerindeki yöneticilerinin sergilediği toksik liderlik tuttumlarını
“orta aralığında” olduğunu belirtmektedir. İşgörenlerin örgütsel sessizliğin en fazla kabullenici sessizlik
boyutunu gösterdiklerini bu boyutu pro-sosyal sessizliğin takip ettiği tespit edilmiştir. Yani işgörenlerin
çalıştıkları örgütlerde toksik liderlik özellikleri sergileyen yöneticiler vardır; bu yöneticiler çoğunlukla değer
bilmez ve çıkarcılıkla özdeşleşmektedir. Bulgular; katılımcıların ölçeklerde yer alan ifadelerde ortancaya
tutunma eğilimi gösterdiklerini veya ölçeklerin kendini değerlendirme ölçeği olmasından ötürü tamamen
objektif davranamadıkları yorumunu getirebilmemizi sağlamaktadır. Standart sapma değerinin küçüldüğü
tespit edildiğinde katılımcıların faktörler açısından mutabık olduğu sonucuna varıldığı vurgulanmaktadır.
Araştırmanın değerleri incelendiğinde mutabakat sağlanamadığı yorumu yapılmaktadır. Ortalamaların orta,
standart sapmaların da yüksek olmasının sebebi olarak; çalışmaya katılan gönüllülerin farklı örgüt ve iş
kolunda faaliyet gösteren işletmelerin işgörenleri olması hatta mavi ve beyaz yakalı çalışanların herbirinin
görüş farklılığından kaynaklanmış olabileceği yorumu yapılabilir. Ayrıca bireylerin kendileri hakkında
olumsuz bilgi paylaşmaktan çekindiği ve kendilerini sakladıkları yorumu da yapılabilir.
Uygulanan analizlerden regresyon gerçekleştirilmeden, değişkenler arasında çoklu doğrusal bağıntı problemi
test edilerek en yüksek VIF değerinin 10’dan küçük olduğu ve çoklu bağıntı olmadığı kontrol edilmiştir.
Ayrıca; verilerde otokorelâsyon olup olmadığının tespitine yönelik DurbinWatson değerleri incelenip,
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değerlerin referans aralığı olan 1,5 ile 2,5 arasında dağıldığı, otokorelasyon bulunmadığı doğrulanmıştır. Bir
diğer kontrol edilmesi gerekli husus da eşvaryanslılıktır. Bu durumun da incelenerek regresyon hata
terimlerinin varyansının sabit olduğu ve hata terimlerinin normale yakın dağıldığı saptanmıştır. Orhunbilge
(2017) analizlere geçilmeden bu verilerin incelenmesinin elverişli bir yöntem olacağı bilgisini paylaşmaktadır.
Tablo 2: Regresyon Analizi (Toksik liderliğin Örgütsel Sessizliğe Etkisi)
Örgütsel Sessizlik
Bağımsız Değişken Alt boyutları

β

t

p

Değer Bilmezlik

-.232

-9.142

.000

Çıkarcılık

-.122

-4.674

.000

Bencillik

-.434

-17.138

.000

Olumsuz Ruhsal Durum

-.708

-28.228

.000

R= .905

R2 =.818

Düzeltilmiş R2 = . 816

F= 333.586

p= .000

Araştırmanın hipotezlerinin sınanması adına uygulanan regresyon analizi (Tablo 2) sonuçları istatistiksel
olarak anlamlıdır. “R2 değeri ise bağımlı değişkendeki (Örgütsel Sessizlik) değişimin ne kadarının bağımsız
değişken (Toksik Liderlik) tarafından açıklandığını kanıtlamaktadır” (Gürbüz ve Şahin, 2016: 275).
Bulgulara göre örgütsel sessizlikteki % 81.8’lik değişimin bağımsız değişkene bağlı olduğu saptanmıştır.
“Düzeltilmiş R2 değeri bağımlı değişkendeki (örgütsel sessizlik) varyansın ne kadarının bağımsız değişkenler
(toksik liderlik) aracılığıyla açıklandığını göstermektedir. “Modelin anlamlılık değeri (Sig.) 0.05 değerinden
ne kadar küçük ise, regresyon modelinin bağımlı değişkendeki varyansın o kadar iyi açıklandığı”(Gürbüz ve
Şahin, 2016: 275) görüşü temel alınarak, regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit
edilmiştir (p=.000).
Regresyon analiz sonucu; bağımlı değişken (örgütsel sessizlik) ile bağımsız değişken toksik liderliğin alt
boyutlarıyla arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2’ deki β değerleri incelendiğinde etki gücü olan bağımsız değişkenlerin değer bilmezlik, çıkarcılık,
bencillik ve olumsuz ruhsal durum olduğu görülmektedir. Yani bu etkileşimde bütün alt boyutların etki gücü
saptanmıştır. Bulgular incelendiğinde değer bilmezliğin etki gücünün % 23.2 olduğu; çıkarcılığın %12.2,
bencilliğin % 43.4, olumsuz ruhsal durumun ise % 70.8 olduğu tespit edilmiştir.
Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucu bağımlı ve bağımsız değişkenlerin alt boyutları arasında anlamlı
ilişki ve etkileşim olduğu saptanmıştır. Sonuca göre H1 hipotezinin desteklendiği saptanmış olup, hipotez
kabul edilmiştir. (H1 Kabul)
Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki etkileşimin ayrıntılı şekilde incelenmesine yönelik alt boyutlar
bazında regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 3 aracılığıyla kabullenici sessizliğe bağımsız
değişkenlerin etkisi sunulmuştur.
Tablo 3. Regresyon Analizi (Kabullenici Sessizlik ile Toksik liderliğin alt boyutlarının Etkileşimi)
Kabullenici Sessizlik
Bağımsız Değişken Alt boyutları

β

t

p

Değer Bilmezlik

-.231

-4.311

.000

Çıkarcılık

-.220

-3.990

.000

Bencillik

-.174

-3.237

.000

Olumsuz Ruhsal Durum

-.073

-1.372

.171

R= .430

R2 =.185
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Regresyon analiz sonucu; bağımlı değişken (Kabullenici sessizlik) ile bağımsız değişken toksik liderliğin alt
boyutlarıyla arasında anlamlı ilişki ve etkileşim olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 3’ deki β değerleri incelendiğinde etki gücü olan bağımsız değişkenlerin değer bilmezlik, çıkarcılık ve
bencillik olduğu saptanmıştır. Bu etkileşimde olumsuz ruhsal durum alt boyutunun (p=.171) etki gücü
olmadığı bulgulanmıştır. Bulgular incelendiğinde değer bilmezliğin etki gücünün % 23.1 olduğu; çıkarcılığın
%22.0 ve bencilliğin % 17.4 olduğu tespit edilmiştir.
Bulgulara göre kabullenici sessizlikteki % 18.5’lik değişimin bağımsız değişkenden kaynaklı olduğu
saptanmıştır.
Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucu bağımlı ve bağımsız değişkenlerin alt boyutları arasında anlamlı
ilişki ve etkileşim olduğu saptanmıştır. Sonuca göre H1a hipotezinin kısmen desteklendiği saptanmış olup,
hipotez kısmen kabul edilmiştir. (H1a Kabul)
Tablo 4. Regresyon Analizi (Pro-Sosyal Sessizlik ile Toksik liderliğin alt boyutlarının Etkileşimi)
Pro-sosyal Sessizlik
Bağımsız Değişken Alt boyutları

β

t

p

Değer Bilmezlik

.197

5.965

.000

Çıkarcılık

.208

6.130

.000

Bencillik

-.357

-10.781

.000

Olumsuz Ruhsal Durum

-.763

-23.315

.000

R= . 831

R2 =. 691

Düzeltilmiş R2 = .687

F= 165.344

p= .000

Regresyon analiz sonucu; bağımlı değişken (Pro-sosyal sessizlik) ile bağımsız değişken toksik liderliğin alt
boyutlarıyla arasında anlamlı ilişki ve etkileşim olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 4’ teki β değerleri incelendiğinde etki gücü olan bağımsız değişkenlerin değer bilmezlik, çıkarcılık,
bencillik ve olumsuz ruhsal durum olduğu saptanmıştır. Bulgular incelendiğinde değer bilmezliğin etki
gücünün % 19.7 olduğu; çıkarcılığın %20.8, bencilliğin % 35.7 ve olumsuz ruhsal durumun % 76.3 olduğu
saptanmıştır. Yani bu etkileşimde etki gücü en fazla olan alt boyutun olumsuz ruhsal durum olduğu
yorumlanabilmektedir.
Bulgulara göre Pro-sosyal sessizlikteki % 69.1’lik değişimin bağımsız değişkene bağlı olduğu tespit edilmiştir.
Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucu bağımlı ve bağımsız değişkenlerin alt boyutları arasında anlamlı
ilişki ve etkileşim olduğu saptanmıştır. Sonuca göre H1b hipotezinin desteklendiği saptanmış olup, hipotez
kabul edilmiştir. (H1b Kabul)
Tablo 5. Regresyon Analizi (Korunmacı Sessizlik ile Toksik liderliğin alt boyutlarının Etkileşimi)
Korunmacı Sessizlik
Bağımsız Değişken Alt boyutları

β

t

p

Değer Bilmezlik

-.476

-10.189

.000

Çıkarcılık

-.291

-6.051

.000

Bencillik

-.033

-.706

.481

Olumsuz Ruhsal Durum

-.037

-.800

.425

R= .617

R2 =.381
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Regresyon analiz sonucu; bağımlı değişken (Korunmacı sessizlik) ile bağımsız değişken toksik liderliğin alt
boyutlarıyla arasında anlamlı ilişki ve etkileşim olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 5’ deki β değerleri incelendiğinde etki gücü olan bağımsız değişkenlerin değer bilmezlik ve çıkarcılık
olduğu saptanmıştır. Bu etkileşimde bencillik (p=.481) ve olumsuz ruhsal durum (p= .245) alt boyutlarının
etkisi saptanamamıştır. Bulgular incelendiğinde değer bilmezliğin etki gücünün % 47.6 olduğu; çıkarcılığın
%29.1 olduğu tespit edilmiştir. Yani bu etkileşimde etki gücü en yüksek alt boyutun değer bilmezlik olduğu
yorumlanabilmektedir.
Bulgulara göre korunmacı sessizlikteki % 38.1’lik değişimin bağımsız değişkene bağlı olduğu saptanmıştır.
Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucu bağımlı ve bağımsız değişkenlerin alt boyutları arasında kısmen
anlamlı ilişki ve etkileşim olduğu saptanmıştır. Sonuca göre H1c hipotezinin kısmen desteklendiği saptanmış
olup, hipotez kısmen kabul edilmiştir. (H1c Kabul)

5. Tartışma
Araştırmanın temel hedefi olan değişkenlerin ilişkili olduğu kavramlar incelendiğinde örgütsel sessizliğin
yönetim tarzı ve grup normları ile yakından ilişkisi tespit edilmiştir. Konu hakkında araştırma gerçekleştiren
Sağlam ve Dede; örneklem grubunu öğretmenlerin oluşturduğu araştırmalarında örgüt yararına sessizlik
düzeylerinin yüksek olduğunu saptamıştır. Okulların sınıflamasına yönelik değişkene göre sessizlik
düzeylerinin arasında da anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilerin
kurum yararına sessizlik düzeyleri daha yüksek saptanmış iken, devletin eğitim kurumlarında görev alan
eğitimcilerin kabullenici sessizlik düzeyleri ve savunma amaçlı sessizlik düzeyleri daha yüksek saptanmıştır.
Yönetim tarzını ve grup normlarını büyük ölçüde sergilenen liderlik tipinin etkileyeceği öngörülerek bu
çalışmanın değişkenleri seçilmiştir. Çalışma sonucunda ilişkili olduğu da saptanmıştır. Gerek sergilenen
liderlik gerekse de sessizliği etkilediği saptanan bir diğer kavramın örgütsel iletişim olduğu bilinmektedir.
Örgütsel iletişim değişkeni ile örgütsel sessizlik değişkeni arasında anlamlı ilişki olduğu ve bu ilişkinin
yönünün negatif olduğu gerçekleştirilen araştırmalar vasıtasıyla saptanmıştır (Kılıç ve Saygılı, 2019:111).
Örgütsel iletişim ile örgütsel sessizliğin alt boyutlarından “kabul edilen sessizlik” ve “savunma amaçlı
sessizlik” arasında da negatif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Diğer taraftan örgütsel iletişim ile
örgütsel sessizliğin diğer alt boyutu “örgüt yararına sessizlik” arasında ise pozitif yönlü anlamlı bir ilişki
olduğu saptanmıştır (Kılıç ve Saygılı, 2019:111). Toksik liderlik özellikleri düşünüldüğünde iletişime kapalı
bireyler olduğu bilinmektedir. Bu savdan yola çıkarak toksik liderlik arttıkça iletişimin azalacağı ve sessizliğin
artacağı hipotezi kurulmuştur. Araştırma sonucunda olumsuz ruhsal durum kaynaklı yaşanan toksik liderlik
örgütsel sessizliği etkilemektedir saptanmıştır. Olumsuz ruhsal durum sergileyen bireylerin iletişim
problemleri yaşadığı bilinmektedir. Motivasyonlarının da düşük olduğu kanıtlanmıştır. Literatür
incelendiğinde bu çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerini etkilemesi muhtemel kavramlar arasında
motivasyon, kişilik, örgütsel adalet gibi v.b. yer aldığı saptanmıştır. Çalışmanın hipotezleri kurulurken toksik
liderlerin örgütlerini adaletli yönetmekte kusurlu olabileceği, işgörenlerini motive etmede başarılı
olamayacakları, işe alım süreçlerinde de sinik bireyleri tercih etme eğilimleri gösterebilecekleri öngörülmüştür
(Mackey, Parker, McAllister ve Alexander, 2021). Bu çalışmaya konu olan değişkenleri kapsayan kısıtlı çalışma
olduğu fark edilmiştir. Ulaşılabilinen çalışmalar arasında Demirtaş ve Küçük (2019) tarafından okul
müdürlerinin örneklem grubunu oluşturduğu araştırma mevcuttur. Araştırmaları sonucu; eğitim
kurumlarında öğretmen olarak görev alan işgörenlerin birlikte çalıştıkları kurum yöneticilerinin toksik liderlik
davranışlar sergileyen yöneticilerine karşı algıları düşük düzeyde olup; kendi örgütsel sessizlik algılarının da
orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Okul müdürlerinin toksik liderlik davranışlarına yönelik öğretmenlerin
algıları, örgütsel sessizliklerinin anlamlı bir yordayıcısı olarak saptanmıştır. Bu çalışmada da her iki değişken
arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Benzer sonuçların bulgulandığı görülmektedir. Kaya Tokur Göncü ve
Erarslan, 2021 çalışmalarında toksik liderlikteki olumsuz ruhsal durumun arttıkça örgüt yararına sessizliğin
de azaldığı tespit etmişlerdir. Örgütsel sessizliğin artmasıyla birlikte sinizmin bilişsel ve duyuşsal alanlarında
artma görülse de davranışsal boyutta azalma olduğu da ayrıca saptanmıştır. Bu çalışmanın bulguları da
olumsuz ruhsal durumun örgütsel sessizliği en iyi yordayan değişken olduğunu doğrulamaktadır. Benzer
sonuçlar bulgulandığı tespit edilmiştir. Ulusal ve Uluslararası kısıtlı çalışmaya ulaşılabildiğinden yorumlar
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sınırlı kalmaktadır. Daha genellenebilir yorumlar yapabilmemize olanak sağlayacak çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Araştırmacılara bu konu hakkında farklı örneklem gruplarıyla çalışma gerçekleştirmeleri
önerilmektedir.

6. Sonuç ve Öneriler
Çalışmanın hipotezlerinin sınanmasına yönelik gerçekleştirilen analizler sonucu bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki etkileşim saptanmıştır. Yani; toksik liderliğin örgütsel sessizlik üzerinde açıklayıcı
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Literatür incelemeleri gerçekleştirilip, kurulan hipotezler doğrultusunda
analizler sonucu bağımlı ve bağımsız değişken arasında pozitif bir etkileşim olabileceği varsayılmaktadır.
Yani toksik liderlik arttıkça örgütler daha da sessizleşecektir varsayımının doğrulanması üzerine hipotezler
geliştirilmiştir. Ancak toksik liderlik ve örgütsel sessizlik arasında negatif yönlü etkileşim saptanmıştır.
Literatürün tam zıttı bir sonuç bulgulandığından ayrıntılı inceleme yapmak ve böyle bir sonuç elde etmekteki
sebebi aydınlatabilmek adına alt boyutlar bazında regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Regresyon
analizleri sonucu kimi alt boyutlar bazında aslında negatif etkileşim olduğu kanıtlanmıştır. Öncelikle toksik
liderlik ile örgütsel sessizlik değişkenleri arasında gerçekleştirilen regresyon analizi bağımlı değişkeni
etkileme gücü olan bağımsız değişkenlerin etki gücünün % 81 olduğu saptanmıştır. Açıklama gücü yüksek
bir oran tespit edilmiştir. Ancak bu etkileşimde olası etki gücü olan farklı faktörlerin de olabileceği de
saptanmıştır. Alt boyutlar bazında olumsuz ruhsal durum örgütsel sessizliğin en iyi yordayıcı olduğu % 70’lik
açıklama gücüyle saptanmıştır. Bağımsız değişkenlerden kabullenici sesssizliği en iyi açıklayan değişkenin
%23’lük değer ile değer bilmezlik alt boyutu olduğu saptanmıştır. Prososyal sessizliği bağımsız değişkenler
% 69’luk kısmını açıklayabilmektedir. En iyi yordayıcısı olumsuz ruhsal durumdur. Son alt boyut olan
korunmacı sessizliğin etkileşimi incelendiğinde; bağımsız değişkenlerin açıklama gücünün düşük olduğu %
38’lik açıklama gücü olduğu tespit edilmiştir. Özetle söylemek gerekirse; Değer bilmezlik arttıkça kabullenici
sessizliğin artmakta olduğu, olumsuz ruhsal durumun artması ile prososyal sessizliğin gözlemlendiği ve
değer bilmezliğin yine artması ile korunmacı sessizliğin örgütlerde saptandığı bulgulanmıştır.
Korelasyon analizi sonucunda; iki değişken arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Çalışmanın
değişkenleri arasındaki ilişkinin yönünün de negatif olduğu ayrıca tespit edilmiştir. Her bir alt boyutun kendi
alt boyutlarıyla arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.
Betimleyici istatistikler incelendiğinde, ortalamaların orta, standart sapmaların ise yüksek olduğunun
bulgulandığı saptanmıştır. Skorlar incelendiğinde gönüllülerin ölçeklerdeki ifadelere genellikle ortancaya
tutunma eğilimi gösterdiklerini ve ya ölçeklerin herbirinin kendini değerlendirme ölçeği olması dolayısıyla
nesnel davranamadıkları yorumunu getirebiliriz. Çünkü toksik liderlik bireylerin olumsuz yanlarını öne
çıkaran bir kavramdır. Bireylerin olumuz yanlarını bilmeleri ve bunu itiraf etmeleri zorlayıcıdır. Standart
sapma değeri incelendiğinde katılımcıların cevaplarının birbirine yakın olmadığı saptanmıştır. İncelenen
değerlerden standart sapma küçüldüğü ölçüde çalışmaya katılan bireylerin faktörler açısından mutabık
olduğu sonucuna varılır. Değerlere bakıldığında mutabakat sağlanamadığının tespit edildiği belirtilebilir.
Mutabakat sağlanamama sebebi olarak örneklem grubunun çeşitliliği gösterilebilir. Çalışmanın örneklem
grubunu yalnızca bir sektör ya da bir meslek grubu oluşturmamaktadır. İşgörenlerin eğitim seviyeleri de buna
bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Çeşitlilik mutabakat sağlanmamasının sebebi olarak düşünülebilir.
Sonuç olarak; toksik liderlik örgütsel sessizliği etkilemektedir. Bu etkileşimde etkili olan en önemli değişken
ise olumsuz ruhsal durumdur. Literatür incelendiğinde tutarlı bir sonuç saptandığı anlaşılmaktadır. Bireylerin
kişilikleri ve ruhsal durumlarının hayatlarındaki seçimlerini, tutum ve davranışlarını etkileyen en önemli
faktör olduğu doğrulanmış bir gerçektir. Çalışma yaşamı üzerine gerçekleştirilmiş araştırmalar Hawthorne
Araştırmalarından beri insanın bir bütün olduğunu, psikolojik ve fizyolojik özellikleriyle çalışma hayatında
var olduklarını kanıtlamaktadır. Araştırmanın bulguları bu doğruları destekler niteliktedir. Ayrıca liderlik
araştırmaları da bireylerin psikolojik durumlarından etkilenen bir kavram olduğunu açıklamaktadır. O halde;
bu çalışma ile yöneticilerin sergiledikleri liderlik tiplerinin ruhsal durumlarından etkilendiğini kanıtlamıştır.
Ayrıca işgörenlerin sessizliğini de etkilediği tespit edilmiştir. Toksik liderlik tıpkı sessizlik gibi örgütleri tahrip
eden, pozitif iklimi yıpratan durumdur. Örgütlerin etkin, verimli ve rasyonel çıktılar elde edebilmesi için
toksik liderlik tutumları sergileyen yöneticileri örgütlerden uzaklaştırmaları gerekmektedir. Aksi halde
işgörenler sessizleşebilir ve örgüt yararına dahi yorumlarını sakınma davranışı gösterebilirler. Bu durumda
insan kaynakları fonksiyonuna ve örgütlerdeki İK departmanlarına ihtiyaç artmaktadır. Örgütlerde
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bütünleştirici, olumlu iklim yaratma ve daim kılmayı başarabilen insan kaynakları yönetimi örgütsel
sessizliğin de üstesinden gelebilecektir. Yine insan kaynakları yöneticileri ve fonksiyonuna düşen bir diğer
görev de doğru kişiyi doğru işe yerleştirmek olacaktır. Kişi iş uyumu işgörenlerin motivasyonunu arttırıp,
örgütleri daha adaletli yöneten temsilciler olmaya itecektir. İşgörenlerin adil yönetilen ve prosedürleri adil
işletilen organizasyonlara bağlılıkları da daha fazla olacaktır. Adalet ve bağlılık örgütlerdeki olumsuz
hususların azalmasındaki yegâne faktör olarak bilinmektedir. En nihayetinde de örgüt biziz politikasının
hâkim olduğu iklimde örgütsel vatandaşlar doğacaktır. Tasvir edilen örgütlerde toksik liderlere de yer
olmayacaktır. Sinik tutumlar sergileyen, zaman zaman sessizleşen, ast ve üstleriyle çatışan işgörenlere
rastlanma olasılığı azalacaktır. Öz olarak söylemek gerekirse, severek yapılan her şey başarıyı, başarı da
beraberinde pozitif psikolojiyi getirebilmektedir. Kendisinden, olduğu mevkiden, yaptığı işten huzur ve
mutluluk duyan bir işgörenin toksik lider olabileceği ve örgütsel sessizlik sergileyebileceği akıllara mantıklı
gelmemektedir. Bundan sonraki çalışmalara ufuk açması açısından konunun iş tatmini, psikolojik iyi oluş gibi
değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi önerilmektedir.
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Amaç - Kozmetik ürünler, genellikle güzel görünmek ve beğenilmek için kullanılmakta ve bu ürünlere
yönelik talep giderek artmaktadır. Bu bilinçle üretilen reklamlar ise sıklıkla abartılı vaatler ve görseller
içermektedir. Bu durumun, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheci tutumları beraberinde getirdiği
ve şüpheciliğin, tüketicilerin satın alma kararına ilişkin risk algılarını arttırdığı düşünülmektedir.
Literatürde, şüphecilik ve algılanan risk arasındaki ilişkiyi araştıran kısıtlı sayıda çalışma
bulunmaktadır. Ancak, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik ile algılanan risk arasındaki ilişki
Gönderilme Tarihi 15 Ekim henüz araştırılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin
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kozmetik ürün satın alma sürecinde algılanan risk üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Revizyon Tarihi 26 Mart 2022
Yöntem - Bursa ilindeki tüketiciler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi
Kabul Tarihi 5 Nisan 2022
kullanılmış ve araştırma verileri çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi,
yapısal eşitlik modellemesi (YEM) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Makale Kategorisi:
Bulgular - Araştırma sonucunda, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan finansal
Araştırma Makalesi
risk, algılanan performans riski, algılanan zaman riski, algılanan fiziksel risk ve algılanan sosyal risk
üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu, algılanan psikolojik risk üzerinde ise anlamlı bir etki
göstermediği bulunmuştur.
Tartışma - Bu araştırma, tüketicilerin finansal, performans, zaman, fiziksel ve sosyal risk algılarının
kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilikten etkilendiğini ortaya koyarak pazarlama literatürüne
katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, elde edilen bulguların şüpheciliğin önlenmesi ve tüketicilerin
şüpheciliğinden kaynaklanan risk algılarının azaltılması açısından kozmetik ürün sektöründe faaliyet
gösteren işletmelere ve reklamcılara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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Purpose - Cosmetic products are often used to look beautiful and be admired, and the demand for these
products is increasing. Advertisements produced with this awareness often contain exaggerated claims
and images. It is thought that this situation brings along skeptical attitudes towards cosmetic product
advertising and that skepticism increases consumers’ risk perceptions regarding the purchasing
decision. There is a limited number of studies in the literature investigating the relationship between
skepticism and perceived risk. However, the relationship between skepticism towards cosmetic product
advertising and perceived risk has not yet been explored. Therefore, this study aims to determine the
effect of skepticism towards cosmetic product advertising on the perceived risk in the cosmetic product
purchasing process.
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Design/methodology/approach - A convenience sampling method was used in the study carried out on
consumers in Bursa, and research data were collected by online survey method. Analysis of the research
data was carried out with the structural equation modeling (SEM) method.
Findings - As a result of the research, it was found that skepticism towards cosmetic product advertising
had a significant and positive effect on perceived financial risk, perceived performance risk, perceived
time risk, perceived physical risk, and perceived social risk, but did not have a significant effect on
perceived psychological risk.
Discussion - This research contributes to the marketing literature by revealing that consumers’
perceptions of financial, performance, time, physical and social risk are affected by skepticism towards
cosmetic product advertising. On the other hand, it is thought that the findings will benefit businesses
in the cosmetic product sector and advertisers in terms of preventing skepticism and reducing risk
perceptions arising from consumers’ skepticism.
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1. GİRİŞ
Reklamın amacı, tüketicileri ikna ederek sunulan ürünün talebini arttırmaktır. Bu bağlamda, tüketicilerin
reklama maruz kalmaları yeterli olmamakta, reklamda sunulan bilgi ve iddiaların doğru ve güvenilir
olduğuna inanmaları ve ikna olmaları da gerekmektedir. Ancak pek çok araştırma, (Calfee ve Ford, 1988;
Calfee ve Ringold, 1994; Choi ve Rifon, 2002; Wang ve Chien, 2012) tüketicilerin büyük bir bölümünün reklam
iddialarına inanmama eğiliminde olduklarını ve şüpheyle yaklaştıklarını göstermektedir. Bu açıdan, reklam
şüpheciliğini tüketicilerin ikna olmalarını olumsuz yönde etkileyen ve reklamın amacına ulaşmasını
engelleyen en önemli faktörlerden biri olarak değerlendirmek mümkündür.
İlgili literatür incelendiğinde, reklam şüpheciliğinin tüketicilerin pazar deneyimleri, kişilik özellikleri
(Obermiller ve Spangenberg, 1998), aile içerisindeki sosyalleşme (Obermiller ve Spangenberg, 2000) ve ürüne
yönelik ilgilenim (Koslow, 2000; Wang ve Chien, 2012) gibi faktörlerden etkilendiği ve şüpheciliğin,
tüketicilerin reklamlara ve ürünlere yönelik tutum ve yargılarının (Tien ve Phau, 2010), ürünü satın alma ve
tavsiye etme niyetlerinin (Wang ve Chien, 2012) yanı sıra satın alma sürecinde algıladıkları riski de (Uğran ve
Kılınç, 2020) etkilediği görülmektedir.
Tüketici davranışları üzerindeki etkisi nedeniyle uzun yıllardır pazarlama alanında incelenen algılanan risk
kavramı (Carmen, 2007: 183), satın alma sürecinde tüketicilerin kayıp veya zarara ilişkin beklentilerini ifade
etmektedir (Stone ve Gronhaug, 1993: 42). Algılanan risk, araştırmacılar (Stone ve Gronhaug; 1993; Stone ve
Mason, 1995) tarafından genellikle finansal, sosyal, performans, psikolojik, fiziksel ve zaman risklerini
kapsayan altı boyutlu bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Algılanan riskin türü ve düzeyi ise kişilik
özellikleri, demografik özellikler, ürünün türü ve özellikleri, bilgi ve deneyim ve ürüne yönelik ilgilenim gibi
faktörlerden etkilenmektedir (Mitchell, 1998: 177).
Bu çalışmada, reklam şüpheciliği ve algılanan risk yapıları kozmetik ürünler bağlamında incelenmiştir.
Kozmetik ürünler, günümüzde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını (temizlik, bakım vb.) karşılamanın yanı sıra,
psikolojik ve sosyal açıdan kendilerini tatmin edebilecekleri ve kişiliklerini / kişisel imajlarını ve ideal
benliklerini yansıtabilecekleri bir araç haline gelmiştir. Daha açık bir ifadeyle, tüketiciler dış dünyaya kişisel
imajlarını yansıtmak ve ideal benliklerine ulaşabilmek için çeşitli girişimlerde bulunmakta ve kozmetik
ürünler bu girişimlerden biri olarak yıllardır kullanılmaktadır. (Koç, 2015: 326-327). Bazı araştırmalar (Jones,
1996; MacKenzie ve Lutz, 1989), yüz ve bedende yapılan genç görünmeye yönelik değişimlerin, tüketicilerin
daha özgüvenli ve çekici hissetmelerini sağladığını göstermekte ve bu durum, tüketicileri genç görünmek için
çözümler aramaya yönelten bir ihtiyacın da varlığını göstermektedir. Bahsi geçen nedenler, tüketicilerde
kozmetik ürünleri satın alma ve kullanmaya yönelik güçlü bir motivasyon yaratmakta ve tüketicilerin bu
ürünlere yönelik talep ve beklentilerini arttırmaktadır (Tien ve Phau, 2010: 3-4). Ancak kozmetik ürün
reklamlarının gerçeği yansıtmaması ve kozmetik ürün deneyimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması gibi
faktörler, tüketicileri reklam vaatlerini ve reklamcıların niyetlerini sorgulamaya itmekte (Boush, Friestad ve
Rose, 1994: 170) ve tüketicilerin bu reklamlara karşı şüpheci tutumlar geliştirmelerine yol açmaktadır. Diğer
taraftan bazı araştırmalar (Tang, 2019; Tien ve Phau, 2010), tüketicilerin kozmetik ürünleri satın alma ve
kullanma konusunda pek çok açıdan risk algıladıklarını göstermektedir. Araştırmacılara (Johri ve
Sahasakmontri, 1998; Siu ve Wong, 2002) göre bunun en önemli nedenleri, pek çok kozmetik ürünün içerisinde
sağlığa zararlı bileşenlerin bulunması, kozmetik ürünlerin yüksek fiyatlı olması ve beklenen performansı
gösterememesidir. Literatürden elde edilen bilgilerden hareketle, kozmetik ürünlerin, reklam şüpheciliği ve
algılanan risk yapılarını araştırmak için oldukça elverişli bir ortam sunduğu düşünülmektedir.
Pazarlama literatürü incelendiğinde, şüphecilik ve algılanan risk arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların
(Helm, 2006; Uğran ve Kılınç, 2020) oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda ise şüphecilik,
işletmelere / işletme faaliyetlerine veya pazara yönelik genel bir tutum olarak değerlendirilmiş, tüketicilerin
kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilikleri ve kozmetik ürün satın alma sürecinde algıladıkları risk
arasındaki ilişki araştırılmamıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, kozmetik ürün reklamlarına yönelik
şüpheciliğin kozmetik ürün satın alma sürecinde algılanan risk üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu
doğrultuda, çalışmanın pazarlama literatürüne teorik ve ampirik bağlamda önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir. Diğer taraftan, bu çalışmanın kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin önlenmesi
ve tüketicilerin kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliklerinden kaynaklanan risk algılarının en aza
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indirilmesine yönelik etkili stratejiler geliştirmek açısından kozmetik ürün sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler, pazarlamacılar ve reklamcılara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle reklam şüpheciliği ve algılanan risk yapılarına ilişkin bilgi verilmiş, daha sonra
kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik ile kozmetik ürün satın alma sürecinde algılanan risk
arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonrasında, araştırmanın metodolojisi, araştırma verilerinin analizi ve ulaşılan
bulgular sunulmuştur. Sonuç kısmında ise ulaşılan bulgular değerlendirilmiş, çalışmanın teorik ve pratik
açıdan katkıları sunulmuş ve gelecekte yapılacak çalışmalara ve kozmetik ürün sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler ve reklamcılara yönelik öneriler sunulmuştur.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Reklam Şüpheciliği
Fransızca’da “scepticisme”, İngilizce’de ise “skepticism / scepticism” olarak adlandırılan “septisizm” terimi,
TDK Güncel Türkçe Sözlüğü’nde (2021) “kuşkuculuk” olarak karşılık bulmakla birlikte, sosyal bilimciler
tarafından genellikle “şüphecilik” olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla ilgili terim bu çalışmada, “şüphecilik”
olarak kullanılmıştır.
Şüphecilik, “genel veya belirli bir varlığa yönelik olan şüphe tutumu veya inançsızlık eğilimi” (Webster, 1990)
olarak tanımlanmaktadır. Reklam şüpheciliği veya reklama yönelik şüphecilik ise pazarlama araştırmacıları
tarafından genellikle “tutum” veya “eğilim” olarak görülmekte ve bu açıdan, farklı şekillerde
tanımlanmaktadır. Örneğin Mangleburg ve Bristol (1998: 11) reklam şüpheciliğini, reklam mesajlarını
değerlendirme ve bu mesajlarla başa çıkmada kritik rol oynayan reklama yönelik bir tutum olarak
tanımlamışlardır. Obermiller ve Spangenberg (1998: 160) ise reklam şüpheciliğini, reklam iddialarına
inanmamaya yönelik genel bir eğilim olarak nitelendirmişlerdir.
Reklam şüpheciliği, genellikle olumsuz bir tutum veya eğilim olarak görülmektedir. Ancak bazı araştırmacılar
(Friedman, 1998; Koslow, 2000; Liefeld ve Heslop, 1985), reklam şüpheciliğinin tüketicileri, pazarlamacı ve
reklamcıların aldatma ve manipüle etme girişimlerinden koruyan gerekli ve faydalı bir yaklaşım olduğunu
ileri sürmektedirler. Dolayısıyla reklam şüpheciliğini, olumsuz bir tutum veya eğilimin yanı sıra
reklamlardaki ikna girişimlerine karşı bir savunma tepkisi olarak nitelendirmek de mümkündür (Koslow,
2000: 254).
Reklam şüpheciliği reklama yöneliktir ve bu yönüyle, reklam dışındaki diğer pazarlama iletişimi türlerine
(kişisel satış, promosyon, doğrudan pazarlama vb.) yönelik şüphecilikten ayrılmaktadır (Tien ve Phau, 2010:
3). Diğer taraftan, reklam şüpheciliği keskin sınırları olan bir yapı değildir. Daha açık bir ifadeyle, reklamlara
karşı son derece şüpheci bir tüketicinin reklam iddialarına inanmama olasılığı oldukça yüksektir. Ancak, bu
tüketici karşılaştığı her reklam iddiasını da reddetmeyebilir. Reklamlara karşı daha az şüpheci bir tüketicinin
ise reklam iddialarına inanmama olasılığı oldukça düşüktür. Ancak bu tüketici, karşılaştığı her reklam
iddiasına da inanmayabilir. Zira iddiaya ilişkin kanıtlar, kaynağın özellikleri ve ön bilgi gibi tüketicilerin ikna
olmasını etkileyen çeşitli faktörler bazı reklam iddialarının kabul edilmesini sağlamada önemli rol
oynamaktadır (Obermiller ve Spangenberg, 1998: 160-161).
İlgili literatür incelendiğinde, bazı araştırmacıların reklam şüpheciliğini reklamlara / reklamcılığa yönelik
genel bir tutum olarak inceledikleri ve sıklıkla reklam şüpheciliği üzerinde etkili olan faktörlere odaklandıkları
görülmektedir. Örneğin Obermiller ve Spangenberg (1998) tarafından gerçekleştirilen araştırmada,
tüketicilerin kişilik özellikleri ile yaş ve eğitimle ilişkili pazar deneyimlerinin reklam şüpheciliğinin gelişimi
üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Obermiller ve Spangenberg (2000) tarafından gerçekleştirilen
başka bir araştırmada ise aile içerisindeki sosyalleşmenin reklam şüpheciliği üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda, reklam şüpheciliğinin ailede öğrenilen bir tutum olduğu ve aileden uzak kaldıkça
çocukların reklama yönelik şüpheciliklerinin ebeveynleriyle daha az ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu açıdan,
ebeveynlerin reklama yönelik şüpheci yaklaşımlarının çocuklarını da etkilediğini ve şüpheci ebeveynlerin
şüpheci çocuklar yetiştirdiklerini ifade etmek mümkündür.
Bazı araştırmacılar, reklam şüpheciliğini belirli bir ürün veya ürün kategorisi açısından araştırmışlardır.
Örneğin pizza reklamlarına yönelik şüpheciliği araştıran Koslow (2000), tüketicilerin doğruluğu kanıtlanmış
tek bir reklam iddiasının olduğu bir durumda, doğruluğu kanıtlanmış birden fazla reklam iddiasının olduğu
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veya reklam iddialarının doğru olmadığının kanıtlandığı durumlara göre daha az şüpheci olduklarını
bulmuştur. Ayrıca, ürüne karşı ilgilenimi yüksek olan tüketiciler, diğerlerine göre reklamlara karşı daha az
şüpheci yaklaşmaktadırlar. Reklam şüpheciliğini kozmetik / güzellik ürünleri açısından araştıran Tien ve
Phau (2010) ise reklam şüpheciliğinin gelişiminde sinizm ve kişilerarası normatif etkinin etkili olduğunu ve
reklam şüpheciliğinin, tüketicilerde reklamcıların manipülatif niyetleri olduğu çıkarımına yol açtığını
bulmuşlardır.
Reklam şüpheciliği, bazı araştırmacılar tarafından reklamın sunulduğu ortam (televizyon, gazete, dergi,
sosyal medya vb.) açısından incelenmiştir. Örneğin televizyon reklamlarına yönelik şüpheciliği araştıran
Boush vd. (1994), ergenlik dönemindeki bireylerin televizyon reklamlarına karşı oldukça şüpheci oldukları ve
artan yaşla birlikte şüphecilik düzeyinin azaldığı bulgusuna ulaşmışlardır. Tian ve Pasadeos (2012) tarafından
gerçekleştirilen benzer bir araştırma sonucunda, tüketicilerin yazılı medya reklamlarına kıyasla televizyon
reklamlarına karşı daha az şüpheci oldukları bulunmuştur. Reklam şüpheciliğini sosyal medya açısından
inceleyen Yaylagül ve Çakır (2017) ise Swarm, Twitter, ulusal e-sözlükler ve forumlar gibi sosyal medya
hesaplarına sahip olan tüketicilerin sosyal medya reklamlarına karşı şüpheci oldukları, sosyal medya
reklamlarına yönelik şüphecilik ile sosyal medya kullanım sıklığı arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı
bulgusuna ulaşmışlardır. Ayrıca, şüphecilik ile sosyal medya reklamlarını görüntüleme / inceleme sıklığı ve
sosyal medya yoluyla ürün satın alma sıklığı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
2.2. Algılanan Risk
Algılanan risk kavramı, 1960’lı yıllardan bu yana pazarlama alanında incelenmektedir (Carmen, 2007: 183).
Ekonomi ve psikoloji gibi alanlarda risk kavramı, potansiyel olarak olumlu ve olumsuz sonuçları birlikte
içeren seçim durumlarıyla ilgilidir. Tüketici davranışlarında ise algılanan riskin odak noktası potansiyel
olarak olumsuz sonuçlardır (Stone ve Gronhaug, 1993: 40). Bu bağlamda algılanan risk, satın alma kararının
istenmeyen sonuçlar (kayıplar) doğurma olasılığını (Dhanalakshmi ve Kohila, 2019: 30) veya satın alma
kararından kaynaklanan potansiyel kayıpların türü ve düzeyine ilişkin satın alma öncesinde yaşanan
belirsizliği (Chen ve He, 2003: 680) ifade etmektedir. Tüketici olası kayıptan ne kadar eminse, algılanan risk o
kadar yüksek olmakta ve tüketicinin algılanan risk düzeyi arttıkça ürünü satın alma olasılığı düşmektedir
(Stone ve Gronhaug, 1993: 42).
Algılanan risk, mevcut literatürde çok boyutlu bir yapı olarak ele alınmaktadır. Örneğin Roselius (1971), genel
risk yapısında zaman kaybı, ego kaybı, para kaybı ve fiziksel kayıp olmak üzere dört farklı kayıp türünün
varlığını ortaya koymuştur. Jacoby ve Kaplan’a (1972) göre algılanan risk, sosyal, fiziksel, finansal, psikolojik
ve performans riskleri olmak üzere beş farklı boyuttan oluşmaktadır. Stone ve Gronhaug (1993), Stone ve
Mason (1995), Liebermann ve Stashevsky (2002) ve Shui ve Chen (2010) gibi araştırmacılar ise algılanan riski
sosyal, fiziksel, finansal, psikolojik, performans ve zaman riskleri olmak üzere altı boyutu içeren bir yapı
olarak değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada ise algılanan risk, altı boyuttan oluşan bir yapı olarak ele alınmıştır.
Algılanan risk boyutları aşağıda açıklanmaktadır.
Finansal (ekonomik) risk, bir mal veya hizmeti satın alma işleminin para kaybıyla sonuçlanma olasılığını ifade
etmektedir (Naiyi, 2004: 178). Bu risk türü, mal veya hizmetin ödenen fiyatı karşılamama olasılığının
(Schiffman ve Wisenblit, 2015: 144) yanı sıra kullanım sürecinde ürünün bakım, onarım veya değişim
gerektirmesi olasılıklarını da içerisine alan tüketiciye ilişkin tüm finansal kayıpları kapsamaktadır
(Dhanalakshmi ve Kohila, 2019: 31). Örneğin yüksek fiyatlı bir kahve makinesinin düşük performans
göstererek ödenen paranın karşılığını vermemesi veya ürünün kullanım ve bakım maliyetlerinin yüksek
olması finansal risktir.
Performans riski, satın alınan mal veya hizmetin tüketicinin beklediği performansı göstermemesi olasılığını
ifade etmektedir (Schiffman ve Wisenblit, 2015: 144). Satın alınan bir cep telefonunun şarj edilmeden uzun
süre kullanılamaması performans riskine örnek gösterilebilir.
Sosyal risk, satın alınan mal veya hizmetin aile ve arkadaşlar tarafından onaylanmama olasılığını (Liang, Lu
ve Tu, 2006: 32) ve bu durumun bireyde yaratacağı hayal kırıklığını ifade etmektedir (Ueltschy, Krampf ve
Yannopoulos, 2004: 62). Örneğin satın alınan otomobilin, sosyal çevre tarafından eleştirilmesi veya
yadırganması sosyal risktir.
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Psikolojik risk, satın alınan mal veya hizmetin, tüketicinin kendi imajıyla tutarsızlık gösterme (Naiyi, 2004: 178)
veya egosunu zedeleme olasılığıdır (Florea, 2015: 208). Bu bağlamda, psikolojik risk kötü bir mal veya hizmet
seçimi durumunda bireyin yaşadığı hayal kırıklığını yansıtmaktadır (Ueltschy vd., 2004: 62). Bireyin hayal
kırıklığı, sosyal çevreden ziyade kendi içsel ve kişisel değerlendirmesiyle ilgilidir. (Gerber, Ward ve GoedhalsGerber, 2014: 101). Örneğin satın alınan tatilde tüketicinin kendisini iyi veya rahat hissetmemesi psikolojik
risktir.
Fiziksel risk, satın alınan mal veya hizmetin tüketicinin güvenliğine ve fiziksel sağlığına zarar verme olasılığını
ifade etmektedir (Amirtha, Sivakumar ve Hwang, 2021: 321). Örneğin satın alınan bir gıda takviyesinin
tüketicinin sağlığına zarar vermesi fiziksel risktir.
Zaman riski, kötü bir satın alma kararı sonucunda, ürünle ilgili araştırma yapma, ürünün kullanımını öğrenme
ve ürünün teslimi, değiştirilmesi ve onarılması gibi işlemler için harcanan zamanın boşa gitme olasılığıdır
(Balogh ve Meszaros, 2020: 17; Featherman ve Pavlou, 2003: 455). Örneğin satın alınan dizüstü bilgisayarın
arızalı olması durumunda, değişim veya onarım işlemleri için zaman kaybetmek zaman riski olarak
değerlendirilebilir.
Satın alma karar sürecinde tüketiciler tarafından algılanan riskin türü ve düzeyi, kişisel faktörler (kişilik özellikleri
/ demografik özellikler), ürünle ilgili faktörler ve durumsal faktörlerden etkilenmektedir. Bazı araştırmalar,
demografik özelliklerin algılanan risk üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Örneğin Savage (1993)
tarafından gerçekleştirilen araştırmada, algılanan riskin erkeklere göre kadınlarda, yaşlılara göre gençlerde ve
eğitim ve gelir düzeyleri düşük olan tüketicilerde diğerlerine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Mitchell ve Boustani (2014) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda ise cinsiyet açısından kadınlarda,
yaş açısından gençlerde ve sosyal sınıf açısından alt sınıfta yer alan tüketicilerde algılanan riskin daha yüksek
olduğu bulunmuştur.
Kişilik özellikleri, satın alma sürecinde algılanan risk üzerinde etkili olduğu düşünülen bir diğer faktördür.
Örneğin Deniz ve Erciş (2008) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, kişilik özellikleri (sorumluluk,
dışadönüklük, uyumluluk, yeniliklere açık olma ve duygusal denge) ile performans riski ve psikolojik risk
arasında pozitif, finansal, fiziksel, sosyal ve zaman riskleri arasında ise negatif ilişki bulunmuştur. Temeloğlu
(2015) ise kişilik özellikleri ile algılanan risk arasında pozitif ilişki olduğu bulgusuna ulaşmıştır.
Ürünle ilgili faktörler (ürünün yapısı / özellikleri, menşe ülkesi ve kullanım süresi, alışveriş türü vb.) algılanan
risk üzerinde etkilidir. Bazı araştırmalar (Garner, 1986; Guseman, 1981; Murray ve Schlacter, 1990), satın alma
sürecinde algılanan riskin mal ve hizmete göre farklılık gösterdiğini ve hizmet satın alımlarında algılanan
riskin daha yüksek olduğunu ileri sürmektedirler. Zira hizmetlerin soyutluk ve heterojenlik gibi özellikleri
daha fazla belirsizliğe yol açarak algılanan riski arttırmaktadır. Bazı araştırmacılar ise bu fikre karşı
çıkmaktadırlar. Örneğin George, Weinberger ve Kelly (1985) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, belirli
bir mal kategorisi ile hizmetler arasında algılanan risk açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Carmen
(2007) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise belirli malların (ev, otomobil, motorsiklet vb.) satın alımında
algılanan riskin, belirli hizmetlere (ağız / diş sağlığı hizmeti, avukatlık hizmeti vb.) göre daha yüksek olduğu
ve algılanan riskin hizmetlerin temel özellikleri dışındaki faktörlerden de etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer taraftan, ürünün fiyat ve kalite düzeyi gibi özellikleri de algılanan riski etkilemektedir (Dowling ve
Staelin, 1994:120). Örneğin yüksek fiyatlı ürünlerin kaliteli olduğunu düşünen tüketiciler tarafından algılanan
risk daha düşüktür (Schiffman ve Wisenblit, 2015: 144).
Menşe ülke, ürün satın alma sürecinde tüketiciler tarafından algılanan risk üzerinde etkilidir. Zira ürünün
menşe ülkesi olumlu imaja sahipse, algılanan risk daha düşüktür (Yee ve San, 2011: 50). Örneğin Lumpkin,
Crawford ve Kim (1985) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, tüketicilerin menşei ABD olan ürünleri satın
alma durumunda daha az risk algıladıkları bulunmuştur. Ürünün kullanım süresi, algılanan risk üzerinde
etkili olan bir diğer faktördür (Mitchell, 1998: 177). Örneğin Asembri (1986) tarafından gerçekleştirilen
araştırma sonucunda, ürünün kullanım süresi arttıkça algılanan riskin de arttığı bulunmuştur.
Bazı araştırmacılar (Hong ve Yi, 2012; Lee ve Tan, 2003; Masoud, 2013), internet üzerinden yapılan
alışverişlerde tüketicilerin daha fazla risk algıladıklarını öne sürmektedirler. Bu durum üzerinde, internet
üzerinden yapılan alışverişlerde satın alma öncesinde ürün kalitesinin kontrol edilememesi, satış elemanları
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ile iletişim kurulamaması ve kişisel bilgiler ve ödeme bilgilerinin gizli kalmamasına yönelik endişeler etkili
olmaktadır (Hong ve Yi, 2012: 1306; Masoud, 2013: 77).
Bilgi ve deneyim, algılanan risk üzerinde etkilidir. Zira ürünle ilgili bilgi ve deneyime sahip olmayan
tüketicilerin algılanan risk düzeyi yüksektir (Schiffman ve Wisenblit, 2015: 144). Diğer taraftan, ürünün bir
başkası için satın alınması, satın alma işleminin olumsuz sonuçlar doğurma olasılığının yüksek olması
(Dowling ve Staelin, 1994: 120) ve ürüne yönelik ilgilenimin artması (Mitchell, 1998: 179) durumlarında
algılanan risk yüksektir.
2.3. Kozmetik Ürün Reklamlarına Yönelik Şüphecilik ve Algılanan Risk
Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın modeli ve hipotezlerini oluşturmak amacıyla, kozmetik ürün
reklamlarına yönelik şüphecilik ile kozmetik ürün satın alma sürecinde algılanan risk arasındaki ilişki literatür
araştırmasına dayanarak incelenmiştir.
5324 sayılı Kozmetik Kanunu’na (24.03.2005) göre, kozmetik ürün “insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar,
saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere
hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut
kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddelerdir”.
Kozmetik Yönetmeliği’ne (23.05.2005) göre, cilt bakım ürünleri (losyon, krem vb.), fondötenler ve pudralar,
yüz / göz makyajı ürünleri, makyaj temizleme ürünleri, dudaklar için kullanılan ürünler, duş ve banyo
ürünleri (jel, sabun vb.), ağız ve diş bakım ürünleri, ter önleyici ve koku giderici ürünler (parfüm, deodorant
vb.), tıraş ürünleri (köpük, krem vb.), saç bakım ürünleri (saç temizleyiciler, saç boyaları, saç şekillendiriciler
vb.), tırnak süsü / bakımı için kullanılan ürünler, güneş ürünleri, kırışıklık önleyici / giderici ve cilt rengini
açmaya yönelik ürünler, kıl sökücü ve kıl dökücü ürünler, dış genital organlara yönelik hijyen ürünleri,
kolonyalar ve sabunlar kozmetik ürün olarak değerlendirilmektedir.
Kozmetik ürünler, temiz, güzel ve bakımlı görünmek, sosyal çevrede saygı görmek ve beğenilmek için
kullanılmaktadır (Sungur, Şahne ve Yeğenoğlu, 2018: 192). Bu açıdan, kozmetik ürünler tüketicinin zihninde
fiziksel görüntüyü iyileştiren ve çekiciliği arttıran ürünler olarak konumlandırılmakta ve kozmetik ürün
reklamlarını ikna edici kılmak için, sıklıkla abartılı vaatler ve gerçeği yansıtmayan görsellerden
faydalanılmaktadır. Ancak pek çok tüketici, bu reklamların pazarlama taktiği olduğunun farkındadır
(Jalalkamali, 2008: 20) ve bu durum, kozmetik ürün reklamlarının inandırıcılığını olumsuz yönde
etkilemektedir (Prendergast, Liu ve Poon, 2009: 16). Tüketicilerin olumsuz ürün deneyimleri, işletmelere /
pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönelik güvensizlik eğilimleri (Boyraz ve Şen, 2018: 852) ve ürüne yönelik
düşük ilgilenim (Wang ve Chien, 2012: 346) gibi faktörler de kozmetik ürün reklamlarının inandırıcılığını
azaltmakta ve tüketicilerin bu reklamlara karşı şüpheci tutumlar geliştirmelerine neden olmaktadır.
Prendergast vd. (2009) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, tüketicilerin kozmetik ve güzellik ürünleri
reklamlarını, diğer ürünlerin (yiyecek / içecek, sağlıklı gıda, gayrimenkul, bankacılık hizmetleri vb.)
reklamlarına göre daha az inandırıcı buldukları ve bu reklamlara şüpheyle yaklaştıkları bulunmuştur.
Kozmetik ürünler, tüketiciler tarafından sıklıkla riskli ürünler olarak görülmekte (Tien ve Phau, 2010: 10) ve
bazı çalışmalar (Tang, 2019), tüketicilerin kozmetik ürünlere ilişkin risk algılarının (fiziksel, psikolojik,
performans, finansal, zaman ve sosyal riskler) yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, ilgili
literatür kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin tüketicilerin algı, tutum ve niyetlerini olumsuz
yönde etkilediğini ve bu durumun, tüketiciler ve işletmeler açısından zararlı sonuçlar doğurabileceğini
göstermektedir (Tien ve Phau, 2010; Wang ve Chien, 2012). Bu bağlamda, tüketicilerin kozmetik ürün
reklamlarına yönelik şüpheci yaklaşımlarının tutum ve niyetlerinin yanı sıra satın alma sürecinde algıladıkları
riski de etkileyebileceği düşünülmekte ve pazarlama alanında şüphecilik ile algılanan risk arasındaki ilişkiyi
araştıran çalışmalar da (Helm, 2006; Uğran ve Kılınç, 2020) bu görüşü desteklemektedir. Örneğin Helm (2006)
tarafından gerçekleştirilen araştırmada, yüksek düzeyde şüpheciliği içeren sinizmin satın alma sürecinde
algılanan risk üzerinde anlamlı ve pozitif etki gösterdiği bulunmuştur. Tüketici şüpheciliği ile algılanan risk
arasındaki ilişkiyi araştıran Uğran ve Kılınç (2020) ise şüpheciliğin satın alma karar sürecinde algılanan risk
üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. İlgili çalışmalarda, şüpheciliğin algılanan
riski pozitif yönde etkilediği görülmekle birlikte, şüphecilik işletmelere / işletme faaliyetlerine veya pazara
yönelik genel bir tutum olarak değerlendirilmiş, tüketicilerin kozmetik ürün reklamlarına yönelik
şüphecilikleri ve kozmetik ürün satın alma sürecinde algıladıkları risk arasındaki ilişki araştırılmamıştır.
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Dolayısıyla kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin kozmetik ürün satın alma sürecinde algılanan
risk üzerindeki etkisinin ortaya koyulması önemlidir.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmanın amacı, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin kozmetik ürün satın alma sürecinde
tüketiciler tarafından algılanan risk üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Algılanan risk, bu çalışmada sosyal
risk, zaman riski, finansal risk, fiziksel risk, performans riski ve psikolojik riski içeren çok boyutlu bir yapı
olarak ele alınmıştır. Şekil 1, literatür araştırmasına dayanarak oluşturulan araştırma modelini göstermektedir.

Algılanan
Sosyal Risk

Algılanan
Zaman Riski

H1
H2

Algılanan
Finansal Risk

H3
Reklam
Şüpheciliği

H4

Algılanan
Fiziksel Risk

H5
Algılanan
Performans
Riski

H6

Algılanan
Psikolojik
Risk

Şekil 1. Araştırma Modeli
Literatür araştırmasına dayanarak, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin kozmetik ürün satın
alma sürecinde tüketiciler tarafından algılanan risk üzerindeki etkisini belirlemek üzere aşağıdaki hipotezler
oluşturulmuştur:
H1: Kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik algılanan sosyal risk üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
H2: Kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik algılanan zaman riski üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
H3: Kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik algılanan finansal risk üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
H4: Kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik algılanan fiziksel risk üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
H5: Kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik algılanan performans riski üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
H6: Kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik algılanan psikolojik risk üzerinde anlamlı ve pozitif etkiye sahiptir.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırma, Bursa ilindeki tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Bursa ilinde
ikâmet eden 15 yaş ve üzeri kişi sayısı 2.440.931’dir (TÜİK, 2020). Dolayısıyla bu araştırmanın ana kütlesini
2.440.931 kişi oluşturmaktadır. Sekaran’a (2003: 294) göre, 1.000.000 ve üzeri ana kütle büyüklüğünü temsil
eden örneklem büyüklüğünün en az 384 olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada, 2.440.931 olarak
belirlenen ana kütle için, %95 güven düzeyinde 0,05 hata payı ile örneklem büyüklüğünün en az 384 olması
yeterlidir. Bu çalışmada, analiz için uygun 386 ankete ulaşılmıştır.
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3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma için ayrılan kısıtlı süre ve bütçe dikkate alınarak bu araştırmada kolayda örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma verileri, Bursa ilinde ikâmet eden tüketicilerden 15 Haziran - 15 Temmuz 2021
tarihleri arasında toplanmış ve Covid-19 pandemisi nedeniyle veri toplama yöntemi olarak çevrimiçi anket
yöntemi tercih edilmiştir.
Araştırmada, 3 bölümü içeren bir anket formundan yararlanılmıştır. İlk bölümde, kozmetik ürün reklamlarına
yönelik şüpheciliği ölçmek üzere 9 ifadeyi içeren ve Obermiller ve Spangenberg’in (1998) geliştirdiği 5’li Likert
tipi ölçek (1=Kesinlikle Katılıyorum, 2=Katılıyorum, 3=Orta, 4=Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılmıyorum) yer
almaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasında, Şahin, Yönet ve Suher (2016) ile Bozoklu ve Yıldız’ın (2020)
çalışmalarından faydalanılmıştır. İkinci bölümde, algılanan riski ölçmek üzere Stone ve Mason (1995)
tarafından geliştirilen ve 18 ifadeyi içeren 5’li Likert tipi ölçek (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum,
3=Orta, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) yer almaktadır. İlgili ölçek, sosyal risk, zaman riski, finansal
risk, fiziksel risk, performans riski ve psikolojik risk olmak üzere her bir boyutu 3 ifadeyi içeren 6 boyuttan
oluşmaktadır. İlgili ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilikleri, Özer ve Gülpınar (2005), Deniz ve Erciş (2008) ve
Özoğlu ve Bülbül (2013) gibi araştırmacılar tarafından test edilmiş ve ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasında bahsi
geçen çalışmalardan faydalanılmıştır. Üçüncü bölümde ise katılımcılara ilişkin demografik özellikleri ortaya
koymak üzere 5 soru bulunmaktadır.
Araştırmada kullanılan anket formu için, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve
Yayın Etik Kurulu’ndan 28.05.2021 tarih, 2021/05 sayı ve 25 karar no.lu etik kurul onayı alınmıştır.
3.4. Araştırma Verilerinin Analizi
Araştırma verilerinin analizinde, öncelikle katılımcılara ilişkin demografik özellikleri ortaya koymak üzere
frekans analizi yapılmıştır. Sonrasında, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilikleri analiz
edilmiş ve araştırma modeli yapısal eşitlik modellemesiyle (YEM) test edilmiştir. Frekans analizi IBM SPSS 23,
ölçek boyutlarının güvenilirlik ve geçerlilik analizleri ile yapısal modelin analizi ise Smart PLS 3.3.2 paket
programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

4. BULGULAR
4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Katılımcılara ilişkin demografik özellikler frekans analiziyle incelenmiştir. Tablo 1, frekans analizi sonuçlarını
göstermektedir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Analizi Sonuçları

Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş

Eğitim Durumu

Gelir Düzeyi

Demografik Özellikler
Kadın

N

%

206

53,4

Erkek

180

46,6

Bekâr

202

52,3

Evli
15-20 yaş
21-30 yaş
31-40 yaş
41 yaş ve üzeri
Ortaöğretim / Lise
Lisans
Lisansüstü
3000 TL ve altı
3001 TL - 5000 TL
5001 TL - 7000 TL
7001 TL - 9000 TL
9001 TL - 11000 TL
11001 TL ve üzeri

184
29
144
127
86
93
164
129
82
76
79
54
43
52
386

47,7
7,5
37,3
32,9
22,3
24,1
42,5
33,4
21,2
19,7
20,5
14,0
11,1
13,5
100

Toplam
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, kadın katılımcıların oranı (%53,4) erkek katılımcılardan (%46,6) fazladır. Bu
durum üzerinde, kozmetik ürünlerin tüketiciler tarafından genellikle kadınların kullanımına yönelik makyaj
ve güzellik ürünleri olarak algılanması ve bu nedenle, erkek tüketicilerin anket formunu cevaplamaktan
kaçınmalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Medeni durum açısından, bekâr katılımcıların oranı (%52,3)
evli katılımcılardan (%47,7) fazladır. Katılımcıların yaşları incelendiğinde, 21-30 yaş (%37,3) arasındaki
katılımcıların çoğunlukta olduğu ve bu yaş grubunu sırasıyla, 31-40 yaş (%32,9), 41 yaş ve üzeri (%22,3) ve 1520 yaş (%7,5) arasındaki katılımcıların izlediği görülmektedir. Eğitim durumu açısından, lisans mezunu
katılımcılar (%42,5) çoğunluğu oluşturmakta ve bunu sırasıyla, lisansüstü mezunu (%33,4) ve ortaöğretim /
lise mezunu (%24,1) katılımcılar takip etmektedir. Katılımcıların aylık gelir düzeyleri ise, 3000 TL ve altı
(%21,2), 5001-7000 TL (%20,5), 3001-5000 TL (%19,7), 7001-9000 TL (%14), 11001 TL ve üzeri (%13,5) ve 900111000 TL (%11,1) şeklinde sıralanmaktadır.
4.2. Ölçüm Modeli Analiz Sonuçları
Araştırma modeli, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) tekniklerinden kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik
modellemesi (PLS-SEM) kullanılarak analiz edilmiştir. PLS-SEM, non-parametrik bir analiz tekniği olup, 1 - 2
göstergeye sahip yapılar ve küçük örneklem gruplarıyla (30 - 100) çalışabilmesi, reflektif ve formatif özellikteki
modelleri analiz edebilmesi gibi özellikleriyle araştırmacılara pek çok kolaylık sağlamaktadır (Hair, Ringle ve
Sarstedt, 2011: 139-144; Olya, 2017: 7-8). Bu araştırmada, örneklem büyüklüğü yeterli olup, araştırma verileri
normal dağılım göstermediği için PLS-SEM kullanılmıştır.
Ölçüm modelinin analizi, güvenilirlik ve geçerlilik analizlerini içermektedir. Bu bağlamda, iç tutarlılık
güvenilirliği, birleşme geçerliliği ve ayrışma geçerliliği analizleri gerçekleştirilmiştir. İç tutarlılık
güvenilirliğinin analizinde, geleneksel bir yöntem olarak Cronbach’s Alpha ve birleşik güvenilirlik (CR)
değerleri incelenmiştir. Bu değerler, göstergelerin (ölçek ifadelerinin) birbirleriyle tutarlılıklarını ölçmek üzere
kullanılmıştır. Hair, Hult, Ringle ve Sarstedt’a (2013: 107) göre, Cronbach’s Alpha ve birleşik güvenilirlik (CR)
değerleri 0,70 ve üzerinde olmalıdır.
Birleşme geçerliliği için, faktör yükleri ve açıklanan ortalama varyans (AVE) değerleri incelenmiştir. AVE
değeri, bir gizil yapının kendisine bağlı göstergelerinin varyansını, ortalama olarak, açıklama derecesini
göstermektedir (Hair vd., 2013: 103). Hair vd.’e (2013: 102-103) göre, faktör yükleri 0,70 ve üzerinde, açıklanan
ortalama varyans (AVE) değerleri ise 0,50 ve üzerinde olmalıdır.
Ölçüm modeli analiz edilmeden önce, anket formundaki toplam 27 ifadenin genel güvenilirliği hesaplanmış
ve Cronbach’s Alpha değeri 0,846 olarak bulunmuştur. Elde edilen değer, Cronbach’s Alpha için eşik değer
olarak önerilen 0,70’in üzerindedir. Buradan hareketle, ölçeğin genel güvenilirliğinin yüksek olduğunu ifade
etmek mümkündür.
Tablo 2, ölçüm modeli analiz sonuçlarını göstermektedir.

Sosyal Risk

Reklam Şüpheciliği

Gizil
Yapılar

Tablo 2. Ölçüm Modeli Analiz Sonuçları
İfade
Kodları

Faktör
Yükleri

İfadeler

REK3

Kozmetik ürün reklamlarının bilgi verici olduğuna
inanıyorum.

0.773

REK4

Kozmetik ürün reklamları genellikle gerçekleri dile getirir.

0.735

REK5

Kozmetik ürün reklamları kozmetik ürünlerin performansı ve
kalitesi hakkında bilgi veren güvenilir bir kaynaktır.

0.831

REK6

Kozmetik ürün reklamcılığı iyi anlatılmış doğrulardır.

0.752

REK8

Kozmetik ürün reklamlarının çoğunu izledikten sonra doğru
bilgilendirilmiş olduğumu hissediyorum.

0.794

REK9

Pek çok kozmetik ürün reklamı tüketiciye bilmesi gereken
temel bilgiyi verir.

0.738

SOS1

Yeni bir kozmetik ürün satın aldığımda yakın çevremden
takdir görememek beni endişelendirir.

0.914

SOS2

Yeni bir kozmetik ürün satın aldığımda yakın çevrem
tarafından şov yaptığım gerekçesiyle eleştirilmekten endişe
ederim.

0.961
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Cronbach's
Alpha

CR

AVE

0.863

0.898

0.595

0.927

0.953

0.871
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Yeni bir kozmetik ürün satın aldığımda yakın çevrem
tarafından alay konusu olmaktan endişe duyarım.

0.925

ZMN1

Yeni bir kozmetik ürün satın alacağımda, bu ürünü kullanmayı
öğrenmemin uzun zaman almasından endişe ederim.

0.846

ZMN2

Yeni bir kozmetik ürün satın alma aşamasında zaman
harcamaktan endişe ederim.

0.784

ZMN3

Yeni alacağım kozmetik ürünün, beni gereksiz yere oyalayarak
zaman harcamama neden olmasından endişe ederim.

0.809

Finansal
Risk

FNS1

Yeni bir kozmetik ürün satın alırken paramı boşa harcamaktan
çekinirim.

0.826

FNS2

Yeni bir kozmetik ürün satın alırken bunun akıllıca
olmamasından endişe ederim.

0.914

FZK1

Satın alacağım yeni kozmetik ürünün sağlığıma zarar
vermesinden endişe ederim.

0.889

FZK3

Satın alacağım yeni kozmetik ürünün güvenilir olması benim
için önemlidir.

0.792

PER1

Yeni bir kozmetik ürün satın alırken istediğim performansı
alamayacağımdan endişe ederim.

0.936

PER2

Yeni bir kozmetik ürün satın alırken beklediğim faydaları
sağlamayacağından endişe ederim.

0.927

PSK1

Yeni bir kozmetik ürün satın alma düşüncesi beni psikolojik
olarak rahatsız eder.

0.718

PSK2

Yeni bir kozmetik
endişelendirir.

0.967

PSK3

Yeni bir kozmetik ürün satın alma düşüncesi gereksiz gerginlik
yaşamama neden olur.

Psikolojik Risk

Performans
Riski

Zaman Riski

SOS3

Fiziksel
Risk
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ürün

satın

alma

düşüncesi

beni

0.765

0.854

0.662

0.689

0.863

0.759

0.601

0.829

0.709

0.848

0.929

0.868

0.928

0.912

0.779

0.942

Tablo 2’de görüldüğü üzere, 27 ifadeyle başlanan analizde, istenen güvenilirlik ve geçerlilik değerlerini elde
edebilmek için önce faktör yükü 0,70’den düşük olan sonra ise eşik değerleri düşüren REK1, REK2, REK7,
FNS3, FZK2, PER3 kodlu toplam 6 ifade sırasıyla analizden çıkarılmıştır. Zira Hair vd. (2013: 102), faktör
yüklerinin ideal olarak 0,70 ve üzerinde olmasını, 0,40 ve 0,70 arasında faktör yüküne sahip ifadelerin ise AVE
ve birleşik güvenilirlik (CR) değerlerinin eşik değerlerin altında kalması halinde analizden çıkarılmasını
önermektedirler. İlgili ifadelerin analizden çıkarılması sonucunda, faktör yükleri 0,735 ile 0,967 arasında,
yapıların AVE değerleri ise 0,595 ile 0,871 arasında bulunmuştur. Elde edilen AVE değerleri, AVE için eşik
değer olarak kabul edilen 0,50’nin üzerindedir. Buradan hareketle, birleşme geçerliliğinin sağlandığı ifade
edilebilir.
Tablo 2’de, Cronbach’s Alpha değerlerinin 0,601 ile 0,928 arasında hesaplandığı görülmektedir. Algılanan
finansal risk ve algılanan fiziksel risk yapılarının Cronbach’s Alpha değerleri 0,70’in altındadır. Ancak 0,60 ile
0,70 arasındaki Cronbach’s Alpha değerleri de kabul edilebilir sınırlar içerisinde olup orta düzey güvenilirliği
temsil etmektedir (Hinton, McMurray ve Brownlow, 2014: 359; Kalaycı, 2005: 405). Tablo 2’de gösterilen
birleşik güvenilirlik (CR) değerleri ise 0,829 - 0,953 arasında bulunmuştur. İlgili değerler, birleşik güvenilirlik
(CR) için eşik değer olarak kabul edilen 0,70’in üzerindedir. Elde edilen Cronbach’s Alpha ve birleşik
güvenilirlik (CR) değerleri birlikte değerlendirildiğinde, iç tutarlılık güvenilirliğinin sağlandığını ifade etmek
mümkündür.
Ayrışma geçerliliği, ampirik standartlara göre bir yapının aynı modeldeki diğer yapılardan ne ölçüde farklı
olduğunu ifade etmektedir (Hair vd., 2013: 104). Ayrışma geçerliliği için, Fornell ve Larcker’ın (1981) önerdiği
kriter ile Henseler, Ringle ve Sarstedt’ın (2015) önerdiği HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio) kriteri
kullanılmıştır. Fornell-Larcker kriteri, AVE değerlerinin karekökünü gizil yapı korelasyonları ile
karşılaştırmakta ve her yapının AVE değerinin karekökü, onun diğer herhangi bir yapı ile en yüksek
korelasyonundan daha büyük olmalıdır (Hair vd., 2013: 105). Tablo 3, Fornell-Larcker kriterine göre ayrışma
geçerliliği analiz sonuçlarını göstermektedir.
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Tablo 3. Fornell-Larcker Kriterine Göre Ayrışma Geçerliliği Analiz Sonuçları
Algılanan
Finansal Risk

Algılanan
Fiziksel Risk

Algılanan
Performans
Riski

Algılanan
Psikolojik
Risk

Algılanan
Algılanan
Sosyal Risk Zaman Riski

Algılanan Finansal
Risk

0,871

Algılanan Fiziksel
Risk

0,301

0,842

Algılanan
Performans Riski

0,467

0,366

0,932

Algılanan Psikolojik
Risk

0,120

-0,106

0,123

0,883

Algılanan Sosyal
Risk

0,181

0,073

0,301

0,214

0,933

Algılanan Zaman
Riski

0,189

0,211

0,166

0,154

0,304

0,813

Reklam Şüpheciliği

0,384

0,140

0,189

0,070

0,127

0,146

Reklam
Şüpheciliği

0,771

Not: AVE’nin karekök değerleri koyu renkle gösterilmiştir.

Tablo 3’e göre, yapıların AVE değerlerinin karekökleri modeldeki diğer yapılar ile korelasyonlarından daha
büyüktür. Buradan hareketle, Fornell-Larcker kriterinin sağlandığını ifade etmek mümkündür.
Henseler vd. (2015: 121) tarafından önerilen kritere göre, HTMT modeldeki tüm yapılara ait göstergelerin
korelasyonlarının ortalamasının aynı yapıya ait göstergelerin korelasyonlarının geometrik ortalamalarına
oranlarını ifade etmekte ve bu değerin 0,85’i aşmaması önerilmektedir. Ancak kavramsal olarak benzerliği
yüksek yapılar arasındaki HTMT değeri 0,90’a kadar çıkabilmektedir (Henseler vd., 2015: 127-128). Tablo 4,
HTMT kriterine göre ayrışma geçerliliği analiz sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 4. HTMT Kriterine Göre Ayrışma Geçerliliği Analiz Sonuçları
Algılanan
Finansal Risk

Algılanan
Fiziksel Risk

Algılanan
Performans
Riski

Algılanan
Psikolojik
Risk

Algılanan
Sosyal Risk

Algılanan
Zaman Riski

Reklam
Şüpheciliği

Algılanan Finansal
Risk
Algılanan Fiziksel
Risk

0,469

Algılanan
Performans Riski

0,620

0,526

Algılanan Psikolojik
Risk

0,109

0,198

0,125

Algılanan Sosyal
Risk

0,233

0,122

0,340

0,278

Algılanan Zaman
Riski

0,256

0,316

0,218

0,208

0,370

Reklam Şüpheciliği

0,483

0,197

0,220

0,093

0,140

0,163

Tablo 4’de görüldüğü üzere, modeldeki yapıların HTMT değerleri 0,85’in altındadır. Buradan hareketle,
HTMT kriterinin sağlandığı ifade edilebilir. Fornell-Larcker ve HTMT kriterlerinin sağlanması sonucunda,
modeldeki yapılar arasında ayrışma geçerliliğinin sağlandığını ve araştırma modelinde yer alan yapıların
yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile analiz edilmeye uygun olduğunu ifade etmek mümkündür.
4.3. Yapısal Model Analiz Sonuçları
Ölçüm modelinin analizi yapıldıktan sonra, araştırma hipotezlerini test etmek üzere araştırma modeli kısmi
en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi (PLS-SEM) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma modelinde
yer alan reklam şüpheciliği egzojen değişkeni oluştururken, algılanan sosyal risk, algılanan zaman riski,
algılanan finansal risk, algılanan fiziksel risk, algılanan performans riski ve algılanan psikolojik risk ise
endojen değişkenleri oluşturmaktadır.
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Yapısal model analiz edilirken, yol katsayıları (β), t (t>1,96) ve p (p<0,05) değerleri, VIF, determinasyon
katsayısı (R2), etki büyüklüğü (f2) ve modelin tahmin gücü (Q2) değerleri hesaplanmıştır. PLS yol katsayılarının
anlamlı olup olmadıklarını ölçmek için Bootstrapping (yeniden örnekleme) tekniği kullanılarak örneklemden
5000 alt örneklem alınmıştır. Modelin tahmin gücü (Q2) için ise Blindfolding analizi kullanılmıştır.
Şekil 2 ve Tablo 5, PLS-SEM analiz sonuçlarını göstermektedir.

Şekil 2. PLS-SEM Analiz Sonuçları

Standart
Hata

t
Değeri

p
Değeri

Sonuç

H1 Reklam Şüpheciliği  Algılanan Sosyal Risk

0,127

0,047

2,723

0,007

Desteklendi

H2 Reklam Şüpheciliği Algılanan Zaman Riski

0,146

0,046

3,166

0,002

Desteklendi

H3 Reklam Şüpheciliği Algılanan Finansal Risk

0,384

0,041

9,447

0,000

Desteklendi

H4 Reklam Şüpheciliği Algılanan Fiziksel Risk

0,140

0,049

2,856

0,004

Desteklendi

H5 Reklam Şüpheciliği Algılanan Performans Riski

0,189

0,049

3,840

0,000

Desteklendi

H6 Reklam Şüpheciliği Algılanan Psikolojik Risk

0,070

0,096

0,730

0,465

Desteklenmedi

Hipotezler

Standardize
β Katsayısı

Tablo 5. PLS-SEM Analiz Sonuçları

Yollar

Tablo 5 incelendiğinde, H1 hipotezini ifade eden kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan
sosyal risk üzerindeki etkisinin (β) 0,127 olduğu görülmektedir. H1 hipotezinin p değeri 0,007 (p<0,05) olduğu
için bu etki anlamlıdır. Buradan hareketle, önerilen H1 hipotezi desteklenmiştir. H2 hipotezini ifade eden
kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan zaman riski üzerindeki etkisi (β) 0,146 olarak
bulunmuştur. H2 hipotezinin p değeri 0,002 (p<0,05) olduğu için bu etki anlamlıdır. Dolayısıyla önerilen H2
hipotezi desteklenmiştir. H3 hipotezini ifade eden kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan
finansal risk üzerindeki etkisi (β) 0,384 olarak bulunmuştur. H3 hipotezinin p değeri 0,000 (p<0,05) olduğu için
bu etki anlamlıdır. Dolayısıyla önerilen H3 hipotezi desteklenmiştir. H4 hipotezini ifade eden kozmetik ürün
reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan fiziksel risk üzerindeki etkisi (β) 0,140 olarak bulunmuştur. H4
hipotezinin p değeri 0,004 (p<0,05) olduğu için bu etki anlamlıdır. Dolayısıyla önerilen H4 hipotezi
desteklenmiştir. H5 hipotezini ifade eden kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan
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performans riski üzerindeki etkisi (β) 0,189 olarak bulunmuştur. H5 hipotezinin p değeri 0,000 (p<0,05) olduğu
için bu etki anlamlıdır. Dolayısıyla önerilen H5 hipotezi desteklenmiştir. H6 hipotezini ifade eden kozmetik
ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan psikolojik risk üzerindeki etkisi (β) ise 0,070 olarak
bulunmuştur. Ancak H5 hipotezinin p değeri 0,465 (p<0,05) olduğu için bu etki anlamlı değildir. Dolayısıyla
önerilen H5 hipotezi desteklenmemiştir.
Yapısal modelin analizinde, determinasyon katsayısı (R 2), etki büyüklüğü (f2), tahmin gücü (Q2) ve VIF
değerlerinin de incelenmesi gerekmektedir (Hair vd., 2013: 169). Tablo 6, PLS-SEM analizi sonucunda elde
edilen determinasyon katsayısı (R2), etki büyüklüğü (f2), tahmin gücü (Q2) ve VIF değerlerini göstermektedir.

Hipotezler

Tablo 6. PLS-SEM Analizi Sonucunda Elde Edilen R2, f 2, Q2 ve VIF Değerleri

Yollar

R2

f2

Q2

VIF

H1

Reklam Şüpheciliği  Algılanan Sosyal Risk

0,016

0,016

0,011

1,000

H2

Reklam Şüpheciliği  Algılanan Zaman Riski

0,021

0,022

0,009

1,000

H3

Reklam Şüpheciliği  Algılanan Finansal Risk

0,147

0,172

0,106

1,000

H4

Reklam Şüpheciliği  Algılanan Fiziksel Risk

0,020

0,020

0,005

1,000

H5

Reklam Şüpheciliği  Algılanan Performans Riski

0,036

0,037

0,030

1,000

H6

Reklam Şüpheciliği  Algılanan Psikolojik Risk

0,005

0,005

-0,005

1,000

Tablo 6’da görüldüğü üzere, VIF değerlerinin tümü eşik değer olarak kabul edilen 5 değerinin (Ali vd., 2018:
529; Hair vd., 2013: 186) altındadır. Bu durum, değişkenler arasında doğrusallık probleminin olmadığını
göstermektedir. R² değeri, her bir endojen yapının egzojen yapılar tarafından açıklanan varyansını ifade
etmekte ve 0,75, 0,50 ve 0,25 R² değerleri yapısal modeldeki endojen yapıların varyansının sırasıyla büyük,
orta ve zayıf düzeyde açıklandığını göstermektedir (Hair vd., 2011: 147). Tablo 6’daki R2 değerleri
incelendiğinde, reklam şüpheciliği egzojen yapısının, algılanan sosyal riskin %1’ini, algılanan zaman riskinin
%2’sini, algılanan finansal riskin %14’ünü, algılanan fiziksel riskin %2’sini, algılanan performans riskinin
%3’ünü açıklarken, algılanan psikolojik riski %0 oranı ile açıklamamaktadır. Elde edilen R² değerleri,
modeldeki endojen yapıların zayıf düzeyde açıklandığını göstermektedir. İncelenen bir diğer değer olan f2, bir
egzojen yapının bir endojen yapının R2 değerine katkısını değerlendirmek için kullanılmakta (Hair vd., 2013:
186) ve 0,35, 0,15 ve 0,02 f2 değerleri sırasıyla büyük, orta ve küçük etkiyi temsil etmektedir (Cohen, 1988: 413414). Tablo 6’ya göre, reklam şüpheciliği algılanan finansal risk üzerinde (f2=0,172) orta düzeyde, algılanan
sosyal risk (f2=0,016), algılanan zaman riski (f2=0,022), algılanan fiziksel risk (f2=0,020) ve algılanan performans
riski (f2=0,037) üzerinde düşük düzeyde etki büyüklüğüne sahiptir. Algılanan psikolojik risk üzerinde reklam
şüpheciliğinin etki büyüklüğü (f2=0,005) ise yok denecek kadar azdır.
Blindfolding analizi ile hesaplanan Q2 değerleri, modelin tahmin gücünü değerlendirmektedir. 0’dan büyük
Q2 değerleri (Q2>0), modelin tahmin gücüne sahip olduğunu göstermektedir (Ali vd., 2016: 463). Tablo 6’da
görüldüğü üzere, algılanan sosyal risk için Q2 değeri 0,011, algılanan zaman riski için Q2 değeri 0,009, algılanan
finansal risk için Q2 değeri 0,106, algılanan fiziksel risk için Q2 değeri 0,005, algılanan performans riski için Q2
değeri 0,030 ve algılanan psikolojik risk için Q2 değeri -0,005 olarak bulunmuştur. Algılanan psikolojik risk
dışındaki tüm endojen yapıların Q2 değerleri 0’dan büyüktür (Q2>0). Dolayısıyla modelin, algılanan psikolojik
risk dışındaki endojen yapılar için tahmin gücüne sahip olduğunu ifade etmek mümkündür.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin kozmetik ürün satın alma sürecinde tüketiciler
tarafından algılanan risk üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Literatür
araştırmasına dayanarak, algılanan risk bu çalışmada, algılanan sosyal risk, algılanan zaman riski, algılanan
finansal risk, algılanan fiziksel risk, algılanan performans riski ve algılanan psikolojik risk olmak üzere 6
boyutu içeren bir yapı olarak ele alınmış ve kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan risk
boyutları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, kozmetik ürün reklamlarına yönelik
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şüpheciliğin kozmetik ürün satın alma sürecinde tüketiciler tarafından algılanan sosyal risk (0,007), zaman
riski (0,002), finansal risk (0,000), fiziksel risk (0,004) ve performans riski (0,000) üzerinde anlamlı ve pozitif
etkiye sahip olduğu bulunmuştur. İlgili literatür incelendiğinde, kozmetik ürün reklamlarına yönelik
şüphecilik ile algılanan risk arasındaki ilişkinin henüz araştırılmadığı ancak bazı çalışmaların (Helm, 2006;
Uğran ve Kılınç, 2020) tüketici şüpheciliğinin algılanan risk üzerinde etkili olduğuna ilişkin ampirik kanıtlar
sunduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen bulguların, Helm (2006) ve Uğran ve Kılınç’ın
(2020) çalışmalarında elde edilen bulgularla benzerlik gösterdiği ifade edilebilir.
Araştırma sonuçlarına göre, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilikten en fazla etkilenen risk boyutu
finansal risktir (0,384). Bu risk boyutunu ise sırasıyla performans riski (0,189), zaman riski (0,146), fiziksel risk
(0,140) ve sosyal risk (0,127) takip etmektedir. Kozmetik ürün reklamlarına karşı şüpheci tüketicilerin finansal
risk algılarının yüksek olmasında bazı faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Örneğin özellikle
yaşlanma karşıtı ürünler, makyaj ve cilt bakım ürünleri gibi tüketicinin fiziksel görünümünü iyileştirmeye
yönelik kozmetik ürünler, yüksek üretim maliyetleri ve yoğun talebin etkisiyle yüksek fiyatlarla satılmaktadır.
Ancak ilgili ürünlerin reklamlarında sunulan abartılı vaatlerin (X marka kremin kırışıkları tamamen yok
edeceği gibi) tüketiciyi şüpheye itebileceği ve bu durumun, tüketicinin ürünün ödenen yüksek fiyatlara
değmeyeceği endişesiyle yüksek düzeyde finansal risk algılamasına yol açabileceği düşünülmektedir. Diğer
taraftan, Covid-19 pandemisiyle birlikte dezenfektan, kolonya ve sabun gibi ürünler başta olmak üzere, kişisel
bakım / hijyen ürünleri, organik / doğal ürünler ve cilt bakım ürünlerine olan talep artmıştır (Deloitte
Danışmanlık, 2020). Kozmetik ürün sektörü ise ilgili ürün kategorilerinde pek çok alternatif ürünü piyasaya
sunarken, bu ürünlerin reklamlarında sıklıkla ürünün Covid-19 bulaşma riskini azaltma ve önleme vaadi öne
çıkarılmıştır. Bu durumun, tüketicileri daha fazla sorgulama ve şüpheci tutumlar sergilemeye ittiği ve
tüketicilerin sunulan vaadleri yerine getirmemesi durumunda, bu ürünler için ödenen paranın karşılığını
alamayacakları endişesiyle satın alma sürecinde yüksek düzeyde finansal risk algılayabilecekleri
düşünülmektedir. Ancak bu konuda daha fazla değerlendirme yapabilmek için, konuyu Covid-19 pandemisi
açısından araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, araştırma katılımcılarının çoğunluğunu düşük
ve orta gelirli tüketicilerin oluşturması, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan finansal
risk üzerindeki yüksek etkisinin tüketicilerin gelir düzeyiyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu
açıdan, gelecekte reklam şüpheciliğinin algılanan finansal risk üzerindeki etkisini gelir değişkeni açısından
inceleyen araştırmaların yapılması, konuyla ilgili daha kesin değerlendirmelerin sunulmasına imkân
sağlayabilir.
Araştırma sonucunda, reklam şüpheciliğinin algılanan finansal risk (%14), performans riski (%3), zaman riski
(%2), fiziksel risk (%2) ve sosyal riski (%1) oldukça zayıf düzeylerde açıkladığı görülmektedir. Bu bulgunun
normal kabul edilebileceği düşünülmektedir. Zira konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, demografik
özellikler (Mitchell ve Boustani, 2014), kişilik özellikleri (Deniz ve Erciş, 2008), ürünün yapısı / özellikleri
(Carmen, 2007), ürünün menşe ülkesi (Lumpkin vd., 1985) ve ürüne yönelik ilgilenim (Mitchell, 1998) gibi
algılanan riski açıklayan pek çok faktör olduğu görülmektedir. Dolayısıyla algılanan riskin reklam
şüpheciliğinin ötesinde, bahsi geçen faktörlerden daha fazla etkilendiği düşünülmektedir.
Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer bulguya göre, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik
kozmetik ürün satın alma sürecinde algılanan psikolojik risk üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bu
bulgunun ortaya çıkmasında, araştırmanın kozmetik ürün kategorisine yönelik olarak gerçekleştirilmesinin
etkili olabileceği düşünülmektedir. Zira kozmetik ürünlerin pek çoğu (özellikle ağız / diş, duş / banyo, tıraş
ve saç ürünleri vb.) tüketicilerin sahip olmak için çok fazla çaba harcamadıkları ve sıklıkla en yakın eczane
veya marketten satın aldıkları tüketim ürünleridir. Dolayısıyla tüketiciler bu ürünlerin reklamlarına karşı
şüpheci olsalar dahi, ilgili ürünlerin tüketicilerin imaj ve benlikleriyle uyumsuzluk gösterme veya psikolojik
açıdan tüketiciyi rahatsız etme olasılığının mobilya, otomobil veya tatil gibi ürünlere göre daha düşük olduğu
düşünülmektedir. Ancak bu konuda daha fazla değerlendirme yapabilmek için konuyla ilgili ampirik kanıtlar
sunan araştırmalara ihtiyaç vardır.
Pazarlama literatüründe, şüphecilik ile algılanan risk arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma sayısı oldukça
kısıtlıdır. Örneğin Uğran ve Kılınç (2020), tüketicilerin işletmelere / işletme faaliyetlerine yönelik genel
şüphecilikleri ile algılanan risk arasındaki ilişkiyi araştırmış ancak, algılanan risk çok boyutlu bir yapı olarak
ele alınmamıştır. Diğer taraftan, Helm (2006), şüphecilik benzeri bir tutum olan sinizm ile satın alma riski
arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş ancak şüphecilik ile algılanan risk boyutları arasındaki ilişki
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incelenmemiştir. Görüldüğü üzere, konuyla ilgili çalışmalarda reklam şüpheciliğinin algılanan risk boyutları
üzerindeki etkileri kozmetik ürün kategorisi açısından araştırılmamıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın,
kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan sosyal, finansal, fiziksel, performans ve zaman
riskleri üzerindeki etkilerini ortaya koyarak pazarlama literatürüne önemli katkılar sağladığı
düşünülmektedir.
Bu çalışma, tüketicilerin kozmetik ürün satın alma sürecinde finansal, performans, zaman, fiziksel ve sosyal
risk algılarının kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheci tutumlarından etkilendiğini göstermektedir. Elde
edilen bulgular, kozmetik ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve reklamcıların tüketicilerin risk
algılarını azaltmaya yönelik stratejilerini planlarken, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheci tutumları
göz önünde bulundurmaları gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Bu bağlamda, işletmeler ve
reklamcılar, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan risk üzerindeki etkisini en aza
indirmek için, öncelikle ilgili ürünlerin reklamlarına yönelik şüphecilik üzerinde etkili olan faktörleri
belirleyerek, elimine etme yoluna gitmelidir. Bu bağlamda, işletmeler ve reklam ajanslarının, akademisyenler
ve uzmanlardan danışmanlık hizmeti almaları faydalı olabilir. Diğer taraftan, aldatıcı ve yanıltıcı
reklamlardan kaçınılması ve ürüne ilişkin bilgilerin reklamda doğru ve eksiksiz olarak sunulması, kozmetik
ürün reklamlarına yönelik şüpheciliği önlemek ve mevcut şüpheciliği azaltmak açısından etkili bir strateji
olabilir. Şüpheci tüketicileri birtakım kanıtlarla ikna ederek mevcut şüpheciliği tersine çevirmek de
mümkündür. Zira şüpheci tüketiciler kanıt arama eğiliminde olup, doğrulanabilir iddialarla ikna olmaya
isteklidirler (Ryu ve Jun, 2019: 4). Bu bağlamda, reklamda sunulan iddiaları bilimsel araştırma sonuçlarıyla
desteklemek, reklamlarda uzmanların (dermatolog, eczacı, diş hekimi vb.), fikir önderlerinin ve ürünü
kullanan tüketicilerin görüş ve önerilerine yer vermek gibi stratejiler reklamın inandırıcılığını arttırarak
şüpheci tutumu tersine çevirmek açısından faydalı olabilir.
Bu çalışmada elde bulgulardan hareketle, kozmetik ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmeler,
pazarlamacılar ve / veya reklamcılara tüketiciler tarafından algılanan riski önlemek ve mevcut risk algılarını
en aza indirmek için ikna edici risk azaltma stratejileri geliştirmeleri önerilmektedir. Örneğin algılanan
finansal riskin azaltılması için, fiyatlama stratejilerinin hedef kitlenin ekonomik durumu dikkate alınarak
planlanması, tüketicilere uygun taksit seçenekleri ve belirli bir süre içerisinde para iade garantisi sunulması
etkili olabilir. Algılanan performans riski ürünün performans ve kalitesini iyileştirerek, zaman riski ise ürüne
ilişkin bilgi arama ve ürün kullanımını öğrenme gibi süreçleri kısaltmak için tüketicilere ücretsiz danışmanlık
hizmetleri verilerek azaltılabilir. Ürün içeriklerinde sağlığa zararlı bileşenler (paraben, alkol vb.) yerine doğal,
organik ve güvenli kimyasal bileşenler kullanılması ve reklamlarda ürünlerin organik / doğal olduğunu
kanıtlayan sertifikalara (Ecocert vb.) yer verilmesi tüketicilerin fiziksel risk algılarını azaltabilir. Algılanan
sosyal riskin azaltılmasında ise ürün tanıtımlarının toplum tarafından beğenilen ve saygı duyulan ünlüler,
influencerlar veya tanınmış kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve özellikle televizyon reklamlarında sosyal
çevre tarafından beğenilme ve takdir görme temasının görsel öğeler ve sözlü ifadelerle desteklenerek
kullanılması etkili olabilir. Diğer taraftan, kozmetik ürünlerin tüketiciler tarafından güvenilir olarak kabul
edilen bir marka veya marka lisanslama yoluyla sunulması ve kozmetik ürün dağıtımının güvenilir
perakendeciler aracılığıyla sağlanması tüketiciler tarafından algılanan tüm risk türlerini azaltmaya yardımcı
olabilir.
Reklam şüpheciliğini olumsuz bir tutum olarak gören ve olumsuz etkilerine odaklanan çalışmaların aksine,
bu çalışmada elde edilen bulgular ve yukarıda sunulan önerilerin kozmetik ürün sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler ve reklamcıların aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan kaçınarak doğru ve güvenilir bilgilere dayanan
reklam içerikleri üretmeleri için bir teşvik kaynağı olabileceği düşünülmektedir.
Bu araştırma, Bursa ilinde yaşayan ve kozmetik ürün satın alan / kullanan 386 tüketici üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Ancak coğrafi alan ve örneklem gruplarının büyüklük ve sahip oldukları demografik
özellikler değiştikçe elde edilen bulgular da farklılık gösterebilir. Bu açıdan, gelecekte yapılacak araştırmaların
ilgili yönlerden farklılaştırılması öneri olarak sunulabilir. Diğer taraftan, bu araştırmada reklam şüpheciliği
genel olarak kozmetik ürün kategorisi açısından incelenmiş, belirli bir kozmetik ürün türü veya marka hedef
alınmamıştır. Dolayısıyla gelecekte, kozmetik ürünlerin kapsamı daraltılarak, makyaj / güzellik ürünleri, cilt
bakım ürünleri veya saç bakım ürünleri gibi belirli bir ürün grubuna veya markaya yönelik şüpheciliğin
araştırılması önerilmektedir. Ayrıca, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüphecilik, çeşitli reklam
ortamlarına (televizyon, dergi, internet vb.) yönelik olarak araştırılabilir. Zira yapılacak araştırmaların bahsi
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geçen yönlerden farklılaştırılması durumunda, tüketicilerin satın alma sürecinde algıladıkları riskin türü ve
şiddetinin de değişebileceği düşünülmektedir. Reklam şüpheciliği ile algılanan risk arasındaki ilişkinin,
kozmetik ürünler dışındaki farklı ürün grupları veya hizmetlere yönelik olarak araştırılması da, ilgili ürün
grupları ve hizmetleri üreten / satan işletmelerin tüketicilerin reklama yönelik şüpheciliklerini önlemeye ve
mevcut şüpheciliği ve algılanan riski azaltmaya yönelik çabalarına destek sağlayabilir.
Bu araştırmada, kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin algılanan risk boyutları üzerindeki etkisi
araştırılmış ancak tüketicilerin demografik özellikleri dikkate alınmamıştır. Pazarlama literatüründe, egzojen
ve endojen değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin demografik değişkenlerden etkilendiğini gösteren
araştırmalar (Akçay ve Özdemir, 2021; Erdoğan Yazar ve Burucuoğlu, 2019; Özdemir ve Akçay, 2019)
mevcuttur. Bu açıdan, gelecekteki araştırmacılar için kozmetik ürün reklamlarına yönelik şüpheciliğin
algılanan risk boyutları üzerindeki etkisi incelenirken, bu etki üzerinde demografik özelliklerin düzenleyici
(moderatör) rolünün de araştırılması önerilmektedir.
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Design/methodology/approach – This research is a descriptive study and the relational screening
method was used. Data collection was carried out with a total of 770 participants from Istanbul
Airport Domestic Terminal. The collected data was tested using the structural equation modelling
method. It has been determined that the model provides the necessary validity and reliability.
Findings - The findings obtained by the research model depict that Performance Expectation,
Facilitating Conditions, Social Impact, habits, Consumer Confidence, Perceived Risk, and Consumer
Technological Innovation structures have a significant impact on the formation of repurchase
intention. Three variables, Price Value, Hedonic Motivation and Effort Expectation could not show a
significant effect on the formation of repurchase intention. In the light of the research findings, the rate
of explaining the repurchase intention of the supported hypotheses is 65%. This rate turns into
repurchase behavior at a rate of 87%. Research results strongly prove the impact of domestic
passengers' acceptance and perception of technology on their re-purchase behavior.
Discussion – In the scope of the carried research, the effect of repurchase intention on repurchase
behavior was examined and the findings were discussed.

1. INTRODUCTION
The reflection of technological developments on daily life has led to the emergence of a new concept called
"digital consumer behavior". This concept refers to the technology-induced change in the consumption
habits of consumers (Khan and Ahmad, 2015). With this change, online or technology-based consumer
behavior has become the subject of scientific studies. In this context, consumer behavior is a general
definition given to human actions towards consumption (Pınarbaşı, 2019); in other words, it is the name
given to the behavior of consumers in the process of purchasing products and services (Knight, 2014). As a
branch of science, consumer behavior explores how people decide to purchase, consume, and dispose of
products and services (Hernandez and Guzman, 2020). It tries to explain how people are motivated towards
consumption and how the decision-making process is shaped to meet their needs and desires in the light of
emotional, cognitive, and behavioral factors (Roy et al., 2020).
Understanding consumer behavior is one of the most important aspects of marketing science in achieving
the goal of "anticipating and satisfying customer requirements profitably” (CIM, 2000). Measuring consumers'
emotional, cognitive, and behavioral responses to product offers, additional services, campaigns, etc., is a
critical step in the success of managing marketing efforts (Girişken, 2020). Businesses use many methods to
understand consumers' reactions or analyze their behavior. The most important and prominent of these are
consumer behavior models (Goodhope, 2013). Consumer behavior models examine the consumer's
purchasing decision process through quantitative paramorphic models. (Kopalle, 2015).
*This research study was derived from Muhammed Polat’s doctoral dissertation titled “A Research Toward Determining The Effect Of
Passengers’ Acceptance And Perceptions Toward Technology On Their Repurchase Behavior In Turkish Domestic Airline Market”
conducted under the supervision of Prof. Dr. Özlem Atalık at Anadolu University, Institue of Social Sciences.
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Due to the dynamic and varying nature of online shopping and increased competition, businesses primarily
aim to retain their customer base. This aim of businesses has increased the number of studies on consumers'
repurchase behavior (Habeeb and Sudhakar, 2020). Within the scope of the aforementioned studies, while
the models developed regarding technology-driven consumer behavior in the early years were limited to
measuring technology-based compliance behavior related to the satisfaction or purchase intention, today,
the factors affecting repurchase behavior are being investigated (Cheung et al., 2009). Repurchase behavior is
any consumer's continuation of purchasing products and services from the same business as a result of the
satisfaction arising from the past purchasing experiences (Rezaei et al., 2016).
Examination of the studies on airline marketing points out that some studies focus on the content,
usefulness, functionality, and service quality of websites or mobile applications, examine the interaction and
compliance processes of consumers' websites or related applications (Chu, 2001; Gutierrez et al., 2005;
Holland and Georghiades, 2015), and others focus on establishing a link between e-satisfaction and e-loyalty,
which are claimed by consumers to be formed by the use of technological services (Shafiee and Bazargan,
2018; Bhatti et al., 2017), while still others investigate the online shopping tendency in the light of intrinsic
motivation and emotional factors (Bigne et al., 2010; Forgas et al., 2012; Abayi and Khoshtinat, 2016).
Regarding online purchasing behavior, studies in the literature generally focus on online purchasing
intention (Ghouri et al., 2017; Wei et al., 2018; Dewi et al., 2020). More precisely, current studies are limited
to online purchase intention. The aim of this study is to examine the factors affecting repurchase behavior.
This study will make a substantial contribution to this gap in the literature by determining the factors
affecting repurchase behavior. In this context, while developing the research model, UTAUT-2 theory and
new variables determined to be necessary for the research model were utilized. Accordingly, the effect of
domestic passengers' acceptance and perception of technology on their repeat purchasing behavior in the
airline market was modeled with a quantitative approach.

2. Literature Review
2.1. Consumer Behavior Models
Consumer behavior models are classified as explanatory (traditional) and descriptive (contemporary)
models. The main difference between these models is the method they use to explain consumer behavior.
While explanatory models explain consumer behavior through motives, descriptive models explain
consumer behavior using internal and external factors (Eroğlu, 2012:11).

2.1.1. Explanatory (traditional) models
The common feature of these models is that they were developed in different disciplines such as psychology,
sociology, economics, and social psychology and later adapted by marketers to explain consumer behavior.
The basis for this is that the acceptance of consumer behavior and marketing as a scientific discipline does
not have a very distant past (Erdoğan, 2019:117). While explaining consumer behaviors through motives,
explanatory models primarily aim to clarify the reasons for consumers' preferences for consumption items
(preferring object X to object Y). These models, which provide information about how consumer preferences
are shaped, are called explanatory models. Explanatory models widely accepted in the literature are
classified into four categories:





Economic model, which focuses on economic motives,
Freudian model, which focuses on psychological factors,
Veblen model, which is based on social psychology,
Pavlovian model, which is based on learning theory (İslamoğlu, 2003:10; Lantos, 2015:21; Korkmaz et al.,
2017:286).

2.1.2. Descriptive behavioral models
The common feature of many descriptive behavior models in the literature is that they try to define
consumer behavior not by motives but by considering internal and external factors they have determined.
According to these models, consumer behavior is affected by internal and external factors and is shaped by
these factors' degree of influence. While making a decision, consumers are affected by both their own
internal values and the socio-cultural factors around them.
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After all, according to descriptive behavioral models, the consumer purchasing process is a problem-solving
process. As a matter of fact, consumers assume the role of problem-solvers in the problem-solving process
with every consumption decision they take under the internal values and socio-cultural environmental
conditions around them (İslamoğlu, 2003:15). Some of the widely accepted models in the literature are
Howard-Sheth model, EKB (Engel-Kollat-Blackwell) model, Kerby model, Nicosia model, Andreasen model,
Marc Simon Model, Lazersfeld model, Katona Model, Ajzen and Fishbein's TRA model (Theory of Reasoned
Action), Ajzen's TPB (Theory of Planned Behavior) model, Ventakesh's UTAUT2 model (Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology), Decomposed Theory of Planned Behaviour (DTPB), the Theory of
Diffusion of Innovations (DOI), AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) model, Acceptance of Innovations
model, Problem-solving model, and Hierarchy-of-effects model (İslamoğlu, 2003:15; Erdoğan, 2019:122;
Odabaşı, 2015:331; Khan, 2006:174; Warshaw, 1980:33; Kurunathan and Shanmugathas, 2017; Koszewska,
2016:43).
The extant literature has a great number of studies on individuals’ technology use and consuming
behaviour. Those studies are commonly carried out employing technology acceptance and adaptation
models named as Theory of Planned Behaviour (TPB), Theory of Reasoned Action (TRA), Decomposed
Theory of Planned Behaviour (DTPB), the Theory of Diffusion of Innovations (DOI), Technology
Acceptance Model (TAM 1, 2, 3), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT 1, 2).
Luceri et al. (2022) claim that mobil devices reformed consuming habits of people from all levels of life. For
this purpose, they used TPB, TAM and UTAUT together to understand what factors drive consumers to
shop on mobile devices. They firstly conducted a meta-analysis by collecting data from previous articles
then applied structural equation modelling test. According to the findings of the study, they propose that
hedonic and utilitarian variables are important factors that determine intention to use mobile devices for
shopping and also in order to increase continuance intention to use mobile platforms for consuming,
customer satisfaction should be developed. Another study for understanding online drivers buying from a
website and online trust was carried out by Jadil et al. (2022). The first focus point of the study is to
understand online trust then the relationships between online trust and perceived risk, attitude, purchase
intention. The developed research model mainly based on TRA. The results suggest that online trust effect
the attitude positively while effecting perceived risk negatively. In addition, online trust and attitude
positively affect purchase intention. Leerapong and Mardjo (2013) used Diffusion Innovation Theory in
order to examine online purchase intention through social networks. The results of the study suggest that
trust, perceived risk, compatibility are the factors that determine consumers' purchase intention through
social networks. Gangwal and Bansal (2016) used Decomposed Theory of Planned Behaviour in order to test
customers’ m-commerce adoption in India. According to the results of conducted survey, attitude, subjective
norms, personal innovation and perceived behavioural control have positive impact on customers’ mcommerce adoption. Cao and Niu (2019) examined consumers’ adoption to an online payment system called
as Alipay. They developed a research model based on UTAUT. The obtained finding from carried research
suggest that the relationship between context and Alipay consumer adoption mediated by performance and
effort expectancy variables. Lastly, according to Çelik (2016), there are great number of studies dealing with
online shopping behaviour but a few studies trying to understand the role of anxiety on customer adoption
of online shopping. Accordingly, Çelik (2016) employed the UTAUT model to explore the role of anxiety on
consumer adoption. The findings suggest that anxiety negatively effect performance expectancy, effort
expectancy and behavioural intention variables.
The studies conducted in Turkey is very limited about examining the relationship between technology use
and consuming behavior. These studies are focused on online purchase intention and use UTAUT and TAM
theories (Köker, Köseoğlu, Yakın, 2018; Çavuşoğlu and Demirağ, 2021; Ünal and Taş, 2022). Although these
studies employed UTAUT and TAM theories, these theories, in fact developed to examine an organization
employee’s technology related behavior. On the other hand, UTAUT-2 has a different focus on examining
consumer behavior related to technology acceptance and use. Additionally, there is not any study examining
airlines passengers repurchase behavior related to technology use and acceptance in national literature. In
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international literature, there are some studies trying to explore consumers purchase behavior toward using
a website. However, these studies are very far from explaining the relationship between technology
interaction and repurchase behavior (Rodriguez and Trujillo, 2013; Martin and Herrero, 2012). The current
study enriches UTAUT2 theory with new variables and tries to highlight the effect of technologic
interactions of individuals on their consuming behavior. The study provides a significant contribution to
relevant literature by filling the stated gap.

2.1.2.1. UTAUT and UTAUT2 Theories
The main purpose of the theory is to measure the relationship between human behavioral intention and
behavior towards technology use. While doing this, the theory brings individuals’ acceptance and
adaptation to technology to the forefront as a determinant of intention. The UTAUT theory is a technologyoriented new version of the TRA and TPB theories. It is widely used in technology-oriented consumer
behavior studies in the literature. Therefore, Venkatesh et al., (2012) revised UTAUT and developed the
UTAUT2 theory to study acceptance and use of technology in the consumer context. While maintaining the 6
main factors (Performance Expectation, Effort Expectation, Social Influence, Facilitating Conditions,
Behavioral Intention and Behavior) in the UTAUT theory, 3 additional factors (Habits, Price Value, Hedonic
Motivation) were added to the UTAUT2 theory within the consumer context. In this context, the UTAUT2
theory is a consumer-oriented unification of technology compliance scales designed to measure consumer
acceptance and use of technology (Ventakesh et al., 2012). Within this scope, it would be useful to mention
the TRA, TPB and TAM theories.

2.1.2.2. TRA, TPB and TAM Theories
Just like the UTAUT and UTAUT2 theories, the TRA theory is actually the predecessor of the TPB theory. It
was developed by Fishbein and Ajzen (1975) at a time when marketers were intensively investigating the
source and effects of attitudes towards consumer behavior. It is a theory of social psychology that explores
the source of factors leading to an individual's behavior. The most important aspect of this theory is that it
was developed against the theories and assumptions of the same period, which assume that attitude and
behavior are in a strong relationship with each other and claim that attitude triggers behavior. Fishbein and
Ajzen (1975) determined that there is a relationship between attitude and behavior, but it is not as strong as
it is thought and modeled, that there is a strong link between behavioral intention and behavior, and attitude
leads behavioral intention together with the subjective norm (the effect of the social environment) with their
theory called TRA.
The TPB theory, on the other hand, was developed by Ajzen (1991) based on the TRA theory. The difference
between them is that the TRA theory is capable of explaining voluntary behaviors but cannot provide an
adequate explanation for involuntary behaviors. Therefore, the perceived behavioral control structure was
added to the TRA theory by Ajzen (1991), developing the TPB theory. TAM theory, on the other hand, is a
technology acceptance theory prepared regarding users' technology acceptance based on the two theories
mentioned above.

3. Research Model and Hypotheses
The research model has a descriptive design. The research model aims to explain the relationships between
performance expectation, effort expectation, social influence, facilitating conditions, habits, hedonic
motivation, price value, perceived risk, consumer trust, consumer's technological innovation, repurchase
intention, and repurchase behavior structures.
Performance Expectation: It is defined as the degree of benefit that consumers will derive from the use of
any technology (Ventakesh et al., 2012). There are many studies conducted in the literature in this context
(Chiu et al., 2005; Natarajan et al., 2017, Lim et al., 2018). Consumers derive many benefits from the
technological services offered to them. Some of these benefits can be listed as being able to plan their travels
regardless of time and place, reaching the most suitable flight option they are looking for, and choosing
among the relevant products and services. This constitutes the first step towards a positive buying
experience regarding consumers' travels. Within the scope of the research, it is evaluated that the benefit of
airline consumers performing a job or transaction to plan their travel through virtual platforms is a positive
incentive for their subsequent purchasing experience:
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H1: Performance expectation positively affects repurchase intention.
Effort Expectation: It is defined as the degree of ease of use that the consumer perceives for the use of any
technology (Venkatesh et al., 2012). The main view underlying this construct argues that as the level of effort
spent by the consumer to use or learn the relevant technology decreases, its acceptance and adaptation will
accelerate and increase. Studies in the literature have also been shaped in this context (Chang et al., 2016;
Kim and Baek, 2018; Leicht et al., 2018). Within the scope of the research, it is evaluated that the perceived
ease of use of the technological systems used by airline consumers to purchase any product or service and to
perform related transactions positively affects their repurchase intentions. With the ease of use and
functionality provided by technological services offered by airline companies, the passengers can make
flawless travel planning.
H2: Effort expectation positively affects repurchase intention.
Facilitating Conditions: It is the consumer's perception of the availability of resources and supports to
perform an action or behavior while using technology (Ventakesh et al., 2012). Some of the studies in the
literature can be listed as Wang and Shih, 2009; McKenna et al., 2013; Sharma et al., 2018. Facilitating
conditions construct is considered one of the most significant determinants in the formation of behavioral
intention in both UTAUT and UTAUT2 theories. Relevant systems, devices, virtual platforms, and
applications for travel planning or other operations will be preferred to the extent that they are accessible to
consumers. Technological services will increase consumer satisfaction at the level of their accessibility.
Accordingly, within the scope of the research, it is anticipated that the airline consumers' perception that the
technological systems they want to use to perform an action or behavior while planning their travels are
easily accessible affects their repurchase intentions positively.
H3: Facilitating Conditions positively affect repurchase intention.
Social Influence: It is an individual's perception of being influenced by the views of people (family or
friends, etc.) who are important to him/her, whom they consult, and whose opinions and suggestions they
value that they should use a special technology (Ventakesh et al., 2012). In this context, consumers continue
or abandon their behaviors according to the level of positive feedback they receive from people they value or
care about. In the literature, some of the studies conducted in this framework can be listed as (Andrews and
Bianchi, 2013; Cheung and To, 2017; Cao and Niu, 2019). In terms of the research, it is evaluated that airline
consumers are positively affected by the opinions of their friends, people, and families whose views and
suggestions they value in their decision to use virtual technology instead of traditional methods to plan their
travels.
H4: Social Influence positively affects repurchase intention.
Hedonic Motivation: It is defined as the consumer's pleasure, happiness, or joy when using any technology
(Ventakesh, 2012). Hedonic motivation is considered an important predictor of consumers' behavioral
intention to use technology. The consumer's acceptance and adaptation process are completed, and
satisfaction increases in line with the criteria expressed in the definition (pleasure, joy, entertainment) in the
extent to the cognitive attitude and the experience with the use of technological services. Some of the studies
carried out in this context in the literature are (Huang and Kao, 2015; Dhir et al., 2020). The findings of the
researchers predict that airline consumers' joy, pleasure, and happiness from the technological services they
use when planning or purchasing their travels positively affect their repurchase intentions.
H5: Hedonic Motivation positively affects repurchase intention.
Habits: Within the scope of UTAUT2 theory, habit construct refers to the automatic behaviors that the
consumer acquires by using any technological system or application over time and develops at different
levels depending on the level of interaction (Ventakesh, et al., 2012). Habit reflects the attitude that the
consumer acquires through the act of buying. Some of the studies carried out in this context are (Shao and
Siponen, 2011; Chou and Hsu, 2016; Fard, et al., 2019). Accordingly, if the consumer makes more satisfactory
purchases through virtual platforms than from physical stores, the rate of preferring virtual platforms in
their consumption or the tendency to show automatic behavior in this direction will increase over time. The
research model also evaluated that the habit structure and automatic behaviors of airline consumers, which
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develop depending on the level of interaction with the technological services they use while planning their
travels, positively affect their repurchase intentions.
H6: Habit positively affects repurchase intention.
Price Value: It is the cognitive interplay between consumers' perceived benefit from using digital platforms
and the economic cost they incur to use the relevant technology or technological application (Dods, 1991;
cited by Venkatesh et al., 2012). Shopping through virtual platforms eliminates additional costs such as
physical transportation and offers the opportunity to reach the most suitable product and price option. Still,
consumers have to bear a cost for accessing the relevant virtual platforms. In this context, the direction of
cognitive shift between the benefits that consumers gain by using virtual shopping and the cost they incur to
access these platforms is a significant determinant in consumers' acceptance and adaptation to technology. It
also shapes consumption behavior. Some of the studies within this scope can be listed as (Rodriguez and
Trujillo, 2014; Eneizan et al, 2019; Durukal, 2020). Within the scope of the research, the price value construct
is expressed as the cognitive shift between the cost incurred by airline consumers as a result of using
technological systems while planning their travels and the perceived benefit from using these systems.
H7: Price value positively affects repurchase intention.
Consumer Trust: Trust provides consumers with the opportunity to make payment transactions, buy, and
search for products and services in a risky environment arising from numerous uncertainties in the
electronic shopping environment. (Jarvenpaa and Rao, 2005). At this point, consumer trust is defined by
Mayer et al., (1995) as “the consumer's willingness/tendency to be vulnerable to the actions of the service provider
company, hoping that it will take a specific action that is important to him, regardless of the control or monitoring
ability of the service provider company”. In studies on the formation and outputs of consumer trust,
Competence, Benevolence, and Integrity have been determined as three sub-components that form and
measure consumer trust (Mayer et al., 1995; Lin and Sun, 2010; McKnight et al., 2011; Hwang, 2014; Oliveira
et al., 2017).
H8: Consumer Trust positively affects repurchase intention.
Perceived Risk: The risk perceived by the consumer is an important application of perception, one of the
psychological factors that affect consumer behavior. The purpose of every purchase made by consumers is
satisfaction, but they may be unsure of the outcome of each of the choices and decisions made for these
purchases (Odabaşı and Barış, 2015). This is directly related to the perceived risk because as the perceived
risk of the consumer increases, the decision to purchase will be changed, postponed, or canceled altogether.
Perceived risk helps explain the consumer's inability to shift from wanting a product or service to taking
action to purchase it. In other words, it determines the purchasing behavior of the consumer (Kotler et al.,
1999:258). Dowling and Staelin (1994) define the concept of perceived risk as consumers' perceptions of the
negative consequences and uncertainties they will encounter if they purchase a product or service. The risk
perceived by consumers when making a purchase decision can be of different dimensions. This will yield the
sub-risk dimensions of the perceived risk concept. The risks identified in the traditional consumer concept,
which is widely available in the literature, are financial risk, physical risk, psychological risk, functional risk,
temporal risk, and social risk (Dowling and Staelin, 1994; Tsiros and Heilman, 2005; Kumar, 2007; Bertea,
2009).
Regarding the products and services purchased through technological services, technology-related risk
dimensions are physical risk, psychological risk, functional risk, temporal risk, social risk, privacy risk,
security risk, and product risk (Hirunyawipada and Paswan, 2006; Kumar, 2007, Udo et al., 2010; Pappas,
2016; Ueltschy et al. 2004; quoted by Maziriri and Chuchu, 2017). Within the scope of the research, it was
evaluated that the repurchase intention was negatively affected on the basis of technology-oriented
(physical, privacy, security, financial) risk dimensions and so the perceived risk structure in the model was
constructed in this direction.
H9: Perceived Risk negatively affects repurchase intention.
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Consumer's Technological Innovation: In the rapidly increasing competitive environment among
businesses, those who can innovate can survive and continue their activities. The concept of innovation used
here is defined as “new ways of interacting with certain things, new ideas, new things” (Askar and Halici,
2009). TDK, on the other hand, defines innovation as replacing the old, being new, the state of being new
(TDK, 2018). Conceptually, Schiffman and Wisenblitt (2015) define innovation as the degree to which
consumers are willing to purchase new products and services shortly after the product or service is
launched. Deniz and Erciş (2017) define the concept of consumer innovation as, “consumers adopting new
products and purchasing them more frequently”. Innovation is used by businesses in the correct analysis of the
target audience to ensure rapid acceptance of new products and services (Deniz and Erciş, 2017).
H10: Consumer's Technological Innovation positively affects repurchase intention
Repurchase Intention: It is defined as the probability that a customer will continue to purchase any product
or service from the same online seller or any business in the future (Güngör and Özgen, 2020). The main goal
of businesses is to offer their potential customer mass a value package that reaches the consumer's maximum
level of satisfaction. In this context, they aim for consumers to exhibit repetitive behavior for the products
and services offered by their businesses in their next purchase (Phuong and Trang, 2018). Within this
framework, it is predicted that the positive purchasing processes experienced by consumers through online
platforms create repurchase intentions. Some of the studies in this context can be listed as (Heijden et al.,
2003; Martin and Herrero, 2012, Lu et al., 2012; Cho, 2014; Lu et al., 2017; Pee et al., 2018). The findings of the
research indicate that the technology-oriented consumption behaviors and consequent repurchase intention
of airline consumers positively affect their repurchase behavior.
H11: Repurchase intention positively affects repurchase behavior.
Repurchase Behavior: While evaluating the process regarding the purchasing experience, consumers
determine their preference or purchasing decisions regarding the new situation based on their own opinion.
In this context, repurchase behavior is the prevailing situation that the consumer determines and exhibits
under current conditions or that is taking place for consumption (Nguyen and Leblanc, 2001; Ranaweera and
Prabhu 2003; Koçoğlu, 2016). Although there are many studies in the literature explaining online purchase
intention based on TRA, TPB, TAM and UTAUT, they do not provide an explanation for repurchase
behavior. This study seeks to answer the question of "by which factors and to what extent is repurchase
behavior affected in the technology-oriented consumption environment" and to what extent the 10 different
variables mentioned above determine or affect this situation under repurchase intention.

4. Method
In this study, "repurchase behavior" is investigated in the context of domestic passengers' acceptance and
perception of technology. In this context, the relational survey method, one of the quantitative survey
models, is used to determine the presence or the degree of variation between two or more variables (Karasar,
2016:114). This study is quantitative research that aims to reveal the interaction between digital platform use
and repurchasing behavior of consumers during the travel planning process in the airline market. The data
collected by the survey method were tested with the Structural Equation Modeling technique.

4.1. Data collection tool
The 5-point Likert scale survey prepared for the model developed within the scope of this research was
applied to the passengers at the Istanbul Airport Domestic Terminal between 29.07.2019 and 09.08.2019. The
questions in the survey, which served as data collection tools, were created using the UTAUT2, Consumer
Trust, Perceived Risk, and Consumer's Innovation scales. The survey questions measure the age, occupation,
income level, and online ticket purchasing habits of the passengers in the first part, the acceptance, and
perceptions of technology in the second part, and the effects of the passengers' acceptance and perception of
technology on their repurchase behavior in the last part. The scales and their sources are in ANNEX 1.

4.2. Population and Sample
In this study, the population was determined as domestic passengers traveling using Istanbul Airport.
Considering that millions of domestic passengers are transported to more than forty flight destinations in
Turkey by airline operators and the impossibility of reaching all of them, the sample method was used to
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form the research sample. A sample is defined as “the set selected within certain rules, believing that it will
adequately represent the main population”, and sampling is defined as “the process of sampling from the
population trying to collect information about its characteristics within the scope of the relevant research”.
(Karasar, 2016:148). In this context, the convenience sample method was used. Considering the average
annual number of passengers flying from the Istanbul (Atatürk) airport domestic terminal in the last five
years, when the target audience is estimated as 1 million to 25 million passengers, a sample size of 384 can be
considered sufficient with a 95% reliability and 5% margin of error (Tanrıöğen, 2014:126). However, studies
in the related literature show that the sample size should not be considered independent of the structural
model used in the research. Determination of the sample size as 384 by following such a method may not
deliver the desired level of compatibility of the data set with the proposed model. For this reason, taking into
account the number of variables in the model, the sample size was planned to be as close to 1000 as possible.
Accordingly, 895 passengers were reached, and after eliminating the erroneous surveys, the sample size was
determined as 770. Of these passengers, 712 stated that they purchased tickets online in the last six months,
while 58 had not purchased tickets online in the last six months. Again, in the last six months, 667 of them
purchased tickets by using the technical services of the airline companies, while 103 did not use the
technological services.

4.3. Data Analysis and Findings
The data obtained using the survey method were analyzed in two groups. The first group consists of data
reflecting socio-demographic characteristics, and the second group consists of data testing consumers'
attitudes and perceptions towards technology use, which is the backbone of the research. In the analysis of
the data collected under these two groups, the SEM technique was used through the AMOS program, which
is an add-on to the SPSS 20.0 program. In the data analysis, first of all, confirmatory factor analysis was
performed for the construct validity of the measurement model. For reliability analysis, Cronbach's alpha,
average variance extracted and for validity analysis, discriminant, and convergence validity analyzes were
applied for both the measurement model and the structural model.

4.3.1. Demographic Findings
A total of 770 consumers, 622 men and 148 women, participated in the research. The descriptive
characteristics of the participants in the research are given in the table below.
Table 1 Findings on the Demographic Characteristics of the Participants
Variable
Gender
Age

Education

Income
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Male
Female
14-19
20-30
31-39
40-50
51-59
60 and above
Primary School
High School
Associate Degree
Bachelor's Degree
Graduate Degree
Unemployed
Between 2000-4000 TL/month
Between 4001-6000 TL/month
Between 6001-8000 TL/month
8001 TL and above/month

1251

Total
622
148
40
329
229
130
31
11
25
141
77
338
189
74
179
187
101
229

%
80.8
19.2
5.2
42.7
29.7
16.9
4
1.4
3.2
18.3
10
43.9
24.5
9.6
23.2
24.3
13.1
29.7
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4.3.2. Findings Regarding the Reliability and Validity of the Scale
First of all, necessary validity and reliability tests of the prepared scale were carried out. In this context, the
relations between the infrastructures and variables adapted to the Turkish passengers were tested using
confirmatory factor analysis. The analyses revealed whether UTAUT2 and other scales were applicable or
not. According to the results of Cronbach's Alpha and Composite Reliability, which are the parameters
commonly used in confirmatory factor analysis, all scales meet the necessary internal consistency
coefficients. The results obtained in this context are as follows (Civelek, 2018:31):
Table 2. Scale Reliability and Validity

Cronbach's
Alpha

CR (Composite
Reliability)

AVE (Average
Variance
Extracted)

Performance Expectation

0.878

0.884

0.659

Effort Expectation

0.877

0.89

0.67

Social Influence

0.705

0.808

0.589

Facilitating Conditions

0.741

0.815

0.549

Hedonic Motivation

0.838

0.944

0.85

Price Value

0.748

0.849

0.653

Habits

0.773

0.795

0.502

Repurchase Behavior

0.88

0.788

0.551

Repurchase Intention

0.701

0.865

0.681

Consumer Trust

0.674

0.821

0.484

Perceived Risk

0.792

0.66

0.38

Consumer Technological Innovation

0.893

0.765

0.522

Scale Reliability and Validity

Considering the AVE values for convergent validity, the variables in Table 2 provide convergent validity,
except for Perceived Risk and Consumer Trust structures (0.38 and 0.48 ≤ 0.5). Taking into account the study
of Fornell and Larcker (1981), it is seen that convergent validity is provided for all variables with a
Cronbach's alpha value of 0.6 and above.
For discriminant validity, the distinguishing feature is that the factor load on the latent variable to which an
observed variable is assigned must be higher than the factor loads of all other latent variables. At this point,
an examination of the discriminant validity table given below shows that each latent variable complies with
this rule within its own limits.
Table 3. Discriminant Validity Table

HM
PE
RPB
RPI
CI
PR
CC
H
PV
FC
SI
EE

HM
0.922
0.289
0.306
0.298
0.336
0.040
0.341
0.362
0.361
0.347
0.336
0.341

PE

RPB

RPI

CI

PR

CC

H

PV

FC

SI

EE

0.812
0.590
0.620
0.311
-0.016
0.355
0.539
0.495
0.605
0.606
0.640

0.742
0.630
0.471
-0.024
0.531
0.608
0.481
0.568
0.576
0.509

0.825
0.610
-0.033
0.548
0.591
0.475
0.582
0.587
0.580

0.722
0.001
0.384
0.453
0.354
0.415
0.404
0.436

0.616
0.011
0.000
0.049
0.005
-0.013
0.034

0.696
0.419
0.373
0.477
0.493
0.428

0.709
0.541
0.615
0.565
0.523

0.808
0.410
0.467
0.421

0.741
0.558
0.764

0.768
0.530

0.819
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4.3.3. Findings Related to Confirmatory Factor Analysis
In order for the confirmatory factor analysis to be valid, the measurement model and the data set should
have the desired statistical compatibility. There are a number of goodness-of-fit analyses that need to be
applied in order to test this fit. These are x²/df, GFI, CFI, and RMSEA values listed under the Model Fit Index
title in the literature. In some studies, “IFI, RMR, NFI, AGFI values are also examined, but there is no limitation on
which of these values are to be reported” (Karagöz, 2016, p.975). For the confirmatory factor analysis carried out
within the scope of this research, the x²/df: 2.418, CFI: 0.940, GFI: 0.891, RMSEA: 0.043 goodness-of-fit
values were used. The goodness-of-fit values obtained show that the fit of the model and the data is at the
desired level. In other words, the findings show that the analyses carried out within the scope of the research
model should be continued. The model tested within the scope of this research is given in Figure 1.

Figure 1 Confirmatory Factor Analysis on the Measurement Model

4.3.4. Findings Regarding the Analysis of the Structural Model
After applying the confirmatory factor analysis and determining that the measurement model provides the
necessary reliability and validity values, the next step is to test the structural model constructed within the
scope of the research model. With the analysis of the structural model, necessary evaluations can be made
regarding the hypotheses put forward in the research model. First of all, as in the measurement model, the
compatibility of the data set and the structural model should be tested. To test data compliance, the x²/df,
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CFI, GFI and RMSEA goodness-of-fit values were examined. Findings regarding the data fit of the structural
model show that good fit values of x²/df: 2.381, CFI: 0.934, GFI: 0.880, RMSEA: 0.047 were achieved. As the
structural model was compatible with the data set, the regression coefficients and significance levels of the
hypotheses were examined, and evaluations and suggestions were made about the functionality of the
model.

Figure 2 Analysis of the structural model
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Table 4. Regression Coefficients and Significance Levels between Structures Constructed in the Research
Model
REPURCHASE INTENTION

REPURCHASE BEHAVIOR

β

B

SI

Significance
Level

PERFORMANCE
EXPECTATION

0.255

0.275

0.043

0.001

EFFORT EXPECTATION

-0.018

-0.019

0.045

0.05

SOCIAL INFLUENCE

0.084

0.091

0.042

0.05

FACILITATING CONDITIONS

0.081

0.092

0.041

0.05

HEDONIC MOTIVATION

-0.041

-0.061

0.021

0.05

PRICE VALUE

0.068

0.069

0.042

0.05

HABITS

0.161

0.142

0.043

0.001

CONSUMER TRUST

0.17

0.169

0.039

0.001

PERCEIVED RISK

-0.111

-0.085

0.04

0.01

CONSUMER INNOVATION

0.217

0.282

0.03

0.001

β

B

SI

Significance
Level

0.905

0.932

0.038

0.001

AFFECTING STRUCTURES

AFFECTING STRUCTURE
REPURCHASE INTENTION

In this context, 8 out of 11 hypotheses were supported. More precisely, 8 of the established hypotheses are
accepted as valid at p < 0.05, p < 0.01 and p < 0.001 significance levels as stated above. The hypotheses of the
Price Value and Effort Expectation constructs were rejected as they did not meet the significance levels. The
hypothesis regarding the Hedonic Motivation variable was rejected as it showed the opposite effect. The
claim hypothesis is that Repurchase Intention positively influences Repurchase Behavior. In this context,
"Repurchase Intention" explains 87% of Repurchase Behavior, or 65% of positive repurchase intentions,
which occur depending on consumers' perceptions and interactions towards technological services, turn into
behavior at a rate of 87%.
Table 5. Proposed Hypotheses Regarding the Research Model
Proposed Hypotheses Regarding the Research Model

Status

1 Repurchase intention has a positive effect on repurchase behavior.

Supported

2 Performance expectation has a positive effect on repurchase intention.

Supported
Rejected

3 Effort expectation has a positive effect on repurchase intention.
4 Social influence has a positive effect on repurchase intention.

Supported

5 Facilitating conditions have a positive effect on repurchase intention.

Supported

6 Price value has a positive effect on repurchase intention.

Rejected

7 Hedonic motivation has a positive effect on repurchase intention.

Rejected

8 Habits have a positive effect on repurchase intention.

Supported

9 Consumer's perception of trust has a positive effect on repurchase intention.

Supported

10 Consumer's technological innovation has a positive effect on repurchase intention.

Supported

11 Consumer's risk perception has a negative effect on repurchase intention.

Supported

5. Discussion, Conclusion and Implications
The present research examined the effect of consumers' acceptance and perception of technology on their
repurchase behavior. In this context, a research model was developed based on the UTAUT2 theory. The
reason for taking this theory as the basis is that it is the most comprehensive technology-oriented consumer
adaptation and usage theory in the literature. With the research model developed on the basis of the
UTAUT2 theory, an important contribution has been made to the literature in understanding technologyİşletme Araştırmaları Dergisi
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oriented consumer behaviors. Within the scope of the developed model proposal, 8 hypotheses were
supported. These not rejected hypotheses are the first to prove the relationship between consumers'
acceptance and perception of technology and their repurchase intentions. Therefore, the research provides
important insights into technology-oriented consumer behavior for the domestic passenger market. It is seen
that Performance Expectation, Social Influence, Facilitating Conditions, Habits, Consumer Trust, Perceived
Risk, and Consumer Innovation structures are significantly effective on repurchase intention.
Evaluation of the supported hypotheses reveals that the highest contribution to repurchase intention was
obtained with the consumer innovation structure with a rate of 28%. This result is supported by the other
studies carried out in related literature (Slade et al., 2015; Jeon et al., 2020; Alkawsi et al., 2021). This degree
of influence proves how much consumers are adopting new technological services. In other word, the
greater consumer innovativeness will result in the greater repurchase behavior. Considering repurchase
behavior, airline companies should give more importance to innovative technological services. This
structure was followed by the performance expectation structure with a contribution of 25%. This finding is
similar to the previous studies in related literature (Martin and Herrero, 2012; Droogenbroeck and Hove,
2021; Akinnuwesi et al., 2022). This effect shows that consumers give importance to factors such as easily
accomplishing a job and usefulness. From this point of view, it would be appropriate for airline companies
to improve the functionality of the technological services they offer and increase their usefulness for
repurchase behavior. For this purpose, airline companies can give some extra customer services like free
phone calls or creating customer communication channels on social media platforms in order to make using
their platforms easier. While the Consumer Trust structure has a positive effect of approximately 17% within
the scope of benevolence, competence, and integrity dimensions, the Perceived Risk structure has a negative
effect at the rate of -8.5% within the scope of physical, financial, privacy, and security risk dimensions. The
obtained results regarding perceived risk and consumer trust are very similar to Rodriguez and Trujillo’s
(2014) study that is exploring consumer shopping behavior toward websites. Another study carried out by
Slade et al. (2015), Trust has not showed a significant relationship while perceived risk significantly affects
behavioral intention. For repurchase behavior, businesses should continue to increase their perceptions of
trust in their technological services within the context of physical, financial, privacy, and security
dimensions.
Another remarkable conclusion of this study is that the contribution rate of the structure of the habits is 15%.
In terms of habit, almost same results have been obtained by many studies in the relevant literature
(Macedo, 2017; Lian and Li, 2021). Consumers develop a reasonable level of automatic behavior based on
their positive purchase experiences. In this sense, it would be appropriate for airline companies to continue
to develop their technology services and make them user-friendly. By this way, consumers’ repurchase
intention will be affected positively and this will be resulted in more repurchases. Social Influence and
Facilitating Conditions structures contributed approximately 10% each. It is supported by the results
obtained in previous studies (Morasan and Defranco, 2016, Sing et al., 2017). Consumers' repurchase
intentions are positively affected by the positive feedback they receive from people they value and care
about their views, and by the perception of accessibility to the technological services of airline companies. In
terms of the Social Influence structure, it would be beneficial for airline companies to continue to improve
and increase the recognition of their technological services in terms of potential customers for repurchase
behavior. In terms of the Facilitating Conditions structure, airline companies should increase the accessibility
of their technological services. In order to increase accessibility of technological services, airline companies
can use digital channels like email, social media platforms. The results shows that any increase at Facilitating
Conditions and Social Influence will find a positive answer in repurchase behavior. A positive contribution
could not be achieved with the structures of Hedonic Motivation, Price Value and Effort Expectations. In
terms of not supported variables, there are some similar and opposite results in relevant literature. While
Price Value variable supporting the relationship which is set up with purchase intention in Rodriguez and
Trujillo’ study (2013), Hedonic Motivation and Effort Expectancy could not show a significant relationship
with the purchase intention variable. Miguel et al (2015) examined online purchasing behavior of consumers,
according to their genders and ages. In terms of Hedonic Motivation and Effort Expectancy, same results
have been obtained by the study of Miguel et al. (2015). Rearranging these structures and testing them at
different airports is considered appropriate in terms of evaluating their operability.
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In the light of the research findings, the rate of explaining the repurchase intention of the supported
hypotheses is 65%. This rate turns into repurchase behavior at a rate of 87%. These rates were 44% and 74%
in the UTAUT2 theory (Ventakesh et al., 2012). In this context, the variance value obtained shows that the
developed research model can be easily used in studies to explain technology-oriented consumer behaviors.
Moreover, the findings confirm that the developed research model strongly explains the repurchase
behavior in the Turkish domestic market. Accordingly, technology-oriented consumer behavior can be easily
understood by airline companies in the Turkish domestic market by using this research model, and the
necessary marketing policies can be determined within this scope. It can also be used by researchers in the
field and can make important contributions to the literature.
In terms of theoretical perspective, the study enriches UTAUT-2 theory with Consumer Innovativeness,
Perceived Risk, Consumer Trust variables. Additionally, the carried research shows that the developed
model from UTAUT-2 is applicable in airline marketing. In addition, the empirical findings of the developed
research model have some implications for airline companies. The results suggest that airline companies
should focus on increasing the functionality and quality of the applications that they serve for passengers’
use on the purpose of maintaining their current customer potential and gaining new ones. Increased
accessibility of the technologic services can encourage of the Facilitating Conditions of online applications of
airlines and affect Performance Expectancy of the passengers positively. Considering the vital relationship
between the updated digital contents and consumer innovativeness, this result suggest that airline
companies should always keep their digital services updated for a positive consumer attitude in terms of
repurchase intention. Another important finding of the carried research is the positive effect of social
influence on repurchase intention of passengers. This result shows that Turkish society are well aware of
technological services and its importance for their life. Also, it reveals that airline passengers use
technological services if their social environment approves it. Consumer trust is third strongest predictor of
repurchase intention in the scope of the carried research. The obtained findings clearly suggest that more
consumer trust will bring more passengers to use airlines companies’ digital platforms. It is suggested that
the airlines companies should carried out their marketing strategies in terms of developing consumer trust
in online transactions. On the other hand, consumers still have some suspects in terms of reliability, privacy,
financial and physical dimensions of online platforms. It is suggested that airline passengers should be
better informed about airline companies’ security measures for their online presences. Habit is another
important variable affecting repurchase intention positively. In terms of habit, it is seen that airline
passengers develops automated behaviour toward technological services. This implies that airline
companies should continue to develop their technological services in terms of user friendliness, easily
understandable content, and navigation.
Companies need the data explaining the potential consumers' characteristics and behavior in order to
develop correct marketing strategies and build strong customer relationships. By this way, not only the
correct messages are to be delivered to correct segments but also the correct services are to be delivered to
correct customer segments. When it comes to digital marketing efforts, it becomes more important to have
this vital data for the companies that try to understand consumer potentials’ behavior. On this point, airline
industry is one of the industries dealing with digital consumer behavior analysis. Naturally the usage rate of
digital platforms by airline passengers draw airline companies’ attention to the field of technology use and
consumer behavior. It will be beneficial to look at online shopping statistics of airline passengers in order to
understand the importance of analyzing online consuming behavior. In terms of global airline market, the
amount of online shopping transactions was nearly 300 billion dollars in 2018. In addition to that the rate of
online shopping of airline passengers in total online purchases was 65% (Nöldeke, 2018). These statistics for
Turkey was respectively 60 billion Turkish liras in total online purchases and the rate of 35% in total online
purchases (TÜSİAD, 2018). As it is seen, the digital platforms are used by the airline passengers intensely.
The findings derived from the developed research model provides consumers’ demographic and
psychographic features decently in the context of using digital platforms for travelling. By the obtained
findings, airline companies can easily understand consumer potentials’ online behaviors. By this way, airline
companies can develop more precise digital marketing strategies and can build strong customer relations.
This research has strongly proven that a key component of airlines' value proposition to consumers is
technological services. The study makes it clear that there is a significant gap in this area. The research
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makes an important contribution to this field by modeling the influence of technology acceptance and
perception of airline consumers on their repurchase behavior, and also provides an important explanation
for technology-oriented consumer behavior in the domestic airline market.
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ANNEX 1 Research Qustionnaire

Variable

Code
PB1

Performance
Expectancy

PB2
PB3
PB4

Variable

Effort
Expectancy

Variable

Facilitating
Conditions

Variable

Hedonic
Motivation

Variable

Price Value

Variable

Source: Ventakesh et al. (2012)
I find functional using of airline companies’ technological services for my things such as planning my
travels, buying tickets.
Using technological services offered by airline companies increases my achievement luck for the things
such as planning my travels, buying tickets which is important for me.
Using technological services offered by airline companies help achieving the things such as planning
my travels, buying tickets more rapidly.
Using technological services offered by airline companies increases (providing easier, faster, less cost
travel planning) my productivity.

Code

Source: Ventakesh et al. (2012)

ÇB1

It is easy for me to learn how to use technological services offered by airline companies.

ÇB2

My interaction with technological services offered by airline companies is open and understandable.

ÇB3

It is easy for me to use technological services offered by airline companies.

ÇB4

It is easy for me to gain using skill of technological services offered by airline companies.

Code

Source: Ventakesh et al. (2012)

KŞ1

I have the needed resources to use airline companies' technological services.

KŞ2

I have the needed knowledge to use airline companies' technological services.

KŞ3

Technological services offered by airline companies is compatible with other technologies that i use.

KŞ4

I can get help from others when I have difficulty using the technological services offered by airline
companies.

Code

Source: Ventakesh et al. (2012)

HM1

It's fun to use the technological services offered by airlines

HM2

It is enjoyable to use the technological services offered by airline companies.

HM3

It is very pleasant to use the technological services offered by airline companies.

Code

Source: Ventakesh et al. (2012)

ÜD1

I can plan a less costly travel by using the technological services offered by airline companies.

ÜD2

By using the technological services offered by airline companies, I can search for different discounted
flight campaigns or cheaper flights and choose among them.

ÜD3

I can buy more economical tickets by using the technological services offered by airline companies.

Code

Source: Ventakesh et al. (2012)

AŞ1

It became a habit for me using the technological services offered by airline companies.

AŞ2

Using the technological services of airline companies is something I do frequently.

AŞ3

It is an obligation for me to use the technological services of airline companies.

AŞ4

It comes natural to me to use the technological services of airline companies.

Habit
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Variable

Code

Social Effect

SE1
SE2
SE3

Source: Martín S., M., Herrero, A., 2012
People that i value their ideas think that it is beneficial for me to use airline companies' technological
services.
People that are around me think that it is logical for me to use airline companies' technological
services.
People that are important for me agree with me upon using airline companies' technological services.

Variable

Code

Source: Grazioli ve Jarvenpaa (2000)

Perceived
Trust

TG1
TG2

Airline companies' technological services have the infrastructure enabled me to make things such as
safely purchasing tickets, making reservation and searching flights.
Airlines keep their promises with their technological services.

TG3

Airline companies do their best to help whenever i need them while using their technological services.

TG4
TG5

Airline companies have the necessary experience to safely make payment transactions over the
internet with their technological services.
Airline companies' technological services are reliable.

Variable

Code

Source: Davari, A., Lyer, P., Rokonuzzaman M., (2016).. and Andrews (2011)

Perceived
Risk

AR1

Buying tickets by using airline compaines' technological services over the internet is risky.

AR2

Variable

Code

I believe that it is riskier when comparing for buying tickets by using technologic services offered
airline companies than other alternatives.
I am not sure whether my personel information stored while using airline companies' technological
services is shared or not with third parties.
I am not sure whether my personal information is protected or not during using airline companies'
technological services.
I do not hesitate give my credit card information when requested while using airline companies'
technological services.
Source: Martin and Catalan, (2012)’dan uyarlandı

Consumer
Technologic
Innovativene
ss

TY1

If i hear a new information technology, i look for the ways for experiencing it.

TY2

I am generally the first person using new information technologies among my friends.

TY3

I enjoy trying new information technologies.

Variable

Code

Source: Nyguen, L., and Nyguen, M., (2017) and Ventakesh et al. (2012)

Repurchase
Intention

TSN1

I have intention to continue my air travels by using airline companies' technological services in future.

TSN2

I am planning to continue my air travels by using airline companies' technological services.

TSN3

It is highly possible that i repurchase flight ticket by using airline companies' technological services.

Variable

Code

Source: Nguen, Leblanc (2001), Ranaweera, Prabhu (2003) and Koçoğlu, 2016

Repurchase
Behavior

TSD1

I will purchase flight ticket again by using airline companies' technological services.

TSD2

I purchase ticket for my travels by using airline companies' technological services.

TSD3

I advise my friends to buy tickets by using airline companies technological services.

TSD4

When i need, i firstly prefer airline companies' technological services in order to buy ticket.

AR3
AR4
AR5

*cited Demirgüneş (2015) 10.12711/tjbe.2015.8.1.0009
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Purpose – The purpose of this study is to reduce the costs of a plywood manufacturing enterprise in
Ordu province with the kaizen costing method and achieve the targeted profit.

Received 8 December 2021
Revised 30 May 2022
Accepted 5 June 2022
Article Classification:
Research Article

Design/methodology/approach – Kaizen costing method is an approach that aims to reduce the costs
of the enterprise through continuous improvement activities. As a result of the interviews with the
business managers and the studies carried out in the manufacturing field, it was determined how much
cost reduction the business should reduce to reach the targeted profit. Then, the units and amount of
this reduction were calculated. These calculations were made using the kaizen costing method, which
was developed based on the kaizen philosophy aimed at continuous improvement.
Findings – As a result of the calculations, it has been revealed that a cost reduction of 2.1 million TL in
production is required for the enterprise to reach the targeted profit. 1.05 million TL, which is half of
this cost reduction, should be in the peeling unit, 630.000 TL in the drying unit, 315.000 TL in the
pressing unit and 105.000 TL in the storage unit.
Discussion – Today, businesses are constantly implementing new methods to cope with the increasing
competition all over the world. One of them is the kaizen costing method. This method, which first
appeared in Japan, aims to control costs, and reduce these costs to reach the targeted profit. With kaizen
costing, continuous improvements are realized by focusing mainly on critical processes. Unlike
traditional costing methods, it is a superior method in assigning duties and responsibilities for
improvements to the employees who do the work directly in the production.

1. Introduction
Due to the intense competition experienced today, businesses can't increase the prices of their products to
increase their profits. Cost reduction is the easiest and surest way to increase profits in the short run. If used
correctly, it can also be the main driver of long-term growth. In cost reduction, the firm focuses on costs within
its control, rather than factors that are difficult to control, such as market prices, competitors, or government
regulation (Bragg, 2010, p. 7). Businesses need to perform cost control effectively to survive in the global
competitive environment and gain a competitive advantage (Ağ, 2018, p. 1199). As a part of the kaizen
management approach, the Kaizen Costing approach is mainly preferred by Japanese businesses. Continuous
improvement activities applied for cost reduction in the production phase of the product life in kaizen are
carried out intensively. In addition, the search for alternatives to produce existing products with higher quality
and cheaper is also the goal of the Kaizen method. In companies that perform short-lived production, the life
of the production processes is longer than the life of the products. Therefore, it prioritizes the search for
production alternatives and improving production in the Kaizen approach, where more significant savings
can be achieved by concentrating on the production processes in the manufacturing stages rather than the
product itself (Uyar, 2018, p. 111). Kaizen costing is the process of determining a target cost to reduce costs in
the production phase and continuously improve the production processes to achieve this cost (Bozdemir &
Orhan, 2011, p. 464). Kaizen Costing System is also a cost management system within the concept of Lean
Accounting. The Kaizen Costing System aims not to have a static production process that runs according to
predetermined standards but to provide cost reduction with continuous improvements by focusing on the
most critical processes. In this system, cost reduction is not the job of a single person but a team job (Altınbay,
2006, p. 121).
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2. The Kaizen Concept
Kaizen means “change for the better” or “development” in Japanese. In the second half of the twentieth
century, the term Kaizen became associated with improving industrial and workplace productivity. II. After
World War II, most Japanese leaders focused on mastering the possibilities for improving industrial
production (Hine & Brubaker, 2007, p. 189-190). Kaoru Ishikawa's introduction of the cause and effect
(fishbone) diagram in problem-solving in 1950, Shigeo Shingo's introduction of the concept of zero quality
control (source control and poka-yoke system) in the early 1960s, the development of the concept of “quality
circles” by Tetsuichi Asaka and Kaoru Ishikawa in 1962 and the establishment of the Kaizen Institute by
Masaaki Imai in 1962 formed the building blocks of the spread of the concept of kaizen to the world (Mika,
2006, p. 6).
Especially in 1986, with Masaaki Imai's book Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success, the concept
began to attract attention in the Western world. Imai has taken the concept of Kaizen broadly and stated that
the concept means continuous improvement in personal life, home life, social life and working life. According
to him, Kaizen means a continuous improvement in business life that includes both managers and employees.
(Imai, 1986, p. 3). Although the improvement in the scope of kaizen is small and incremental, the kaizen
process produces dramatic results over time. Based on common sense and low-cost approaches, the kaizen
process ensures gradual progress that pays off in the long run. Kaizen is also a low-risk approach. Managers
can always go back to their old ways without incurring huge costs (Imai, 1997, p. 1-2). Kaizen is a concept that
includes many world-renowned Japanese practices under its umbrella.
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Figure 1. Kaizen as an Umbrella Concept
Source: (Imai, 1986, p. 4)

3. Kaizen Costing
Kaizen costing is a Japanese term that refers to a series of cost reduction steps that can be used after a new
product design is given to the workshop. Kaizen costing methodology involves eliminating losses in the
manufacturing, assembly, and distribution processes and work steps in any of these areas (Bragg, 2010, s. 6768). Kaizen costing (or genkakaizen in Japanese) is the system that supports the cost reduction process in the
production phase of the current production model. The Japanese word kaizen is slightly different from the
English word “improvement”. Kaizen refers to the continuous accumulation of small improvement activities
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rather than innovative improvement. Thus, kaizen costing involves reducing costs during the manufacturing
phase of existing products (Monden, 2004, p. 30).
Kaizen costing, which is sometimes confused with target costing, differs from target costing in that target
costing is used in the design phase of the product life cycle and kaizen costing in the manufacturing phase
(Lal & Srivastava, 2009, p. 330). Target costing supports cost reduction in the design and development phase
of a product or market offering, while kaizen costing supports cost reduction in the manufacturing phase of
already existing products (Taschner & Charifzadeh, 2020, p. 106).
Table 1. Comparison of Standard Costing and Kaizen Costing
Standard costing concepts

There is the concept of the cost control system.

Assumes stability in existing production processes.

The aim is to meet cost performance standards.

Kaizen costing concepts

There is the concept of a cost reduction system.

It assumes a continuous improvement in
production.

The aim is to achieve cost reduction standards.

Standard costing techniques

Standards are determined annually or semiannually.

Cost variance analysis is done by comparing actual
costs.

Cost variance research occurs when standards are
not met.

Kaizen costing techniques

Cost reduction targets are set and implemented
monthly, and continuous improvement
(Kaizen) methods are applied throughout the
year to achieve the targets.

Cost variance analysis is done not by the actual
amount of reduction in costs, but by comparing
the targeted kaizen costs with the standard
costs.

Investigation occurs when target cost reduction
(Kaizen) amounts are not reached.
Who has the best information to reduce costs?
 Employees are closest to the process and therefore
know best.

Who has the best information to reduce costs?
 Managers and engineers develop standards because
they have technical expertise.

Source (Atkinson, Kaplan, Matsumura, & Young, 2012, p. 275)
Kaizen costing is entirely different from standard costing in that it aims at the continuous reduction of costs
during the production phase. In contrast, standard costing aims at obtaining and maintaining standard costs
(Monden & Hamada, 1991, p. 34).

Direct costs

General
Kaizen
Indirect costs
Kaizen
Costing
Unit-specific
Kaizen

Productspecific
Componentspecific

Figure 2. Various Kaizen Costing Approaches
Source: (Cooper & Slagmulder, 2005, p. 272)
General kaizen costing: Businesses use kaizen costing to continuously reduce the direct costs of products such
as materials and labour during the production stages. In this type of program, the firm sets cost reduction
targets for each period. Each budget period has modest savings goals, but savings accumulate over time.
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Kaizen costing for indirect costs reduces the demand for production support activities. The firm usually
achieves these savings over more than one budget period (Cooper & Slagmulder, 2005, p. 271-272).
Item-specific kaizen costing: In this approach, the costs of individual products and the components they contain
are reduced. The product-specific cost of kaizen increases the rate of cost reduction for individual products,
especially those facing intense price competition in the market. The firm uses this technique to achieve product
lifecycle profit targets. Firms apply component-specific kaizen costing to reduce the costs of components with
high costs significantly and quickly. Savings from these interventions add to those achieved with general
kaizen costing programs (Cooper & Slagmulder, 2005, p. 272).
Kaizen costing systems have several important features in common (Kaplan & Cooper, 1998, p. 61):









The focus is on understanding and motivating process costs, not getting more accurate product costs.
Cost reduction is a team responsibility, not an individual’s.
Frequently, even on a batch basis, actual production costs are calculated, shared, and analyzed by
front-line workers. In most cases, the team itself, not the accounting staff, collects and prepares cost
information.
Cost information used by teams is customized for production environments so that learning and
improvement efforts are focused on areas with the most significant opportunity for cost reduction.
“Standard costs” are continually adjusted to reflect both past reductions in actual costs and targeted
improvements in future costs. It maintains proven innovations in process improvement and sets a
new level for further improvement.
Work teams are responsible for generating ideas to achieve cost reduction goals, they have the
authority to make small-scale investments if they can show that they can reduce costs.

4. Literature Review
Modarress, Ansari & Lockwood (2005)defined a method used to determine kaizen costs that would provide
relevant cost data to support lean production decisions, and in their study, the total processing time was
reduced from 4.25 hours to 3.55 hours, and value-added processing time was increased from 48.24% to 57.75%.
Okutmuş & Ergül (2015) tried to minimize the costs of services by using target costing, value analysis and
kaizen costing methods in an integrated way in their study of accommodation businesses. Öğünç & Doğru
(2017) examined the relationship between kaizen, total quality management, productivity increase, and costs
through businesses that achieved positive results in terms of productivity increase by applying kaizen costing
and total quality management systems. In the study of Hacıhasanoğlu (2012), an improvement of 29% was
achieved in the production amount with the kaizen activities carried out in the enterprise operating in Kayseri.
Kurtlu & Çakır (2019) determined with the kaizen costing method that the costs should be reduced by 8-10%
for the partners to reach the desired profit in a 5-star accommodation business operating in Antalya. Kahveci
& Okutmuş (2021) determined how much cost should be reduced in logistics sub-activity with kaizen costing
in an arms factory that exports 97% of the production. Paksoy, Atabey, & Yılmaz (2020) investigated the
amount of cost reduction required to reach the targeted profit amount for 2020 with the kaizen costing method
the company, according to the findings obtained from the 2019 data of the company in a study conducted in
a textile company.

5. Methodology
5.1. Research Method
In the research, a case study was conducted in a manufacturing company that produces plywood in Ordu.
Data were obtained by face-to-face interviews with the production manager, accounting manager, and those
in charge of other departments and carrying out the necessary investigations in the business area. The data of
the company's sales and production costs for 2020 were discussed, and the kaizen costing study was carried
out based on the estimated budget studies for 2021.
5.2. Purpose and Importance of the Research
The study aims to determine the costs first with the kaizen costing method in a manufacturing company
producing plywood and then reduce the costs to reach the targeted profit. In line with the analysis of the 2020
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budget of the enterprise and the targeted profit rates for 2021, how much cost should be reduced with the
kaizen costing method was calculated. Then, it was determined at which levels and in which departments this
cost reduction should be. It is thought that this study is important in terms of being an exemplary application
in providing cost efficiency with the kaizen costing method, which will help a manufacturing company to be
more competitive.
5.3. General Information About the Business
Operating in the woodworking industry, this business is in an industry with intense competition. As a result
of the interviews with the business managers and the factory visits, it was decided to implement the kaizen
costing study in this business, as it was seen that it was appropriate. The study was carried out in a company
that produces plywood in the manufacturing industry in Ordu. The enterprise has a total of 30,000 m2 of
central production area and two branches of 20,000 m2 and 15,000 m2 closed areas. There are 323 personnel
and 46 machines in total in the enterprise. There are four main production areas in the enterprise where the
application is made. These; peeling, drying, pressing, and storage. The production stages of the plywood
product are as follows:
First, the logs are peeled from the peeling machine and dried in the dryer. Then it is passed to the glueing
section and glued in layers. Afterward, the product goes to the pressing area and is compressed at specific
rates, and becomes plywood. Finally, it is transported and stored.

6. Findings
The sales and production costs of the plywood producing enterprise for the year 2020 are as in Table 2.
Table 2: Sales and Costs (2020)
Actual Selling Price per m3
Actual Cost per m3
Amount of Product Produced
Sales Revenues
Cost of Produced Goods
Peeling Cost
Drying Cost
Pressing Cost
Storage Cost

2.800 TL
2.565 TL
43.826 m3
122.712.800 TL
112.413.690 TL
56.206.845 TL
33.724.107 TL
16.862.053,50 TL
5.620.684,50 TL

The estimated budget expectation of the enterprise for 2021 is as in Table 3. Due to the extreme fluctuations
in the general level of prices, the effect of inflation on costs has not been considered.
Table 3. Estimated Budget Data for 2021
Target Sales Price per m3
Estimated Product Quantity
Target Profit Margin

2.900 TL
50.000 m3
%13

According to Table 2 and Table 3, the actual sales price of one m3 of plywood produced in 2020 is 2.800.00 TL,
and the cost of one m3 is 2.565.00 TL. A total of 43,826 m3 of plywood was produced in 2020, resulting in a total
sales revenue of 122,712,800,00 TL. The total cost of the manufactured product in 2020 is 112,413,690,00 TL. In
the same year, the total costs in the production units were as follows. The total cost of the peeling unit is
56,206,845.00 TL, the total cost of the drying unit is 33,724,107.00 TL, and the total cost of the pressing unit is
16,862,053.50 TL, and the total cost of the storage unit is 5,620,684.50 TL. In the estimated budget data for 2021,
the target sales price of one m3 of plywood is estimated as 2,900.00 TL, and it is planned to produce a total of
50.000 m3 of plywood. The target profit rate for 2021 is estimated at 13%.
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6.1. Kaizen Costing Stages
Kaizen costing process for the enterprise takes place in six plans (Monden & Lee, 1993, p. 22-23).
Production Distribution and Sales Plan (Which includes projections of contribution margins from sales)
At this stage, calculations of the profit contribution margin are made according to the sales of the enterprise.
Accordingly, the profit of the manufacturing enterprise, which was first applied, for 2020 is calculated as
follows.
Previous Period Profit (2020) = Actual Amount of Produced Goods x (Actual Selling Price – Actual Cost)
Previous Period Profit = 43.826 m3 x (2.800 TL/m3 – 2.565 TL/m3)
Previous Period Profit= 10.299.110 TL
After calculating the profit for 2020, the profit forecast calculations for the next year (2021) are as follows:
Following Period Profit (2021) = Estimated Amount of Goods Produced x (Target Sales Price x Target Profit
Margin)
Estimated Profit of Following Period (2021) = 50.000 m3 x (2.900 TL/m3 x 0,13)
Estimated Profit of Following Period = 18.850.000 TL
At this stage, to reach the estimated profit in the following period, the amount of profit that needs to be
obtained with the kaizen costing method is as follows:
Additional Profit = Profit of Following Period (2021) – Profit of Previous Period (2020)
Additional Profit = 18.850.000 TL – 10.299.110 TL = 8.550.890 TL
Projected parts and Material Costs
The main raw material of the manufacturing enterprise producing plywood is poplar-beech logs. It is
estimated that the price of logs will be 2.000 TL per unit for 2021. According to the 50,000 m3 sales estimation
of the enterprise, the total cost of the main products in 2021 is estimated to be = 50,000 m 3 x 2,000 TL/m3=
100,000,000 TL.
Plant Rationalization Plan
At this stage, variable costs in production will be calculated and cost reductions will be planned. In this
context, the first calculation of the total cost for 2021 is as follows:
Total Estimated Cost (2021) = Actual Unit Cost (2020) x Estimated Amount of Goods Produced (2021)
Total Estimated Cost = 2.565 TL/m3 x 50.000 m3
Total Estimated Cost = 128.250.000 TL
In addition, the unit target cost for 2021 is calculated as follows.
Target Cost per Unit (2021) = Target Sales Price (2021) – (Target Sales Price x Target Profit Margin)
Unit Target Cost = 2.900.00 TL/m3 – (2.900.00 TL/m3 x 0.13)
Unit Target Cost = 2.523.00 TL/m3
Thus, the total target cost for 2021 was calculated as follows.
Total Target Cost (2021) = Unit Target Cost (2021) x Estimated Amount of Goods Produced (2021)
Total Target Cost =2.523 TL/m3 x 50.000 m3
Total Target Cost = 126,150,000 TL
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To reach the targeted profit, it is necessary to reach the targeted cost. The difference between the total
estimated cost for 2021 and the total target cost for 2021 shows the amount required for the amount of
reduction in variable costs in production. According to this:
Amount of Reduction in Variable Costs in Production = Total Estimated Cost – Total Target Cost
Variable Cost Reduction Amount in Production = 128.250.000 TL – 126.150.000 TL
Variable Cost Reduction Amount in Production = 2,100,000 TL
Accordingly, if the business wants to reach the targeted profit rate, it should reduce the variable costs by TL
2,100,000. Thus, it will be able to reach its targeted 13% profitability by selling 50,000 m3 of product at a unit
price of 2,900 TL/m3, which is the target sales price for 2021.
Personnel Plan
The enterprise is planned to work with 350 workers in 2021. The distribution of the employees according to
the production expense centres is as in Table 4:
Table 4: Personnel Planning for 2021
Production Units
Peeling
Drying
Pressing
Storage
Total

Planned number of employees
175
105
53
17
350

In 2021, it is planned to employ 175 employees in the peeling unit, 105 employees in the drying unit,
53employees in the pressing unit, and 17 employees in the storage unit. The average wages that the business
will pay to these employees for 2021 are shown in Table 5.
Table 5. Distribution of Average Direct workforce Wages in 2021
Main Production Cost Centres
Peeling
Drying
Pressing
Storage
Total

Number of
Employees
175
105
53
17
350

Annual Total Average Wage
7.560.000
4.536.000
2.289.600
734.400
15.120.000

The workers working in the main production cost centres in Table 5 are direct workers, and the cost to the
employer for each worker has been determined as approximately 3,600 TL with government incentives.
Accordingly, the annual total average wage was calculated as (number of workers x 3.600 TL x 12 months).
The annual average wage was calculated as 15.120.000 TL, with a total of 7.560.000 TL in the peeling, 4.536.000
TL in the drying, 2.289.600 TL in the pressing, and 734.400 TL in the storage unit.
Facility Investment Plan (Capital budget and Depreciation)
At this planning stage, capital budgeting and depreciation calculations for the facility investment are made.
The number of currently 46 machines in the plywood mill is planned to be increased to 53 by 2021.
Accordingly, the total value of fixed assets is approximately 3,000,000 TL, with an estimated annual
depreciation of 600,000 TL. The time value of money has not been considered and amounts of depreciation
have been received directly from management.
Fixed Expense Plan
At this planning stage, fixed expenditure costs such as project costs, maintenance-repair costs, advertisingpromotion costs, and general administrative expenses are determined. For the year 2021, estimated annual
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maintenance-repair expenses of 400.000 TL for the machines and approximately 4.000.000 TL as general
administrative expenses are planned.
6.2. Setting Kaizen Cost Targets
In this section, necessary calculations are made to determine kaizen cost targets.
1. Actual Cost Per Unit in Previous Year= total actual cost previous year/the amount of production realized
the previous year
Actual Cost Per Unit in Previous Year = 112,413,690 TL / 43.826 m3 = 2,565 TL/m3
2. Current Year Total Estimated Cost = Actual Cost Per Unit in Previous Year (1) x Current Year Estimated
Production Amount
Total Estimated Cost (2021) = 2,565 TL/m3 x 50,000 m3 = 128,250,000 TL
3. Current Year Kaizen Cost Target = Current Year Total Estimated Cost (2) x Cost Reduction Target Rate
According to the calculations specified in the Stage 3 facility rationalization plan;
Variable Cost Reduction in Production = Total Estimated Cost – Total Target Cost
Variable Cost Reduction Amount in Production = 128.250.000 TL – 126.150.000 TL
Variable Cost Reduction Amount in Production= 2.100.000 TL
4. Allocation ratio = Costs directly controlled by one unit/costs directly controlled by all units
There are 4 main production cost centers in the plywood business, namely Peeling, Drying, Pressing and
Storage. Activity centers also consist of activities carried out in these cost centers. The production cost of these
activities in 2020 is shown in Table 6 below.
Table 6: Cost of Produced Goods by Activity in 2020
Main Production Cost Centers
Peeling
Drying
Pressing
Storage
Cost of Goods Produced

Total Cost (TL)
56.206.845,00
33.724.107,00
16.862.053,50
5.620.684,50
112.413.690,00

By using the allocation rate formula, allocation rates based on departments are summarized in Table 7
below.
Table 7. Allocation Rates
Units
Peeling
Drying
Pressing
Storage
Total

Allocation ratio (%)
0,50
0,30
0,15
0,05
1,00

As can be seen in Table 7;
Peeling section allocation rate = 56,206,845.00 TL / 112,413,690.00 TL = 0.50,
Drying section allocation rate= 33.724.107.00 TL / 112.413.690.00 TL= 0.30,
Pressing section allocation rate= 16,862,053.50 TL / 112,413,690.00 TL= 0.15, and
Storage section allocation rate= 5.620.684.50 TL / 112.413.690.00 TL= 0.05.
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5. Kaizen Cost Target for Each Unit = Current Year Kaizen Cost Target (3) x Allocation Ratio (4)
After the allocation rates are determined, the kaizen cost target for each department is reached when the
current year is multiplied by the kaizen cost target. In other words, each department has kaizen cost reduction
targets. The cost reduction targets calculated by multiplying the 2021 kaizen cost target of 2,100,000 TL
calculated in the 3rd step with the allocation rate of each division are shown below based on units.
Table 8. Kaizen Cost Reduction Targets Allocation Rate by Units Kaizen Cost Reduction Target (TL)
Units
Peeling
Drying
Pressing
Storage
Total

Allocation ratio (%)
0,50
0,30
0,15
0,05
1,00

Cost Reduction Target
1.050.000,00
630.000,00
315.000,00
105.000,00
2.100.000,00

As can be seen from Table 8, in order for the plywood business to reach 13% profitability in 2021 with a unit
sales price target of 2,900 TL and to produce with a total target cost of 126,150,000 TL, It has been distributed
to the units through allocation rates, which should reduce its costs by 2,100,000 TL in total, including 1,050,000
TL in the peeling, 630,000 TL in the drying, 315,000 TL in the pressing, and 105,000 TL in the storage section.

7. Suggestions
In this study, the Kaizen Costing system has been used, and a cost minimization has been realized at a level
that can be seen as sufficient in the enterprise. For the business to reach the figures mentioned above, it is
necessary to increase its efficiency. For this reason, it is necessary to give more importance to the workforce's
training, prevent problems that may occur among employees, and establish a teamwork environment for
employees to work in harmony with each other. All kinds of activities that we would consider unnecessary
should be removed from the production processes.
The business should give more importance to audits and improve the deficiencies. For example, in the
Stripping section, billets must be appropriately placed in the machine. For this, it is necessary to cut and
straighten the tree knots. When the logs are not corrected in accordance with the machine, the machine breaks
down, and the costs for the operation increase. While the blade section of the old machines is wider, it produces
more waste, while the blade section of the machines with new technology is thinner and produces less waste.
Therefore, this issue should be considered in new machinery investments. For the drying section, it is
necessary to clean and maintain the dryers periodically. Otherwise, considering the cost of the machines used,
the repair maintenance fee increases the cost. For this, cleaning follow-up forms should be created, and
training should be given to the employees. It has been seen that compression processes are carried out without
loading the appropriate number of plates to the press machines that compress the plywood in the press section.
As a result of the pressings made without filling the machine capacity, it has been observed that the machines
work more, leading to more labour time and electricity consumption. Compaction should not be started before
the machine's capacity is full. Thus, it will increase the efficiency of the machine. In the storage section, it has
been observed that the plywood is placed carelessly, and therefore there are excessive forklift movements.
Also, it has been observed that the employees in the storage department move the products too much and
waste time while determining the customer orders. A warehouse layout plan should be prepared, and
products should not be taken out of certain areas according to their types to avoid wasting time.
8. Conclusion
Kaizen costing is an essential branch of the philosophy of kaizen, which is not content with the current
situation and aims at continuous improvement. Based on Japanese manufacturing practice, kaizen costing
focuses on continuous improvement during the production phase of a product's life cycle to reduce costs
(Vann, 2016, p. 24). In Kaizen costing, the aim is not to stabilize a production process according to
predetermined working standards. The aim is to improve critical processes continuously so that costs can be
continuously reduced in product lines that are mature, highly price-sensitive, and not prone to product
innovation (Kaplan & Cooper, 1998, p. 61). Kaizen strategy requires never-ending efforts for improvement
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that includes everyone in the organization, managers, and employees alike (Joshi, Bremser, Deshmukh, &
Kumar, 2011, p. 49). Kaizen costing is aimed at ensuring the continuous improvement of production costs
during the production phase. The target costing process, which starts at the development stage of the product,
continues with kaizen costing in the production stage, thus ensuring a continuous improvement of costs (Türk,
1999, p. 211).
With the increase in production within the country, competition has also increased. In the face of increasing
competition, manufacturers are experiencing price pressure in the market. At this point, it is not possible to
increase product prices to increase profitability. Therefore, it is necessary to keep costs under control.
Understanding the importance of kaizen costing is necessary at this point to control costs in production
processes and to avoid all kinds of unnecessary activities and waste. It should be expected that more kaizen
costing studies for businesses operating in other sectors will make businesses stronger over time, increasing
the country's competitiveness.
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Bulgular – Yapılan analizler neticesinde elde edilen araştırmanın sonuçları, örgütsel özdeşleşmenin iş
performansı ve işe adanmışlık, işe adanmışlığın ise iş performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı
etkisinin olduğu ortaya koymaktadır. Ayrıca örgütsel özdeşleşmenin iş performansı üzerinde etkisinde
işe adanmışlığın aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir.
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Tartışma – Mevcut araştırmasnın sonuçları literatürü destekler niteliktedir. Çalışanlar kendilerini
örgütün önemli bir parçası olarak hissettiklerinde örgütün karşılaştığı her türlü durumu kişisel
düzeyde algılayabilmektedir. Örgütüne karşı yüksek özdeşleşme hisseden çalışanların performansları
da artacaktır. Aynı zamanda çalışanların sahip olduğu pozitif duygu durumlarının da önemli bir iş
çıktısı olan performansı arttırdığı yapılan çalışmalarda da mevcut çalışmanın sonuçlarını destekler
nitelikltedir. Ayrıca, pozitif değişkenlerden birisi olan işe adanmışlığın da çalışanın iş performansının
artmasında önemli rol oynadığı ifade edilmektedir.
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Findings – The results of the research obtained as a result of the analyzes show that organizational
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1. Giriş
İçinde bulunulan rekabetçi çağ ile ilgili olarak örgütler açısından geleneksel yönetim yaklaşımlarının tam
anlamıyla desteklemekte zorluklar yaşadığı ve yenilikçi davranışların örgütsel ve bireysel düzeyde çalışanlar
tarafından benimsenmesinin önem kazandığı söylenebilir. Özellikle, yönetim, örgütsel davranış, davranış
bilimleri ve örgütsel psikoloji gibi disiplinler incelendiğinde çalışanların iş performansına etki edebilecek
birçok değişkenin araştırıldığı çalışmalara rastlanması da rekabetçi örgüt yapısının içerisinde yer alabilmenin
önemini ortaya koymaktadır. Ancak küresel bazda sürdürülebilir olabilmek örgütün sahip olduğu iş gücünün
özelliklerini doğru bir şekilde tespit etmesi ile mümkün olabilecektir. Bu tespitler örgütlerin iş gücü yapısını
doğru yönlendirebilmenin yanı sıra yüksek düzeyde örgütsel hedefler elde etme konusunda da yol gösterici
rol üstlenebilecektir. Bu bağlamda örgütler ve çalışanlar açısından iki yönlü bir kazanç durumu söz konusu
olabilecektir. Mevcut araştırmanın değişkenleri olan örgütsel özdeşleşme, işe adanmışlık ve iş performansı
ilişkileri incelenerek örgütsel ve bireysel düzeyde önerilere ulaşmak hedeflenmektedir. Nihai hedeflerinin
çalışanların performanslarını arttırmak olduğu göz önünde bulundurulduğunda örgütsel özdeşleşmenin bu
artışta etkili olduğu ileri sürülmektedir (Carmeli vd., 2007).
Çalışanın kendisini örgütün önemli bir parçası olarak algıladığı örgütsel özdeşleşme ile ilgili ulusal ve
uluslararası araştırmaya rastlamak mümkündür. Ancak örgütsel özdeşleşme ile ortaya çıkan bazı temel
sorularında açıklık kazanmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu sorulardan ilki örgütsel özdeşleşme
çalışanı örgütün amaçlarına doğru yaklaştırıp etkin bir performans göstermesine katkı sağlıyor mu? Diğeri
örgütsel özdeşleşmesi yüksek bir çalışanın işiyle tamamen bütünleşmesi ve kendisini işine adamış olması hali
performansı üzerinde etki oluşturuyor mu? Bireyin var oluş ihtiyacı ile de benzerlik gösteren özdeşleşme
kavramı çalışanların ihtiyaç duyduğu bağı örgütüyle arasında oluşturmasıdır. Böylece zamanının büyük bir
çoğunluğunu iş yerinde geçiren bireyin bu ortama bağlılığı bireysel ve örgütsel bazda önemli görülmektedir.
Öte yandan, çalışanın iş performansına etki eden özdeşleşme düzeyi de örgütsel olarak olumlu bir sonuç
olarak ifade edilmektedir. Beklenen doğrudan etkiye ek olarak çalışanın kendisi için belirlenen iş rollerini
yerine getirme sırasında fiziksel, duygusal ve bilişsel bağlantılı olma hali (May vd., 2004) olarak ifade edilen
işe adanmışlığın ise iş performansını arttırdığı düşünülmektedir.
Buradan hareketle, literatür incelemesi doğrultusunda kurulan araştırma modelinin cevap aradığı sorular
“Örgütsel özdeşleşmenin çalışanın iş performansını ne düzeyde etkiler? Olası etkinin işe adanmışlık değişkeni
modele eklendiğinde aracılık etkisi meydana getirmiş midir? şeklindedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacını
çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeylerinin iş performansları üzerindeki etkisini incelemek ve bu etkide işe
adanmışlık değişkeninin aracılık rolünü üstlenip üstlenmediğini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Örgütsel Özdeşleşme
Her örgüt, çalışanının yüksek düzeyde motivasyon düzeyinin üretken sonuçlarının avantajına sahip olmayı
hedefler. Özellikle yerel ve küresel pazarın rekabet üstünlüğü gerektirdiği öngörülmesi güç süreçlerden
geçilen mevcut dönemlerde örgüt çalışanının sağlayacağı katkının önemi daha da artmış durumdadır. Ancak
örgütlerin soyut değer anlayışı içerisinde yer alan ve örgütten örgüte değişiklik gösteren çalışan örgüt
etkileşiminden elde edebilecekleri potansiyel katkı sözü edilen etkileşimin iyi uyuma dönüşebilmesi bir başka
deyişle bir bağ kurulması ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda örgütsel özdeşleşmenin çalışan ile örgüt
arasındaki duygusal bağın açıklanmasında kullanıldığı belirtilmektedir (Turunç & Çelik, 2010).
Örgütsel özdeşleşme tanımlanırken sosyal kimlik kavramından yola çıkılmaktadır (Scott, 2007). Özdeşleşme
kavramı bireyin örgütüyle olan ilişkisini temel alırken aynı zamanda sosyal psikolojinin ana prensibi olan
birey grup ilişkisinin (Hogg & Abrams, 1990) önemi ile de örtüşmektedir. Çalışanın örgüt topluluğu içerisinde
kurduğu ilişkiler işine doğrudan etki etmektedir. İşe karşı gösterilen tutum, davranış ve sonuçları açıklamak
için kullanılan örgütsel özdeşleşme kavramı Sosyal Kimlik Teorisi (Tajfel, 1978) ile açıklanmaktadır (Van Dick,
2001). Sosyal Kimlik Teorisi’nin ileri sürdüğü varsayımlardan biri de bireyin sahip olduğu öz güvenin grup
üyelerinden kaynaklı oluştuğudur. Ayrıca, Loi ve arkadaşları (2014) çalışanların örgütsel özdeşleşme algısını
Sosyal Kimlik Teorisi’nin yanı sıra Lider-Üye Etkileşimi Yaklaşımı (Graen & Uhl-Bien, 1995) açısından da ele
almaktadır.
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Çalışanın örgütten, örgütün çalışandan beklentilerinin olduğu ve bu beklentilerin birbiriyle artarak
bütünleşmesi (Ashforth & Mael, 1989) olarak tanımlanan örgütsel özdeşleşme son yıllarda çalışan ya da örgüt
kaynaklı olumsuz iş çıktılarının nedenlerini araştırmak amacıyla da alan yazında önemli görülmektedir.
Özellikle örgütün nihai hedefi olan iş performansının maksimum düzeyde olması olduğu göz önünde
bulundurulduğunda; çalışanların örgütün amaçlarını tümüyle yerine getirme motivasyonunun soyut/somut
güçlendiriciler aracılığıyla desteklenmelidir. Örgütsel özdeşleşme ile ilgili alan yazın incelendiğinde bireyin
içinde bulunduğu/iş ortamını paylaştığı grup ile güçlü bir bağ kurarak ilerlemesi yüksek düzeyde
motivasyona sahip olması ile ilişkilendirilmektedir (Tyler & Blader, 2001). Bu durum bireyin örgütü için iş
tanımının dışına çıkmasını ve işine daha fazla özen ve emek göstermesine neden olabilecektir. Ancak her
çalışan aynı düzeyde örgütüne bağlı olamamakta ve örgütüyle bütünleşebilme konusunda değişen duygu
durumuna sahip olmaktadır (Dutton vd., 1994). Örgütsel davranış disiplini içerisinde incelenen kavramlardan
olan örgütsel özdeşleşme grup içi etkileşimleri ve sonuçlarını kapsamaktadır.

2.2. İşe Adanmışlık
Örgütler sahip olunan eğitim ve sosyo-kültürel alt yapının da etkisini göz önünde bulundurarak belirli bir
insan kaynağıyla verimlilik elde etmenin yanı sıra olumlu iş çıktılarının da ortaya konulmasını
hedeflemektedir. Olumlu iş çıktıları çalışan ve örgüt için sürdürülebilir faydalar sağlamaktadır. Bundan
dolayı, örgütler açısından çalışan davranışlarını anlamak ve motive edici faktörleri tespit etmek önem
kazanmaktadır. Mevcut çalışmada yer alan değişkenlerden biri olan işe adanmışlık akademisyenler tarafından
yeni bir pozitif psikoloji değişkeni olarak değerlendirilmesi ile birlikte artan bir ilgi ile çok sayıda çalışmada
kullanılmaya devam etmektedir (Bakker & Demerouti, 2017).
Bakker ve Demerouti (2007) çalışanların sahip olduğu işlerin özelliklerinin iyi oluş düzeyleri üzerinde
yönlendirici bir etkisinin olduğunu vurgularken; yüksek iş talepleri karşısında çalışanların iyi oluş
düzeylerinin olumsuz etkilendiğini ancak sosyal destek, geri bildirim ve özerklik gibi iş kaynaklarının ise iş
ile ilgili öğrenme, işe adanmışlık ve örgütsel bağlılık gibi motivasyonel süreçleri de olumlu yönde harekete
geçireceğini ifade etmektedir (Akt. Demerouti vd., 2001). İş Talepleri ve Kaynakları Modeli örgütsel bağlamda
iş kaynaklarının motivasyonel gücünün yüksek işe adanmışlık düzeyi ve mükemmel performans
oluşturacağını varsaymaktadır (Demerouti vd., 2001). İşe adanmışlık kavramının literatürde çok sayıda tanımı
yapılmakla birlikte temelde çalışanın işine karşı olumlu ve tatmin edici ruh hali ile karakterize edilerek
çaba/gayret (vigor), işe bağlılık/adanma (dedication) ve kendini işe verme/yoğunlaşma (absorption) gibi alt
boyutları içerdiği belirtilmektedir (Schaufeli vd., 2002).
İşe adanmış olma durumunu Esen (2011) örgütsel bağlılık kavramı ile ayrıştırarak çalışanın hissettiği
bağlılıktan öte tüm benliğiyle/özüyle işinde var olması ve sağladığı katkı olarak ifade etmektedir. Bununla
birlikte çalışanın yürüttüğü işte psikolojik ve fiziksel olarak enerjik olma durumu (Rich vd., 2010) ve bu
durumun geçici/anlık olmaktan ziyade herhangi bir nesne, olay, kişi ya da davranıştan ziyade duyuşsal ve
bilişsel sürekli ve yaygın bir duygu durumu olduğu da ifade edilmektedir (Schaufeli vd., 2006). Literatürde
çalışan adanmışlığı (employee engagement) olarak yer alsa da işe adanmışlık (work engagement)
kavramından farklı olarak çalışanın örgütle olan ilişkisini de içermektedir (Schaufeli & Bakker, 2010).

2.3. İş Performansı
Örgütlerin sürdürülebilir olmasındaki en değerli ve önemli unsur sahip olduğu insan gücü ve bu gücün örgüte
katkısıdır. Özellikle küresel rekabetin hızlı ve uygulamalı takip edilebilmesinde örgüt çalışanlarının rekabet
avantajı üretme algısı ve yenilikleri örgütsel çevreye uyarlama, verimliliğini arttırma çabası güçlenen örgütler
arasında da yer almalarına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda örgütün çalışanından beklediği yüksek
performans, çalışan içsel ve dışsal motivasyon kaynakları ile elde edilebilir. Ayrıca, iş performansı örgütsel
yaşamda olduğu gibi akademik araştırmaların da özellikle psikoloji biliminin çalışma konuları arasında
gereken önemi görmekte olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, örgütler ile verimliliğin artışı konusunda fikir
birliği sağlanan iş performansı kaynağının nasıl bir yapı olduğunun araştırılması akademik alanda da
araştırmacılar tarafından önemli görülmektedir (Viswesvaran & Ones, 2000).
Literatürde iş performansı kavramının farklı tanımları mevcuttur. Temel olarak çalışan performansı iki
boyutta ele alınmaktadır. Görev performansı ve bağlamsal performans olarak ele alınan boyutlardan; görev
performansı, sahip olunan herhangi bir işin sorumluluğunu bütünüyle üstlenmek ve o işi başarıyla yerine
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getirmek olarak ifade edilirken; bağlamsal performans, çalışanların içinde bulunduğu örgüt ortamında iş
arkadaşları, üstler, astlar ve müşteriler ile olan sosyal ilişkilerdeki performans ölçütü olarak belirtilmektedir
(Motowildo vd., 1997; Befort & Hattrup, 2003). Her iki performans türünün de örgütsel amaçlar
doğrultusunda olumlu iş değişkenleri ile ilişkilendirildiği görülmektedir (Christian vd., 2011; Xiong & Aryee,
2007). Ayrıca, iş performansının tanımları incelendiğinde davranış ile ilgili özelliğinin üzerinde durulduğu
görülmektedir ve bu özellik bireyden bireye farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Motowidlo & Beier, 2010).
Çalışan performansında işi benimseme, doğru bir şekilde yerine getirme ve sorumluluktan kaçmama
örgütlerin yaklaşımları ile ilişkili olsa da yapılan araştırmalar içsel motivasyon kaynaklarının (Oldham, 1976;
Hong vd., 2019) ve kişilik özelliklerinin de (Barrick & Mount, 1991; Barrick vd., 2002) etkisinin olduğunu ileri
sürmektedir. Bunun yanı sıra her işin yapısı diğerine göre farklılaşmakta ve işi yerine getirme konusunda
bireysel farklılıkların etkisi de iş performansına etki etmektedir (McCloy vd., 1994). Karmaşık ve anlaşılması
güç yapısı ile insanı örgüt yaşamında anlayabilmek psikolojik nedenleri incelemekle ile mümkün
olabilmektedir. Son yıllarda özellikle psikoloji temelli pozitif psikoloji kavramlarının her geçen gün yenisinin
eklenmesi ile de teorik ve uygulama açısından insanı anlamaya yardımcı olduğunu söylemek mümkündür.
Mevcut çalışmada literatür incelemesinden yola çıkılarak pozitif psikoloji kapsamında örgütsel özdeşleşme
ve işe adanmışlık kavramları seçilerek iş performansına olası etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

2.4. Örgütsel Özdeşlemenin İşe Adanmışlık ile İlişkisi
Araştırmanın bu bölümünde Sosyal Kimlik ve İş Talepleri ve Kaynakları modelleri ile konuya ilişkin önceden
yapılmış çalışmaların bulguları ışığında hipotezler açıklanmıştır.
Türkçe karşılığı işe tutkunluk veya işe angaje olma şeklinde de kullanılan işe adanmışlık kavramı Kahn (1990)
tarafından bireyin kendisini fiziksel, bilişsel ve duygusal olarak işe vermesi ve bu bağdan aldığı destek, güç,
enerji, motivasyon ve ilham aracılığıyla işini gerçekleştirmesidir. İşe adanmışlık kavramının incelenmesinde
yararlanılan teorilerden birisinin de İş Talepleri ve İş Kaynakları Modeli olduğunu söylemek mümkündür
(Demerouti vd., 2001). Talepler kapsamında örgütün beklentileri çalışanın yerine getirmesi gereken görevleri
işaret ederken; kaynaklar çalışanın bu sorumlulukları yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu bireysel ve
örgütsel kaynaklar olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda iş talepleri ve iş kaynaklarını dengeli bir şekilde
sunan örgüt çalışanlarının işe adanma hisleri oluşmaktadır.
Örgütsel özdeşleşme kavramı Sosyal Kimlik Teorisi kapsamında ele alınmaktadır. Teori, bireylerin kimliklerin
bir grubun üyesi olmalarından meydana geldiğini ve kendilerini duyuşsal, bilişsel, davranışsal olarak
algılamada önemli olduğunu varsaymaktadır (Tajfel & Turner, 1979). Örgütsel bağlamda örgütsel davranış ve
iş sonuçlarını anlayabilmek için yararlanılan teori aynı zamanda; çalışan ve örgüt arasındaki güçlü
bağı/motivasyonu arttırmakta ve çalışanın örgütü ve çalışma arkadaşları için emek ve çaba harcama
eğilimlerini güçlendirmektedir (Ashforth & Mael, 1989). Birey kendisini örgütüyle bir bütün olarak
algıladığında görevlerini yerine getirme konusunda yüksek motivasyon, iş birliği ve işini en iyi şekilde
yapacak ilhama sahip olabilmektedir (Wang vd., 2008). Bunun yanı sıra, çalışanların yüksek örgütsel
özdeşleşme düzeyine sahip olması örgütsel hedefler ve aktiviteler ile iç içe olması ve bu hedefleri başarmak
için işi ile ilgili tüm süreçlere dahil olmasını sağlamaktadır (Dutton vd., 1994). Ayrıca, Karanika-Murray ve
arkadaşlarının (2015) yürüttükleri araştırmanın sonucunda işe adanmışlık düzeyi yüksek çalışanların
görevlerini yerine getirmede daha istekli ve örgütüyle yüksek düzeyde özdeşleşme yaşadıkları tespit
edilmiştir.
Örgütsel özdeşleşmenin işe adanmışlık ile pozitif ilişkisini inceleyen diğer bir çalışma ise özdeşleşme düzeyi
yüksek çalışanların adanmışlık düzeyinin yüksek olma nedenini örgütün başarısını kendi başarıları gibi
algılamaları şeklinde ifade etmektedir (Zhang vd., 2017). Buradan hareketle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H1: Örgütsel özdeşleşmenin işe adanmışlık üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi vardır.

2.5. Örgütsel Özdeşlemenin İş Performansı ile İlişkisi
Motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar içinde bulunulan rekabetin üstünlük sağladığı yüzyılda
öneminin yadsınamadığı bir dönemi başlatmış olsa da çalışan performansının ve örgüte bağlılığının
incelenmesi yeni bir araştırma konusu değildir. Dolayısıyla çalışanların iş performansını arttıran faktörler
arasında örgütsel özdeşleşmenin etkili olduğu düşünülmektedir. Örgütsel yapılardaki değişkenlerin 1960
yılında iş görenlerin bağlılığının öneminin araştırılmaya başlanmasına dayanmaktadır (Becker, 1960). Öte
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yandan, pozitif psikolojinin de örgütsel yaşamda kullanılmaya başlanması (Seligman & Csikszentmihalyi
2000) ile örgütler çalışanlarından yüksek performans elde etmek için onları daha iyi tanımaya, gelişimlerine
yönelik eğitimler vermeye, olumlu geri bildirim ve ödüllendirme/teşvik süreçlerini işletmeye başlamışlardır.
Bu durum, çalışanın kendisini örgütün önemli bir parçası olarak görmesine kolaylık sağlamakta ve
desteklemektedir. Bununla birlikte, örgütüyle güçlü bir şekilde özdeşleşen çalışanlar kendi hayatta kalma
bağlarını örgütün hayatta kalması ile bağdaştırmaktadır (Dutton vd., 1994). Dolayısıyla, çalışanın varlığı
örgütün varlığını sürdürmesine bağlıdır ve bundan dolayı çalışan örgütüyle bütünleşmekte ve performansını
arttırarak katkı sağlamaktadır. Sosyal Kimlik Teorisi açısından da desteklenen bu iki değişken arasındaki ilişki
özellikle örgütsel özdeşleşme kavramı temellendirilirken bireyin içinde bulunduğu sosyal gruba aidiyetinin
yüksek bağlılık ve işine tam olarak dahil olma ile sonuçlanabileceğinin altını çizmektedir (Ellemers vd., 1999).
Sosyal Kimlik Teorisi temel alınarak yapılan çalışmalar örgütsel özdeşleşme ve iş performansı arasındaki
pozitif ilişkiyi desteklemektedir (Miao vd., 2019; Traeger & Alfes, 2019). Örgütsel özdeşleşme algısı yüksek
çalışanlar düşük olanlara göre bireysel hedeflerden ziyade örgütsel hedeflere yoğunlaşabilecek ve yüksek iş
performansı sergileyebilecektir ancak özdeşleşme düzeyin düşük çalışanlar için kendi hedefleri ve ihtiyaçları
öncelikli olabilecek ve örgütsel hedefler ikinci planda kalabilecektir (Vondey, 2010). Bu sonuç özdeşleşme
kavramını ile çelişmekte ve ben yerine biz algısı diğer bir deyişle örgütle bütünleşmeye engel
oluşturabilecektir. Öte yandan, Liu ve arkadaşları (2011) örgütsel özdeşleşmenin iş performansının her iki
boyutunu da pozitif yönde etkilediğini tespit ettikleri çalışmalarında örgütsel ve bireysel tutum ve
davranışlarının iş performansı üzerindeki etkisine de dikkati çekmektedir. Bu bulgulardan yola çıkarak
çalışmanın ikinci hipotezi şu şekilde ifade edilebilir:
H2: Örgütsel özdeşleşmenin iş performansı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi vardır.

2.6. İşe Adanmışlığın İş Performansı ile İlişkisi
Çalışanların iş ve iş yerinde tecrübe ettikleri olayları algılama ve etkilenme süreçleri birbirinden farklı olmakla
birlikte özellikle pozitif psikoloji değişkenlerinin de örgütsel davranış alanında hızla artan araştırmalara konu
olması çalışan performansını açıklamayı kolaylaştırmaktadır. Bu araştırma kapsamında işe adanmışlık ve iş
performansı ilişkisi öncelikli olarak İş Talepleri ve Kaynakları Modeli çerçevesinde ele alınmıştır. İlk olarak İş
Talepleri ve Kaynakları Modeli (Schaufeli & Bakker, 2004) kapsamında incelenen işe adanmışlık kavramı ile
bireyin sahip olduğu psikolojik kaynakların önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu modelin mevcut
varsayımlarını esas alarak yapılan araştırmaların ortak noktası talepler ve kaynaklar arasındaki dengesizliğin
ruhsal ve fiziksel olumsuz sonuçlar meydana getirebileceğini, maddi ve manevi iyileştirme kaynakları
sağlamanın ise çalışanların bireysel ve örgütsel bağlamda hedeflerini elde etmelerini kolaylaştırıcı ve
gelişimlerini destekleyici olumlu çıktılar elde edilebileceklerini öne çıkarmaktadır. Öte yandan, iş
kaynaklarının işe adanmışlık ile pozitif yönlü ilişkisinin olduğu ve iş kaynaklarını
çeşitlendirmenin/arttırmanın işe adanmışlık düzeyini de arttıracağı belirtilmektedir (Agarwal & Karpouzian,
2016). Bunun yanı sıra, işe karşı yüksek motivasyon ile bağlılık, hedeflerin gerçekleştirilmesi, çalışanların işe
adanmışlıklarının artması ve sonucunda iyi düzeyde performans göstermelerine sebep olabilecektir (Bakker
& Demerouti, 2007). Günümüze yakın tarihli İş Talepleri ve Kaynakları Modeli’ni temel alan bir araştırmada
modelin yedi varsayımı üzerinde durulmaktadır (Bakker & Demerouti, 2017). Mevcut araştırmada sözü edilen
varsayımlardan iş kaynaklarının motivasyonu etkilediği ve motivasyonunda iş performansı üzerinde olumlu
etkisinin olduğundan yola çıkılmıştır. Aynı model kapsamında iş taleplerinin yükü, ağır çalışma koşulları
çalışanların işe adanmışlık düzeylerinin olumsuz etkileneceğini ileri sürmektedir. Radic ve arkadaşları (2020)
yolcu gemisi çalışanları ile yaptıkları çalışmada işe adanmışlık kavramını Bakker ve Demerouti’nin (2017)
güncel İş Talepleri ve İş Kaynakları Modeli temel alarak yürütmüşlerdir. Çalışmanın sonucunda iş taleplerinin
işe adanmışlık düzeyini olumsuz etkilediğini tespit etmişlerdir. Grobelna (2018), otel çalışanları ile
gerçekleştirdiği çalışmada, işe adanmışlık düzeylerinin iş performansını arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Dolayısıyla, örgütler ve çalışanlar açısından olumlu ve etkin sonuçları olan işe adanmışlığın düzeyinin
belirlenmesinde farklı değişkenlerin rol oynadığını söylemek mümkündür. Çalışmanın değişkenlerinden biri
olan örgütsel özdeşleşme de işe adanmışlık gibi olumlu öncül değişken olarak incelenmektedir. Bu çalışmanın
bir diğer hipotezi olan işe adanmışlığın iş performansı ilişkisinde işine adanmış, tutku ile bağlanmış olan
çalışanların yüksek iş performansı gösterdiği yapılan diğer çalışmaların incelenmesi sonucu belirlenmiştir
(Schaufeli vd., 2002; Kahn, 1990).
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Bu bağlamda yapılan araştırmalar incelendiğinde örgütsel özdeşleşmenin yanı sıra algılanan örgütsel desteğin
de iş tatmini ve işe adanmışlık üzerinde etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır (Uzunbacak, 2020). Çalışan
bireyler örgütlerinden aldıkları olumlu geri bildirim ve destek ile işe adanmışlığın olumsuz bir şekilde
ilişkilendirildiği tükenmişlik gibi duygu durumları da tecrübe etmezler (Schaufeli & Bakker, 2004). Örgütlerin
ihtiyacı olan iş gücü kişilik ve bireysel özellikleri ile bir bütün olan örgütsel amaçlar doğrultusunda yüksek iş
performansı üretmek konusunda ilişkilendirildiği olumlu değişkenler arasında işe adanmışlık kavramı da yer
almaktadır. Bu bağlamda, literatür incelemesi sonucu elde edilen bulgulardan yola çıkılarak araştırmanın
üçüncü hipotezi şu şekilde belirtilebilir:
H3: İşe adanmışlığın iş performansı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisi vardır.

2.7. Örgütsel Özdeşleşmenin İş Performansı ile İlişkisinde İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü
Günümüz iş dünyasının zorlu görevleri, karmaşık ve tahmin edilmesi güç yapısı çalışanların işlerini artan bir
özerklik ve proaktif yaklaşım ile yerine getirmelerini gerektirmektedir (Hur vd., 2017). Bireyin örgütüyle olan
ilişkisi karşılılık (reciprocation) normu çerçevesinde çalışanın örgütü, örgütün çalışanı ile olan psikolojik
anlamını açıklamayı amaçlamaktadır (Levinson, 2009). Mevcut araştırmada ele alınan pozitif psikoloji
değişkenleri arasında örgütsel özdeşleşme ve işe adanmışlık incelenmektedir ancak örgütlerin somut iş
çıktılarına yön veren bu değişkenlerin ilişkilerinin tespit edilmesinin temelinde örgütün rekabet gücünü
artıran performans kavramı yer almaktadır. Somut çıktı bağlamında performansı yüksek çalışanların örgütün
rekabet gücünü de yükselttiği belirtilmektedir (Turunç, 2010). Garg ve Singh (2019) işe adanmışlığın aracılık
rolünü araştırdıkları çalışmada öznel iyi oluşun iş performansı üzerindeki etkisinde işe adanmışlığın tam
aracılık rolü üstlendiğini tespit etmişlerdir. Asghar ve arkadaşları (2020), restoran çalışanları ile yürüttükleri
çalışmada polikroniklik düzeyi ile iş performansı arasındaki ilişkide işe adanmışlığın tam aracılık rolünün
olduğunu ortaya çıkarmışlardır.
Bayram (2019) örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini üzerindeki etkisinde işe adanmışlığın kısmi aracılık rolünü
tespit ettiği çalışmasında bireylerin çalıştıkları örgüt ile güçlü bir bağ kurduklarında işlerine önem
verdiklerini, kendilerini yaptıkları işe adadıklarını ve sonucunda işlerinden duydukları tatmin duygusunun
arttığını vurgulamaktadır. Bununla birlikte işe adanmışlık değişkenin işe dahil olma (job involvement), iş
tatmini (job satisfaction) ve içsel motivasyon (intrinsic motivation) gibi iş performansının her iki boyutu olan
görev ve bağlamsal performansın öncül değişkenleri olarak aracılık rolü üstlendiği ifade edilmektedir (Rich
vd., 2010). Son yıllarda örgütsel özdeşleşme, iş performansı ve işe adanmışlık ilişkisini ele alan çalışmalar
liderlik türleri ile ilişkilendirilerek incelenmektedir (Buil vd., 2019; Demirtaş vd., 2017; Islam vd., 2018).
Yapılan literatür incelemesi sonucunda örgütsel özdeşleşme ve örgütsel ardıl değişken olan iş performansı
arasındaki ilişkide işe adanmışlığın aracılık rolünün olabileceği düşünülmektedir.
Buradan hareketle, işe adanmışlık kavramının aracı değişken olarak yer aldığı çalışmaların da incelenmesi
sonucu çalışmanın dördüncü hipotezi şu şekilde ifade edilebilir:
H4: Örgütsel özdeşleşme ile iş performansı arasındaki ilişkide işe adanmışlığın aracılık rolü vardır.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli
Turizm sektörü çalışanları üzerine yapılan bu araştırmanın amacı, çalışanların örgütsel özdeşleme
düzeylerinin performans üzerine etkisinin ve bu etkide işe adanmışlığın aracılık rolünün araştırılmasıdır. Bu
amaca uygun olarak oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Araştırma Modeli
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3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Yöntemi
Araştırmanın evreni Antalya turizm bölgelerinde faaliyet yürüten otel işletmelerinin departman
yöneticileridir. Araştırmanın örneklem yöntemi kolayda örneklem yöntemidir. Evrenden en kolay, hızlı ve
ekonomik olarak veri toplama avantajı sağlaması nedeniyle kullanılan kolayda örnekleme yöntemi,
araştırmacının rahatlıkla ulaşabildiği kişilerden araştırma verisini toplaması olarak tanımlanmaktadır
(Gürbüz ve Şahin, 2017). Bu yöntemde yansızlıktan söz etmek mümkün olamasada yaygın olarak kullanılan
bir yöntemdir (Haşıloğlu vd., 2015). Turizm sektörünün dinamikleri gereğince hizmet kalitesinin ve
performansın yüksek olmasının turistik talebi artıracağı öngörülmektedir (Akyurt, 2021). Bu sebeple, iş
performansını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi önemli görüldüğünden örneklem olarak turizm sektörü
çalışanları seçilmiştir. Araştırmanın Antalya bölgesinde yapılmasının nedeni, bölgenin Türkiye’nin en önemli
turizm merkezlerinden birisi olmasıdır. Araştırma 05/12/2021-20/12/2021 tarihleri arasında ve toplamda 372
katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler hazırlanan çevrimiçi anket formu aracılığıyla dijital iletişim platform,
uygulama ve araçları ile toplanmıştır. Hazırlanan çevrimiçi anket formu, otellerin insan kaynakları bölüm
yöneticileriyle paylaşılarak, işletmelerindeki yöneticilere gönderilmesi istenmiştir. Yapılan incelemede 52
formun gelişigüzel doldurulduğu belirlenmiş ve analiz dışı bırakılmıştır. Bu incelemeden sonra 320 form
üzerinden analiz yapılacak veri seti oluşturulmuştur. Evrenin kaç kişiden oluştuğuna dair net bir bilgi
edinilememiş olsa da, yol analizinin yapıldığı durumlarda toplanan veri sayısı 200’den az olmamak üzere
anket formunda kullanılan madde sayısının 5-10 katı olmasının yeterli olacağı belirtildiğinden (Kline, 2011),
ulaşılan örneklem sayısının yeterli olduğu değerlendirilmiştir.
Katılımcıların %48,8’i (n=156) kadın, %51,2’si (n=164) erkek; %65,9’u evli (n=211), %34,1’i (n=109) bekardır.
%3,4’ü (n=11) lise, %31,3’ü (n=100) ön lisans, %43,7’si (n=140) lisans, %21,6’sı (n=69) lisansüstü mezunu olan
katılımcıların yaş ortalaması 37,1±7,5 (min. 24, max. 60) yıl, sektördeki iş tecrübesi 10,6±7,8 (min. 1, max. 30)
yıldır. Yöneticilerin %5,6’sı (n=18) animasyon, %6,9’u (n=22) teknik servis, %31,3’ü (n=100) yiyecek içecek,
%19,7’si (n=63) kat hizmetleri, %36,5’i (n=117) ön büro sorumlularından oluşmaktadır.

3.3. Veri Toplama Araçları
Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği: Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen ölçeğin maddeleri Tüzün’ün
(2006) çalışmasından alınmıştır. 5’li Likert tipindeki (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum)
ölçeğin 6 maddesi bulunmaktadır. Tüzün çalışmasında iç tutarlılık katsayısını (Cronbach’s alpha) .78 olarak
hesaplamıştır. Örnek madde olarak “Çalıştığım kurum hakkında diğer insanların düşünceleri önemlidir.”
verilebilir.
İş Performansı Ölçeği: Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen ölçeğin performansa ait 4 maddesi
Sigler ve Pearson’ın (2000) araştırmasında kullanılmıştır. Türk kültürüne uyarlaması ise Sigler ve Pearson’ın
(2000) kullandığı ölçek üzerinden Çöl (2008) tarafından yapılmıştır.
Ölçek, 5’li Likert (1=Kesinlikle
katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) tipindedir. Cronbach’s alpha iç tutarlılık katsayısı Çöl (2008)
tarafından .83 olarak hesaplanmıştır. Örnek madde olarak “İş hedeflerime fazlasıyla ulaşırım.” gösterilebilir.
İşe Adanmışlık Ölçeği: Schaufeli ve arkadaşları (2017) tarafından geliştirilen ölçeğin Türk kültürüne
uyarlaması Bilginoğlu ve Yozgat (2019) tarafından yapılmıştır. Ölçek 3 maddeden oluşmaktadır. 5’li Likert
tipindeki ölçeğin uyarlama çalışmasında Cronbach’s alpha iç tutarlılık katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır.
Örnek madde olarak “Çalışırken kendimi işime kaptırırım.” verilebilir.
Ayrıca bu çalışmada anket uygulaması için Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu’ndan 02/12/2021
tarihli ve 114 nolu toplantısında 2 sıra sayılı kararı ile izin alınmıştır.

3.4. Ölçeklerin Geçerlilikleri ve Güvenilirlikleri
Araştırmanın hipotezlerini test etmeden önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için
öncelikle uç değer analizi yapılmıştır. Bu amaçla Z-skorları hesaplanarak ±3 dışında olanların yerine seri
ortalamaları atanmıştır. Ardından çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri hesaplanmıştır. Her
bir maddenin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,289 ile +2,304 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre
verilerin normal dağılım gösterdiği varsayılmıştır (Jondeau & Rockinger, 2003).
Ölçeklerin yapı geçerliliği ise ölçüm modeli üzerinden sınanmıştır. Anderson ve Gerbing (1988) tarafından
yapısal eşitlik modelinin test edilmesinin iki aşamada yapılması önerilmektedir. İlk aşamada ölçüm modeli
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ile ölçek yapılarının geçerliliğinin ortaya konulması, ikinci aşamada ise yapısal eşitlik modelinin test edilmesi
istenmiştir. Buradan hareketle ilk aşamada ölçüm modeli AMOS programı ile test edilmiştir. Analiz
neticesinde, iş performansının bir maddesi faktör yükünün .32’nin altında kalması nedeniyle analiz dışı
bırakılmıştır. Bununla birlikte; Ki-kare istatistiğinin serbestlik derecelerine oranı (x²/df=2,847), Karşılaştırmalı
Uyum İndeksi (CFI=.97), Uyum İyiliği İndeksi (GFI=.94), Turker-Lewis İndeksi (TLI=.96), Yaklaşık Hataların
Ortalama Karekökü (RMSEA=.076) değerlerinin iyi uyum gösterdiği belirlenmiştir (Joreskog & Sorbom, 1993;
Kline, 1998; Anderson & Gerbing, 1984). Ayrıca, ölçeklere ait maddelerin faktör yüklerinin örgütsel
özdeşleşme ölçeği için .63-.93, iş performansı ölçeğinin .80-.94, işe adanmışlık ölçeğinin ise .71-.92 arasında
değiştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, birleşik ve yakınsak geçerlilik CR ve AVE değerleri hesaplanmıştır.
Fornell ve Larcker’a (1981) göre CR değerinin .70’in, AVE değerinin ise .50’nin üzerinde olması ve CR
değerinin AVE değerinden büyük olması halinde ölçeklerin birleşik ve yakınsak geçerliğinin olduğu anlamına
gelmektedir. Tablo 1’deki sonuçlar, kullanılan ölçeklerin birleşik ve yakınsak geçerlilik kriterlerini de
sağladığını göstermektedir.
Ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek için oluşturulan ölçüm modelinin iyi uyum değerlerine sahip
olduğunun anlaşılmasından sonra, ölçeklerin güvenirlikleri Cronbach’s alpha (α) iç tutarlılık katsayılarına
bakılarak değerlendirilmiştir. Nunnally (1978), bu katsayıların .70’in üzerinde olmasının ölçeklerin güvenilir
olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir. Buna göre, Tablo 1’deki sonuçlara bakıldığında örgütsel özdeşleşmenin
.89, iş performansının .88 ve işe adanmışlığın .82 olarak hesaplandığı görülmektedir. Tüm katsayıların .70’in
üzerinde olması, ölçeklerin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenirlik ve Geçerlik Sonuçları
Değişkenler

Madde Sayısı

Çarpıklık

Basıklık

α

CR

AVE

Örgütsel Özdeşleşme

5

-,940

,602

.89

.90

.64

İş Performansı

3

-1,289

2,304

.88

.90

.75

İşe Adanmışlık

3

-,950

,945

.82

.83

.63

Not: α: Cronbach’s Alpha AVE: Ortalama Açıklanan Varyans Değeri; CR: Birleşik Güvenirlik Değeri

4. BULGULAR
4.1. Değişkenler Arası İlişkilere Ait Bulgular
Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri belirleme için korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın
bağımsız değişkeni olan örgütsel özdeşleşmeyle bağımlı değişken iş performansı (r=,473; p<.01) ve aracı
değişken işe adanmışlık düzeyleri arasında (r=,581; p<.01), iş performansının işe adanmışlık düzeyleri
arasında (r=,458; p<.01) pozitif yönlü anlamlı ilişkileri bulunmaktadır. Analiz sonuçları Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: Değişkenler Arası İlişkiler
Değişkenler
1. Örgütsel Özdeşleşme
2. İş Performansı
3. İşe Adanmışlık

𝐱̅
3,66
3,10
4,23

S.S.
,71
,90
,73

1
1
,473**
,581**

2

3

1
,458**

1

Not: **p≤.01; x̅=Ortamalalar; SS: Standart Sapma.

4.2. Hipotez Testine İlişkin Bulgular
Hipotezler, AMOS programı yardımıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeliyle test edilmiştir. Analizler,
maksimum olabilirlik yaklaşımıyla (maximum likelihood estimation) %95 güven aralığında, 5.000 örneklem
yeniden yükleme esasına dayanan Bootstrap yöntemiyle yapılmıştır. Yapılan yol analizinin modeli Şekil 2’de
gösterilmiştir.
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Şekil 2: Araştırmanın Sonuç Modeli
Yol analizine ilişkin sonuçlar Tablo 3’te verilmektedir. Tablo 3’te de görüleceği üzere örgütsel özdeşleşmenin
iş performansı (β =. 30, p<.001, BC 95% CI [.132, .444]) ve işe adanmışlık (β = .64, p<.001, BC 95% CI [.519, .754])
üzerine etkisi pozitif yönlü ve anlamlıdır. Bir başka ifadeyle çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri (1)
birim arttığında iş performansları (.28), işe adanmışlıkları (.37) birim artmaktadır. Katılımcıların işe
adanmışlıkları da iş performanslarını pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilemektedir (β =.46, p<.001, BC 95%
CI [.121, .445]). Bu sonuçlara göre araştırmanın H1, H2 ve H3 hipotezleri desteklenmiştir. Aracılık etkisine
yönelik sonuçlara göre işe adanmışlığın, örgütsel özdeşleşme ve iş performansı üzerindeki dolaylı etkisinin
anlamlı olduğu (β= .18, 95% BCA CI [.081, .319]) görülmüş olup H4 hipotezi de desteklenmiştir. Araştırma
modelinin uyum iyiliği değerleri ([x²/df=2,847], [CFI=.97], [GFI=.94], [TLI=.96], [RMSEA=.076]) modelin iyi
uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Tablo 3: Yol Analizi Sonuçları
Değişkenler
Örgütsel Özdeşleşme (X)
İşe Adanmışlık (M)
R2
Bootstrap Dolaylı Etki
Bootstrap Toplam Etki

B
.37***

İşe Adanmışlık (M)
β
LLCI
.64***
.519

İş Performansı (Y)
β
LLCI
.30***
.132
.28***
.121
.414
.268
Örgütsel Özdeşleşme → İşe Adanmışlık → İş Performansı
β = .18, 95% BCA CI [.081, .319]
β = .48, 95% BCA CI [.361, .579]
ULCI
.754

B
.28***
.46***

ULCI
.444
.445

Not: ***p<.001; B: Standardize Edilmemiş Katsayı; SH: Standart Hata; β: Standardize Edilmiş Katsayı; LLCI: Alt Sınır Güven Aralığı;
ULCI: Üst Sınır Güven Aralığı; x²/df: Ki-kare İstatistiğinin Serbestlik Derecelerine Oranı; CFI: Karşılaştırmalı Uyum İndeksi; TLI:
Turker-Lewis İndeksi; GFI: Uyum İyiliği İndeksi; RMSEA: Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Küreselleşmenin etkisinin her alanda hissedilmesi örgütlerin varlıklarını sürdürülebilir kılmayı
güçleştirmektedir. Giderek artan rekabet koşullarının örgütlere ve çalışanlara farklı etkileri olsa da çalışanın
örgütten, örgütün çalışandan beklenti düzeyleri benzerliğini korumaya devam etmektedir. Genel olarak
işveren çalışandan örgüt için en yüksek iş performansını ortaya koymasını beklerken; çalışan örgütün önemli
bir parçası olduğunu ve maddi ya da manevi değer görmeyi beklemektedir. Bu karşılıklı etkileşimin yönünün
pozitif olması çalışanın örgütüyle bütünleşmesini/özdeşleşmesini sağlayarak yüksek iş performansı
göstermesine neden olacaktır. Örgütler ve çalışanlar açısından olumlu iş çıktıları olarak değerlendirilebilecek
bu sürece çalışanların sahip olduğu içsel kaynaklar, bireysel ve kişilik özelliklerinin etkisi ile de bu olumlu
yönlü ilişkinin daha da artması beklenmektedir. Söz konusu artış açısından bu çalışmada ele alının diğer bir
pozitif psikoloji değişkeni olan işe adanmışlık; gayret, bağlılık ve kendini işe verme boyutlarıyla nitelendirilen
pozitif duyuşsal-motivasyonel bireye tatmin sağlayan duygu durumu olarak tanımlanmaktadır (Schaufeli vd.,
2002).
Mevcut çalışmanın amacını; turizm sektörü çalışanlarında örgütsel özdeşleşme algısının işe adanmışlık ve iş
performansı üzerindeki etkisini belirlemek ve ayrıca örgütsel özdeşleşme ile iş performansı ilişkisinde işe
adanmışlığın aracılık rolünün olup olmadığını ortaya çıkarmak oluşturmuştur. Gerçekleştirilen analizler
sonucunda çalışmanın birinci hipotezi desteklenmiştir. Modelin sonuçlarına göre, örgütsel özdeşleşmenin işe
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adanmışlık üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, çalışmanın örneklemini
oluşturan turizm çalışanlarının örgütsel özdeşleşme hissettikçe işlerine olan adanmışlıkları artmıştır.
Çalışmada elde edilen bu bulgu örgütsel özdeşleşme ve işe adanmışlık arasındaki direk etkiyi inceleyen az
sayıda çalışmanın bulguları (Karanika-Murray vd., 2015) ile de tutarlılık göstermiştir (Tyler & Blader, 2001;
Li, 2012). Bu çalışmaların sonucunda araştırmacılar; örgütsel özdeşleşme algısı ile işe adanmışlık arasında
anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Literatür incelemesi sonucunda ortaya konulan
araştırmaların sonuçları ile mevcut araştırmanın sonuçlarının benzerlik gösterdiği anlaşılmıştır. Ayrıca, Sosyal
Mübadele Teorisi kapsamında da çalışan ve örgüt arasındaki psikolojik ilişkinin çalışanın örgütsel özdeşleşme
algısı ve işe adanmışlık düzeyi ile araştırıldığı belirtilmiştir (Buil vd., 2019). Öte yandan, araştırmanın
örneklem grubunun hizmet üreten bir sektörü oluşturuyor olması da işe adanmışlık kavramının hizmet
sağlayan örgütler açısından incelenmesi adına önemini artırmıştır (Bakker & Demerouti, 2008).
Çalışmanın ikinci hipotezini test etmek amacıyla yapılan analiz sonuçları beklendiği şekilde, örgütsel
özdeşleşmenin iş performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, örgütsel
özdeşleşme iş performansını arttırmıştır. Çalışmanın bu bulgusu, örgütlerin sürdürülebilir düzeye
ulaşmalarındaki performans başarıları ile ölçümlenebildiği ortaya koyulan algılanan örgütsel özdeşleşmenin
iş performansını arttırdığını destekleyen çalışma sonuçlarıyla da (Mael & Ashforth, 1992; Carmeli vd., 2007;
Turunç & Çelik, 2010) tutarlılık göstermiştir. Literatürde yer alan bu çalışmaların sonucunda araştırmacılar;
örgütsel özdeşleşme ile iş performansı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Öte
yandan, örgütsel özdeşleşme ve iş performansını ilişkilendiren öğrenme davranışlarının etkisini inceleyen bir
araştırma bireysel bir farklılık değişkeni olarak ifade ettiği bireyin yeterliliğini geliştirme arzusunun (Dweck,
1986) bir çıktısı olarak da iş performansını değerlendirildiği görülmüştür (Chughtai & Buckley, 2010).
Çalışmanın üçüncü hipotezi olan işe adanmışlığın iş performansı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir şekilde
etkiler hipotezini test etmek amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre, işe adanmışlık iş performansıyla pozitif
bir ilişkiyi açığa çıkarmıştır. Mevcut araştırmanın örneklemini oluşturan turizm çalışanlarının işe adanmışlık
düzeyleri iş performanslarını artırmıştır. Bu bulgu, literatürde pozitif duyguların bilişsel süreçleri etkilemesini
öne süren Fredrickson ‘ın (2001) Genişlet ve İnşa Et Teorisi ile uyum göstermiştir. Bu teori, işe adanmışlık
bağlamında incelendiğinde, çalışanın işi ile pozitif ilişkisinin iş ortamına ve işte yaptığı tüm aktivitelere olan
bağlılığını arttırmaktadır. Ayrıca Genişlet ve İnşa Et Teorisi’nin varsayımı da pozitif duyguların genel
motivasyonun da ötesinde (Demerouti vd., 2010) örgütte çalışanın bilişsel süreçlerini harekete geçirdiğini ve
bu duygu durumunun performansına yansıdığını öne sürmektedir.
Çalışmanın dördüncü hipotezini test etmek amacıyla işe adanmışlığın örgütsel özdeşleşme ile iş performansı
arasındaki etkisi analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucuna göre, işe adanmışlık, örgütsel özdeşleşme ile iş
performansı arasında aracılık etkisi göstermiştir. Literatürde işe adanmışlık değişkeninin aracılık ettiği
çalışmalara rastlanmıştır. Bu çalışmalarda, işe adanmışlığın aracılık etkisi duygusal bağlılık ile iş performansı
(Yalabik vd., 2013); örgütsel özdeşleşme ile çalışan yaratıcılığı (Hui vd., 2020); iş kaynakları ile proaktif
davranış (Salanova & Schaufeli, 2008); örgütsel özdeşleşme ile iş tatmini (Bayram, 2019) arasında olduğu tespit
edilmiştir.
Mevcut çalışmanın teorik açıdan literatüre katkı sağladığı düşünülmektedir. Örgütsel özdeşleşme kavramının
iş performansına etkisini araştıran çalışmalara literatürde rastlanmaktadır. İlk sosyal psikolojik temelli
teorilerden biri olan (Hornsey, 2008) Sosyal Kimlik Teorisi (Tajfel & Turner, 1979) varsayımlarına göre, birey
algılanan bir grup içerisinde kendisini sınıflandırır (Dutton vd.,1994). Sahip olduğu sınıf içerisinde edindiği
kimliği ile üyesi olduğu grubuna aitlik hisseder (Ashforth ve Mael, 1989). Örgütsel bağlamda birey kimliği ve
özdeşleşme algısı ile zihinsel iletişim ağları geliştirir ve bu ağlar aracılığıyla içinde bulunduğu gruba aidiyet
hisseder (Scott, 2007). Özetle, bu çalışmada incelenen değişkenler pozitif örgütsel değişkenler (Lee, 1971;
Edwards, 2005) olarak değerlendirilmiş ve aidiyet, adanmışlık gibi zihinsel ve psikolojik süreçlerinin katkısı
ile çalışan performansının arttığını destekleyen sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, mevcut çalışma örgütsel
bağlamda sıklıkla çalışılan bir sonuç değişkeni olarak modellenen iş performansı değişkenine pozitif örgütsel
değişken olarak değerlendirilen işe adanmışlığın etkisini de incelemesi yönüyle önemli görülmektedir.
Literatürde örgütsel özdeşleşme örgüt temelinde araştırılmış ve farklı liderlik yaklaşımlarının uygulanması
ve etkileri (Xenikou, 2017), işten ayrılma niyetinin öngörülmesi (De Moura vd., 2009), psikolojik değişkenler
(Prati & Zani, 2013; Epitropaki 2013; Wang vd., 2017) gibi ampirik çalışmalar yapılmıştır. Çalışmaların ortak
noktası çalışanın kendisini örgütünün önemli bir parçası olarak hissetmesinin yapmış olduğu işe üst düzey
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ehemmiyet göstermesine neden olmakta ve bu durumda iş performansını/üretkenliğini artırmaktadır.
Bununla birlikte, kendilerini işleri ile tanımlayan ve yüksek düzeyde işleri ile rollerini bağdaştıran bir başka
ifade ile işlerine kendilerini adamış çalışanlarında yüksek iş performansı ortaya koydukları söylenebilir.
Mevcut araştırma ile örgütlerin değişen yıkıcı etkilerden korunmak ve güçlendirici etkilerden fayda
sağlamalarına rehberlik edebilecek sonuçların elde edildiği düşünülmektedir. İstihdam sorunu yalnızca
çalışanların değil nitelikli iş gücüne sahip olmayı hedefleyen örgütlerinde sürdürülebilirliğini sağlamalarında
stratejik bir biçimde başa çıkmaları gereken bir engel olarak görülmeli ve bu yönde çalışan davranışlarının
altında yatan sebepler özenle tespit edilmelidir. Bu tespitin yapılması sürecinde örgüt üst düzey yönetim
kademesini de kapsayacak şekilde çalışanlarını değerli hissettirmesi çalışan-örgüt ilişkisini güçlenmesine ve
bütünleşmesine kolaylık sağlayacaktır. Örgütlerin bu tutumu örgüt kültürünü temsil edecek ve bu yansıma
çalışanların örgütü kendileri kurmuş kadar işlerini benimsemelerine önemli bir katkı sağlayacaktır.
Mevcut araştırmanın literatüre sağlayacağı katkıların ileri sürülmesinin yanı sıra birtakım kısıtlarının da
olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Araştırma yöntemi ile ilgili kısıt için yalnızca kesitsel bir yöntem
kullanılmış olması ve verilerin belirli bir dönemde belirli bir örneklem grubundan elde edilmiş olması
söylenebilir. Dolayısıyla, boylamsal bir çalışma ile desteklenebileceği düşünülmektedir. Öte yandan, verilerin
toplandığı süreçte hali hazırda COVID-19 pandemisinin devam ettiğinin göz önünde bulundurulması
gerektiği düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, çalışanların pandeminin etkisi ile artan işten ayrılma niyetleri,
azalan işe adanmışlık düzeyleri, tecrübe ettikleri olumsuz psikolojik dönemin aynı zamanda olumsuz iş
çıktılarına da neden olabileceği söylenebilir. Bu bağlamda yapılan mevcut çalışma sonuçlarının pandemi
sürecinin tamamen sona ermesi ile birlikte çalışanların sözü edilen değişkenler ile tekrar bir araştırma modeli
oluşturulması ve karşılaştırma yapılması da önerilmektedir. Örgütsel bağlamda, benzer araştırmaların temel
alınması içinde bulunulan yüzyılın var olan örgütlere ya da yeni girişimlere öncülük edebilmesi
doğrultusunda çalışan davranışlarının nasıl şekillendiğinin tespit edilmesinin kurumsal öncelik olarak
belirlenmesinin gerektiği düşünülmektedir. Bu öncelik için örgüt tarafından maddi/manevi desteklerin
sağlanması rekabetin doğurduğu faydaları elde etmeyi mümkün kılabilecektir.
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Amaç – Bu araştırmanın amacı çevresel duyarlılığın çalışanların yeşil örgütsel davranışına etkisinde kişilik
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Yöntem – İstanbul’da eğitim hizmeti veren devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenler
araştırmanın evrenini oluştururken gönüllü olarak katılanları çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamında 15 Ekim ve 20 Aralık 2021 tarihleri arasında 577 katılımcıya Kişisel Bilgi Formu,
Çevresel Duyarlılık Ölçeği, Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği ve On Maddeli Kişilik Ölçeğinden oluşan anket
uygulanmıştır. Araştırmada Aracı Değişken Analizi için SPSS PROCESS Eklentisi kullanılmıştır.
Bulgular – Analiz sonucunda çevresel duyarlılık tutumunun, bilgi/duygu faktörünün, özenli davranışın ve
geri dönüşümün yeşil örgütsel davranış ve teknolojik duyarlılık üzerine etkisinde deneyime açıklık,
yumuşaklık, duygusal denge, sorumluluk ve dışadönüklük gibi kişilik özelliklerinin kısmi aracılık etkisi
olduğu tespit edilmiştir.
Tartışma – Bu çalışmada, çevresel duyarlılığın çalışanların yeşil örgütsel davranışlarına etkisinde kişilik
özelliklerinin aracı rolü belirlenmeye çalışılmış ve çevresel duyarlılık tutumunun, bilgi/duygu faktörünün,
özenli davranışın ve geri dönüşümün yeşil örgütsel davranış ve teknolojik duyarlılık üzerine etkisinde
tecrübeye açıklık, yumuşaklık, duygusal denge, sorumlulukla dışadönüklük gibi kişilik özelliklerinin kısmi
aracılık etkisi olduğu tespit edilerek analiz sonuçları yorumlanmıştır. Araştırmanın konusunu oluşturan
değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Çalışmada çevresel sorunların
gittikçe arttığı günümüzde konunun önemi ve gelecekteki durumu ile ilgili olarak yorum ve önerilere yer
verilmekte ve ilerideki literatür çalışmalarına öncülük edeceği ve sektörel alana da katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Purpose – The purpose of this research is to determine the mediating role of personality traits in the effect
of environmental sensitivity on the organizational green behavior of employees.
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Design/methodology/approach – While the academicians working in state and foundation universities
providing education services in Istanbul constitute the universe of the research, those who participate
voluntarily constitute the sample of the study. Within the scope of the research, a questionnaire consisting
of Personal Information Form, Environmental Sensitivity Scale, Green Organizational Behavior Scale and
Ten-item Personality Scale was applied to 577 participants between October 15 and December 20, 2021.
SPSS PROCESS Plugin was used for Mediator Variable Analysis in the research.
Results – As a result of the analysis, personality traits such as openness to experience, softness, emotional
balance, and extroversion with responsibility have a partial mediation effect on the effect of environmental
sensitivity attitude, knowledge/emotion factor, attentive behavior and recycling on green organizational
behavior and technological sensitivity.
Discussion – In this study, it was tried to determine the mediating role of personality traits in the effect of
environmental awareness on green organizational behavior of employees and openness to experience,
softness, emotional balance, responsibility extroversion in the effect of environmental sensitivity attitude,
knowledge/emotion factor, attentive behavior and recycling on green organizational behavior and
technological sensitivity. Analysis results were interpreted by determining that personality traits such as
personality traits have a partial mediation effect. There is no research on the relationship between the
variables constituting the subject of the research. The study includes comments and suggestions regarding
the importance of the issue and its future situation in today's world, where environmental problems are
increasing, and it is thought that it will lead the literature studies in the future and contribute to the sectoral
field.
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1. Giriş
Çevre konuları günümüz dünyasında güncel pek çok sorunla birlikte anılmaktadır. Ekosistem sorunları
olarak adlandırılan bu sorunlar küresel ısınma, ormansızlaşma, türlerin yok olması, su kaynaklarının
kirlenmesi, erozyon vb. gibi konular olarak gündemi oluşturmaktadır. Bu konular iklim değişikliği
hakkındaki yeni akımlar çerçevesinde ele alınmakta, kapsamlı bir bakış açısıyla çevre sorunlarının neden
kaynaklandığı irdelenmeye ve çevresel duyarlılık sürdürülmeye çalışılmaktadır.
Öte yandan, iş dünyasının doğa üzerindeki olumsuz etkileri 70’li yıllardan bu yana bilinmekte ancak
hükümetler ve organizasyonlar gereken düzeyde iyileştirmeleri hayata bir türlü geçirememektedir.
Sürdürülebilir bir dünyaya giden dönüşüm süreci günümüz dünyasında üretici güç olarak görülen iş alemi
olmaksızın tamamlanamamaktadır. Belirli bir firmanın personeli firmaların etrafa verdiği zararlara neden
olmaktadır ve söz konusu zararlardan direkt olarak etkilenebilmektedir. Bu manada, firmalarda personelin
doğayı korumaya dönük tavırlarıyla davranışlarının olması, firmaların dönüşümüyle sürdürülebilir olması
bakımından kritik önem taşımaktadır. Bu tutum ve davranışlar organizasyonların çevre yararına başlattıkları
girişimleri, işletmenin çevresel sürdürülebilirlik için yaptıklarıyla çevreye olan etkilerini yani işletmenin
ekolojik ayak izlerini içermektedir.
İnsan yaratıldığı zamandan başlayarak yaşayabilmek üzere farklı temel ihtiyaçlarını yaşamını sürdürdüğü
doğal çevreden gidermiştir. Zamanla gereksinimler çeşitlenip artmıştır, “beslenme, barınma, güvenlik vb.”
ihtiyaçların yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmeler eklenmiştir ve çevre ciddi bir süratle tahrip edilmiştir
(Yeşil, 2016). Doğa, canlı ve cansız varlıkların birlikte ve etkileşimle yer aldığı ortam şeklinde
tanımlanabilmektedir. Söz konusu etkileşimde en ciddi rolü insanlar oynar. Kendi erekleri için kullanma
arzusuyla doğayı değiştirme kabiliyetine sahip olan insanlar, asırlar boyu söz konusu arzularını canlı ve
cansız varlıkları hatta kendisini de düşünmeksizin gerçekleştirmeye gayret etmiştir. Daha sonra
sanayileşmeyle teknolojideki gelişmeler çevre ve tabii kaynaklar üstündeki insani baskıyı artırmıştır.
Günümüzde, gelişmiş olan teknoloji, sanayileşmeyle süratli nüfus artışına koşut bir ivmeyle artan, ana
kaynağı insan olan çevresel sorunlar, önemli seviyelere varmıştır. Doğal kaynakların çok fazla kullanılmasının
sonucunda tükenmesi, kirliliğin artması, yeşil sahaların azalması, çölleşme, verimli tarım topraklarının
ortadan kalkması, erozyon, global ısınma, ozon tabakasının incelmesi, sera tesiri, florayla faunanın azalması
çağımızda karşı karşıya kalınan ve öne çıkan çevresel sorunlardır (Yücel ve Morgil, 1998). Çevresel sorunlar,
ele alma biçimiyle çerçevesinden dolayı bireysel boyuttan, global boyuta uzanmış olan ve bütün dünyayla
ilgili olan öne çıkan bir global olgudur. Global çaptaki kirlenme terimine, tüm bireyler kendi bakışıyla
çözümler sunabilmeli, kendi doğrularıyla sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilmeli ve bu manada
üzerlerine düşen görevleri yapmalıdır. Eskilerin “herkes kendi kapısının önünü temizlerse, kirli yer kalmaz”
cümlesi söz konusu olguyu net bir biçimde anlatmaktadır.
Çevresel duyarlılıkta bireysel yönden üzerimize düşen görevler olduğu kadar, çalışanlar ve örgütsel olarak
da dikkat edilmesi gereken kurallar ve davranışlar vardır. İşte bu noktada çevresel duyarlılığın çalışanların
yeşil örgütsel davranışa etkisinde kişiliğin ne gibi bir aracı rolü olduğu araştırılmaya çalışılmaktadır.
Araştırma eğitim hizmeti veren devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere yapılmaktadır.
Bu üniversitelerde çalışanların çevresel duyarlılıkları, yeşil örgütsel davranışları kişilik yönünden
incelenmektedir.

2. Kavramsal Çerçeve
Çevresel Duyarlılık
Çevre; insanlarla öteki organizmaların hayatlarında birbirleriyle ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı
etkileşimde oldukları fiziksel, biyolojik, toplumsal, iktisadi ve kültürel alan şeklinde tanımlanmaktadır
(Ertekin, 2011). Fiziki, kimyevi, biyolojik, kültürel, toplumsal, iktisadi kaynaklarla kıymetlerin teşkil ettiği
karmaşık bir sistem (Toros vd., 1997) olan çevrenin ciddi bir mana ifade etmesi, çağımızda çevrecilikle ekoloji
fikrinin gelişimini sağlamıştır. Bilhassa 1980’li senelerden sonra çevre, birey merkezlilikten çıkıp tabiat
merkezliliğe kaymıştır. Bu da çevreyle çevresel bilincin yeni bir yapı arz etmesini sağlamıştır.
Çevresel sorunların toplumca algılanma şekline çevresel duyarlılık adı verilir (Aydın ve Kaya, 2011). Ayrıca;
çevresel duyarlılık, toplumu teşkil eden ferlerin çevreyle ilgili olarak üstüne düşen görevlerin şuurunda olma
ve yerine getirme yeteneği şeklinde de açıklanabilir. Çevre bilincine ilişkin gerek yerli gerekse de yabancı
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literatürde birçok farklı ve birbirine benzer tanımlamalar yapılmıştır. Çevre bilinci, bireylerin doğal çevreye
yönelik tutumları ve değerlendirmeleri ile ilgili psikolojik etkenleri ifade etmektedir͘ (Zelezny ve Schultz,
2000). Yücel ve diğerleri tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada çevre bilinci, “doğal çevreye zarar
verilmemesi ve gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak adına bireylerde çevre bilincinin gelişmesi”
şeklinde açıklanmıştır. (Onurlubaş, 2019). Çevre sorunlarına duyarlılığın eş anlamlısı çevresel bilinç şeklinde
ifade edilmektedir (Erten, 2004). Bir başka çalışmada ise çevre bilinçli bireylerin çevresel kaygıları olduğunu,
çevresel kaygı düzeyleri yüksek olan bireylerin satın alma konusunda daha çevreci ürünleri tercih ettiklerini
gösteren ifadelere yer verilmiştir (Rahman, 2013). Çevreyle ilgili tavırları, inançlarla davranışları, bireysel
değerlerle beraber inceleyen çalışmalar alan yazında uzun yıllardır yer almakta, elde edilen bulgular
doğrultusunda çevresel tutum ve çevresel davranışların insanların değerleri ile ilişkili olduğu ileri
sürülmektedir (Schultz ve Zelezný, 1999; Stern, 2000).
Yüksek düzeyde çevre bilincine sahip bireyler, çevresel bozulma ve çevre ile ilgili diğer sorunlardan daha
fazla endişe duymakta ve çevresel sorunlara duyarlı olma eğilimleri önemli ölçüde artmaktadır (Dunlap ve
Jones, 2002). İlgili literatür incelendiğinde çevre bilincine sahip bireylerin daha fazla çevre dostu davranışlar
sergilediği ortaya konmuştur (Cheema vd., 2020). Çevresel bilince sahip olan bireyler, geri dönüşümden
faydalanma, elektrik ve su tasarrufu sağlama, çevreyi kirli atıklarla bozacak olumsuz davranışlardan sakınma
gibi çevreye yönelik hareket etmektedir. Bireyler çevreyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarında bilinçli
hareket edebilmektedir (Onurlubaş, 2019). Yaşar ve Saydan’ın 2019 yılında yapmış oldukları çalışmada, elde
ettikleri bulgulara bakıldığında kadınların erkeklere oranla çevresel bilinç düzeylerinin daha yüksek olduğu
ortaya çıkmıştır.
Kurt Konakoğlu (2020) yapmış olduğu çalışmada çevresel sorunların ana kaynağını “insanların çevre
konusunda eğitimsizliği, çevreye yönelik duyarsız davranışları ve çevre bilinci eksikliği” gibi hususların
oluşturduğu ifade edilmiştir. Türkiye’de Anayasa’nın 56. maddesinde belirtildiği üzere her bireyin sağlıklı ve
dengeli bir ortamda yaşamını sürdürme hakkının olduğu, doğayı güzelleştiren faaliyetlerde bulunma,
çevresel sağlığı korumayla çevrenin kirlenmesini engellemenin hem devletin hem de bireylerin görevi
olduğuna yönelik çevreye yönelik düzenlemeler yasallaşmıştır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ile toplumu
oluşturan herkesin çevreyi korumaya yönelik bilinçli hareket edilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir (Kurt
Konakoğlu, 2020).
Arcury ile Christianson (1993) da çevreyle ilgili tavırları incelemenin zorluğundan bahsetmektedir. Çünkü
ferdin sosyal ve iktisadi seviyesi, aile yapısı, yaşıtları, yaşamlarını sürdürdüğü çevreyle hayat tecrübesi vb.
pek çok etken çevreye karşı teşkil edilen tavrı etkileyebilir. Araştırmacılar insanların doğaya bağımlılığının
çevreye dostu davranışlara nasıl karşılık gelmesi gerektiğini ve insan-çevre ilişkisini anlamak için yeni bir
yaklaşım olarak çevre bağlılığını (Jody vd., 2008) incelemişlerdir. Her türlü ilişkinin önemli bir yönü, tamamen
farklı bir yapı olan ortağa bağlılıktır (Rusbult, 1980); doğal çevre, bireylerin daha fazla veya daha az bağlılık
yaşadıkları bir ilişki ortağı olarak görülebilir. İnsanlar ve doğal çevre karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı bir
ilişkiye sahiptir.
Yeşil Örgütsel Davranış
“Yeşil örgütsel davranış” terimi, alan yazında değişik isimler ile ifade edilmiştir. Örneğin, “yeşil örgütsel
davranış” terimi yerine kurum içi çevreci davranışlar (Koçak ve Baş, 2022; Tanık Önal, Kılınç ve Saraçoğlu,
2020), çevreye dost personel davranışları (Değirmenci ve Aytekin, 2021; Önal, 2018; Saifulina ve CarballoPenela, 2017), çevreci işyeri davranışları (Uğur ve Öner, 2019) vb. değişik terimler tercih edilmektedir. 1960 ile
1970’li senelerden başlayarak doğal çevreye ilişkin hususlara duyulan ilgi artmış ve çevreyle ilgili hususlar
firma yöneticileriyle siyasetçiler bakımından önemli hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde doğal
kaynakların hızlı bir biçimde tüketilmesiyle çevresel sorunlardan dolayı ekonomi dünyasında faaliyetler
yapan kurumlar yalnızca karlılıkla rekabet bağlamında değil, doğal çevreye karşı tavırlarında da başarılı
olmak mecburiyetinde kalmıştır (Straughan ve James, 1999).
Kamusal otorite, tüketiciler ve baskı grubu kurumlar, örgütleri üretmiş oldukları ürünlerin kalitesiyle fiyatları
dışında doğayı ne denli koruduğu ya da ne denli zarar verdiği hususunda da değerlendirmektedir. Bu da
kurumları doğal çevre karşısında hassas olmaya, bu kaynakları kullanırken daha dikkatli hareket etmeye ve
bilinçli olmaya teşvik etmektedir. 1990’lı yıllarda ortaya çıkan ve tüm alanlarda olduğu gibi yönetim alanında
da popülerliği artarak devam eden bir terim olan “yeşil örgütsel davranış” kurumsal çatı altında çevreyle ilgili
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devam ettirilebilirliği önemseyen ve bu duruma katkıda bulunan, çevreye dönük zararları en aza indirgeyen
davranışlarla fiiller olarak belirtilmektedir (Ones ve Dilchert, 2012). Molina ve diğerleri (2009) kurumlardaki
yeşil örgütsel davranışları “yeşil yönetim” şeklinde izah edilmiştir ve yeşil yönetimi; proseslerin geliştirilmesi
konusunda ve malların üretiminde doğanın da dikkate alınıp oluşabilecek zararların ortadan kaldırılması ya
da minimuma indirgenmesi için, yapıyla idari uygulamaların bu çerçevede dizayn edilmesi şekilde
belirtmişlerdir. Ciocirlan’a göreyse (2017) çevreye duyarlı işyeri davranışları, kurum içerisinde tabii çevrenin
muhafaza edilmesi veya iyileştirmesine dönük değerler yaratan, kurumsal seviyede çalışanlarca
gerçekleştirilen davranışlardır (Sönmez, 2020). Bir başka tanım da doğal çevrenin devam edebilirliğine katkı
veren, enerjinin tüketimini azaltan ve kaynak kullanımında israftan uzak duran bireysel davranışlar şeklinde
belirtilmektedir (Mesmer-Magnus vd., 2012).
“Yeşil örgütsel davranış” ya da “yeşil yönetim” teriminin belirtilmesine kaynak olan konu devam ettirilebilir
çevre düşüncesidir. Örgütlerle ilgili olarak devam ettirilebilir çevreden kastedilen, örgütlerin hem devam
ettirilebilir çevrede tercih ettiği teknolojiyle yaptıkları çalışmaların sonucunda kaynakların tasarruf içeren ve
verimli kullanımı hem de meydana gelen atıkların doğaya verdiği zararların yok edilmesi ya da minimuma
indirilmesi hedeflenerek, bu şekilde doğal çevrenin dengesinin bozulmadan ileriye taşınmasıdır (Simula,
2009). Ulusal literatürdeki tek tanım Erbaşı ile Özalp (2016) yeşil örgütsel davranışı, personelin kurum
içerisinde ortaya koyduğu çevreye dost davranışların tamamı şeklinde belirtmekte ve çevre duyarlılığı,
çevresel katılım, ekonomik duyarlılık, teknolojik duyarlılık, yeşil satın alma şeklinde beş boyutu olduğunu
belirtmektedir. Yeşil Örgütsel Davranışın önemi her geçen gün artmaktadır. Doğal çevrede meydana gelen
tahribatlar ve tükenme insanlarda bazı kaygılara ve korkulara yol açmıştır. Söz konusu kaygı ve korkular
tüketicilere de yansımaktadır. Malları satın alan insanlar doğal çevreye dikkat eden ve minimum zarar veren
ürünleri seçmektedir. Kimi devletlerde tüketiciler ürünün ya da ambalajın üzerinde çevreyi koruduğuyla ilgili
işaretler olmayan malları seçmeyerek kurumları yeşil örgütsel davranışlara yönlendirebilmektedir
(Gökbunar, 1995).
Çalışanların işyerindeki çevreci davranışlarına ilişkin çok az sayıda araştırma yapılmıştır. Çevreci
davranışların neler olduğu ve neleri içerdiği de, araştırma konusuna göre değişmekle birlikte “çevre yararına
davranış”, “çevre dostu davranış” ve “yeşil davranış” İngilizce yazında en çok karşılaşılan örnekler
olmaktadır. Doğal çevreyi, sosyal ve ekonomik çevre ile birlikte içine alan sürdürülebilirlik yaklaşımıyla
uyumlu olarak “sürdürülebilir davranış” terimi de tercih edilebilmektedir (Kuşat, 2013; Davis ve Challenger,
2013). Endüstriyle kurum psikolojisi sahasında, personelin “yeşil” davranışlarını belirleyerek, tasnif etmek
üzere gerçekleştirilen en geniş çalışma şeklinde görülebilecek yazıda Ones ile Dilchert (2012) “yeşil davranış”
teriminin tanımını; personelin çevresel sürdürülebilirliğe yönelik olarak katkıda bulundukları veya
yapmaktan vazgeçtikleri, ölçülebilen eylemlerle davranışlar olarak yapmıştır. Ancak çalışanların
işyerlerindeki davranışları durumu olduğu gibi yansıtmayabilir, örneğin bazı çalışanlar işyerlerinde
evlerindekinden daha az sayıda şeyi geri dönüşüme gönderebilir (McDonald, 2011). Bu nedenle personelin
çevreyle ilgili ilgileri ferdi sahadan, örgütsel sahaya çekildiği zaman, işyerindeki yeşil davranışlarının
fazlalaşacağı düşünülmektedir (Paille vd., 2014).
Personelin “yeşil olmayan” davranışları üretkenliğe karşıt davranışlar içerisindedir. Yöneticilerle belli bir
idare sorumluluğuna sahip olmayanların çevreyle ilgili tavır ve eylemlerinde farklılıkların bulunduğu çeşitli
çalışmalarda tespit edilmiştir. Yönetim kademesinde bulunanların, üst düzeydekilerle ilgili olarak daha
belirgin biçimde, idare ekibinde bulunmayanlara oranla çevre-dostu faaliyetlerinin bulunduğu
anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, yönetim kurulu üyeleri ve tepe yöneticiler sürdürülebilirlik konusunu
yönetim kademesindeki kişilerden daha fazla önemsemektedir (Ones ve Dilchert, 2012).
Kişilik Kavramı, Kişiliği Etkileyen Faktörler ve Kişiliğin Örgütler Açısından Önemi
Kişilik konusu, örgütsel davranışla insan kaynakları yönetimi bakımından birçok boyutta incelenen ciddi bir
husustur (Aytaç, 2001). İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili olarak iş gören adaylarının işin özelliklerine uygun
oluşunun denenmesi, işin adayların becerileriyle beklentilerini karşılama durumunun tespit edilmesi
bakımından şahsiyet konusu öne çıkan bir işleve sahiptir. Diğer taraftan personelin şahsiyet özellikleriyle iş
doyumu, liderlik, çatışma yönetim türlri vb. kurumsal değişkenler arasında manidar bir ilişkinin bulunduğu
gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir (Lee ve Wu, 2011; Robbins ve Judge, 2012).
Gündelik kullanımında kimileri kişiliği toplumsal başarıyla ilişkilendirirken, kimileri de “popüler bir kişiliği”
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olmak veya “çok kişilikli olmak” biçiminde görmektedir. Kimileriyse kişilik kavramını açıklarken fertlerin
belirli bazı baskın niteliklerden (mesela kibarlık, mutlu, sessizlik) faydalanmaktadır ama ruh bilimciler
duruma daha değişik açılardan bakıp, bu vasıfların kişiliği tanımlama konusunda küçük bir role sahip
olduğunu savunmaktadır (Luthans, 2010) ve kişiliği ferdin bütün ruhsal yapısının büyümesiyle gelişmesini
anlatan bir terim şeklinde görmektedir (Robbins ve Judge, 2012). Akademisyenlerse değişik kuramsal
temellerle kişilik terimini incelemektedir (Luthans, 2010). Ayrıca alan yazına bakıldığında yaygın şekilde
kullanılan “kişilik” tanımlarından söz etmek olasıdır. Bu çerçevede kişilik; “bireyi diğerlerinden ayıran
nispeten kalıcı özellikler ve eğilimlerdir” (Veccohio, 1988) ya da “bireyler tarafından sergilenen özgün ve
nispeten sabit davranış, düşünce ve duygu kalıbıdır” (Greenberg, 1999).
Kişilikle ilgili özelliklerin tutarlılığa sahip olması, bunların değişmeyeceği manasına gelmez. Kişinin zihni ve
fiziki gelişiminde etkileşimde ve iletişimde bulunduğu bireylerle gruplar, onun şahsiyetini etkileme
konusunda değişik tesirlerde bulunabilmektedir. Bu da şahsiyetin zaman içinde değişebildiğini gösterir
(Robbins ve Judge, 2012). Mesela kişinin dahil olduğu kültür ve eğitim çalışmaları zaman içinde onun
davranışlarıyla alışkanlıklarını değiştirebilmektedir. Özetle şahsiyetin genetik ve pek çok farklı çevresel
etkenin tesiriyle olgunlaşarak gelişmesi (Parikh ve Gupta, 2010) şahsiyetin değişebileceğini ortaya
koymaktadır. Kişiliğin oluşumuyla değişmesini etkileyen etkenler hususunda araştırmacıların kabul ettikleri
kimi müşterek hususların başında ferdin biyolojik-fizyolojik yapısı, içerisinde yer aldığı toplumsal yapıyla
toplumsal sınıf özelliği, (Soysal, 2008), yaşamını sürdürdüğü topraklar, (Allık ve Mccrae, 2004, Eroğlu, 2010),
kültürle genetik (Robbins ve Judge, 2012, Luthans, 2010, Hellriegel vd., 1992, Erdoğan, 1994), grup üyeliğiyle
aile (İlbars, 1987) vb. unsurlar vardır.
XXI. asırda teknolojideki ilerlemelerin hızlanmasıyla beraber kurumlardaki personelin veya adayların
şahsiyet özelliklerinin ele alınması, neticeleri bakımından kurumsal proseslerin işlemesini daha aktif duruma
getirebilir (Aytaç, 2001). İşe alım sürecinde iş gören adaylarının şahsiyet özelliklerini değerlendirme vasıtası
olarak tercih edilen testler, kurumsal başarıları arttırmak için kullanılabilen bir araçtır (Price, 2011; Tett ve
Christiansen, 2007). Personel adaylarının şahsiyet özelliklerinin incelenmesi muhtemel dezavantajlı durumları
yok edebilmektedir. Kurumlarda şahsiyet değerlendirme, yalnızca işe alım aşamasıyla insanların
davranışlarını daha iyi anlama konularında değil; bunların dışında, “kariyer yönetimi” (Totan vd., 2010),
“liderlik, müşteri ilişkileri yönetimi ve takım çalışması vb.” pek çok kurumsal etkinlik açısından da önemlidir
(Parikh ve Gupta, 2010). Benzer biçimde şahsiyetin, kurumsal başarı noktasında önemli bir rolü bulunan “iş
performansı” (Morgeson vd., 2007), “yaratıcılık” (Rothmann ve Coetzer, 2003), “eğitimin başarısı, kariyer
gelişimi ve liderlik etkinliği vb.” öne çıkan kurumsal çıktılar ile bağlantılı olduğuyla ilgili bulgular elde
edilmiştir (Lee ve Wu, 2011). Kurum içerisinde oluşan gerginlikler, çatışmaların azaltılması noktasında,
personelin kişilik özelliklerinin kurum içerisindeki bireylerle uyuşup uyuşmaması öne çıkan bir konudur.
Çünkü kişilik iş çevresinden etkilenmekte ve iş çevresini de etkileyebilmektedir. Örneğin uyumsuz bir kişiliğe
sahip bir insan, kurumsal ortamı negatif etkileyebilmektedir (Soysal, 2008). Bunun için şahsiyetin insanlar
arasındaki ilişkilerdeki işlevi de önemsenmelidir.
Özetle pek çok bireysel ve kurumsal süreç ile ilgili olduğu belirlenen kişilik kurumsal ve bireysel performansla
ilgili önemli bir husustur. Bu açıdan kişilik, yalnızca işe alım sürecinde değil, kurumu ilgilendiren öteki
sahalarda da üzerinde durulması ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi gereken bir alanıdır. Bu amaçla
çalışmada çalışanların kişilik özellikleriyle yeşil örgütsel davranışlar sergilemesi arasındaki ilişki ele
alınmıştır.

3. Araştırmanın Yöntemi
Amaç
Çevrenin korunması için yapılan etkin planlama çalışmaları halkın çevreye duyarlı olmasıyla başarılı
olabilmektedir. Çevre bilincinin geliştirilmesi insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamasını
sağlayacak ve bu da ancak gerekli ve yeterli özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır
(Özmen vd., 2005). Bir işletmenin çevreye duyarlı davranışlar sergileme politikasına sahip olması ve buna
yönelik bir yönetim felsefesi geliştirmesi, tek başına örgütlerin çevreye duyarlılığı açısından yeterli değildir.
Diğer bir deyişle, yeşil yönetim ve yeşil yönetim uygulamaları tek başına çevre bilinci için yeterli değildir.
Bunun yanı sıra örgütteki çalışanların da çevreci davranışlara katılması ve bu konuda davranışlar sergilemesi
gerekmektedir. Çevreci tutum ve davranışları işletmelerinde ve yönetimlerinde uygulayacak olan işletmelerin
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çalışanları olduğu gerçeği, yeşil kavramının çalışanlar bağlamında incelenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.
Bu noktadan hareketle yeşil örgütsel davranış kavramı, çalışan davranışlarının işletme ve çevre arasındaki
ilişkiyi öngördüğü varsayımıyla ortaya çıkmıştır (Erbaşı, 2019: 6-7). Kişilik özellikleri, bireyi diğer bireylerden
ayırır ve bireyin gelecekteki davranışlarına yönelik tahminlerin temelini oluşturur (McCrae ve Costa, 2003).
Bu çalışmada çevresel duyarlılığın çalışanların örgütsel yeşil davranışa etkisinde kişilik özelliklerinin aracı
rolünün belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evreni İstanbul’da eğitim hizmeti veren devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan
akademisyenlerdir. İçlerinden gönüllü olarak katılan kişiler bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) akademisyen sayısı (2020) istatistiklerine göre; İstanbul’da vakıf ve devlet
üniversitelerindeki toplam (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör)
36.896 kişiden oluşmaktadır. Belirli ana kütleden çekilecek örnek sayısı Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)
tarafından geliştirilen tabloda 0.05 örnekleme hatası için p=0.50 ve q=0.50 için 381 kişi olarak belirlenmiştir.
Örnekleme yöntemi olarak “basit tesadüfi örnekleme” uygulanacaktır. Pandemi nedeniyle anketler internet
ortamında Google Forms üzerinden yapılmıştır. Anketlerin yapılabilmesi için İstanbul Aydın Üniversitesi
Etik Kurulundan Anket Etik izni 07.10.2021 de alınmıştır. Anketler, 15.10.2021 ve 20.12.2021 tarihleri arasında
mail yolu ile yapılmıştır. Eksik veya yanlış doldurulduğu için geçersiz sayılan 12 anket analiz sürecine dahil
edilmeyerek uygulamada toplam 577 anketten yararlanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, çevre organizasyonuna üyelik, Türkiye’nin çevre
sorunu, çevrenin korunması için yapılan katkı gibi demografik özelliklere ilişkin bilgiler kişisel bilgi formu
aracılığı ile elde edilmektedir.
Çevresel Duyarlılık Ölçeği, Yeşil ve Turan (2020) tarafından geliştirilmiştir. 20 maddeden oluşan ölçeğin 8
maddesi Bilgi/Duygu Faktörü, 3 maddesi Duyarlı Davranış, üç maddesi Özenli Davranış, iki maddesi
Enerji/Ürün Tasarrufu, dört maddesi Geri Dönüşüm Faktöründen oluşmaktadır. Ölçek Likert tipi 5’li
dereceden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk sekiz maddesi 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum
şeklinde derecelendirilirken kalan 12 maddesi 1: Asla, 5: Her zaman şeklinde derecelendirilmektedir. Ölçeğin
genel güvenirliği, 0,845’dir. Cronbach's Alpha 0,700’den büyük olması sebebiyle ölçeğin güvenilir bir ölçme
aracı olduğu kabul edilebilir (Büyüköztürk, 2003; Durmuş vd., 2016). Dolayısıyla ölçeğin iç tutarlılığının
yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği, Erbaşı (2019) tarafından geliştirilmiştir. 27 maddeden oluşan ölçek sekiz
maddesi Çevresel Duyarlılık, yedi maddesi Çevresel Katılım, beş maddesi Ekonomik Duyarlılık, dört maddesi
Yeşil Satın Alma, üç maddesi Teknolojik Duyarlılık faktörlerinden oluşmaktadır. Ölçek Likert tipi 5 derecelidir
(1: Hiçbir Zaman, 5: Her Zaman). Ölçeğin genel güvenirliği 0,818 olduğu için iç tutarlılığı yüksektir.
On Maddeli Kişilik Ölçeği, Gosling, Rentfrow ve Swann (2003) tarafından geliştirilen ölçek, deneyime açıklık,
sorumluluk, dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve duygusal dengelilik olmak üzere beş önemli kişilik özelliğini
ölçmektedir. Beş derecelemeli Likert tipi olan bu ölçekte, her bir alt boyutta iki madde yer almaktadır (1:
Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum). Ölçek Atak’ın (2013) makalesinden alınmıştır. Ölçeğin
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı Deneyime Açıklık alt ölçeği için 0,83, Yumuşak Başlılık alt ölçeği için 0,81,
Duygusal Dengelilik alt ölçeği için 0,83, Sorumluluk alt ölçeği için 0,84 ve son olarak Dışa Dönüklük alt ölçeği
için 0,86 olarak bulunmuştur. Ölçeklerin iç tutarlılığı kabul edilebilir sınırlar içindedir.
Araştırmanın Modeli, Hipotezler ve Verilerin Analizi
Araştırmada aracı regresyon modeli kullanılmaktadır. Aracı regresyon modeli yapısal eşitlik modellerinden
biridir. Çevresel duyarlılığın örgütsel yeşil davranışa etkisinde kişilik özelliklerinin aracı rolü tespit
edilmektedir.
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Kişilik

Yeşil Örgütsel
Davranış

Çevresel
Duyarlılık

Şekil 1. Araştırmanın Aracı Regresyon Modeli
H1: Çevresel duyarlılık yeşil örgütsel davranışı etkiler
H2: Çevresel duyarlılık kişilik özelliklerini etkiler
H3: Kişilik özellikleri yeşil örgütsel davranışı etkiler
H4: Çevresel duyarlılığın yeşil örgütsel davranışa etkisinde kişilik özelliklerinin aracı rolü vardır.
Araştırmada ölçeklerin geçerliliğini belirlemek için Yapısal Eşitlik Modellemelerinden Doğrulayıcı Faktör
Analizi SPSS AMOS programı kullanılarak yapılırken, araştırmanın hipotezlerini test etmek için SPSS
PROCESS eklentisi ile Aracı Regresyon Analizi yapılmaktadır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) modelindeki tüm gizli değişkenler, bazı gözlemlenenler değişken
tarafından ölçülür. Bundan dolayı DFA yaklaşımlarında, bir değişkenin ötekine etkide bulunması değil,
değişkenler arasındaki ilişkiler öne çıkmaktadır ve gizli değişkenler arasında bulunan ok çift taraflıdır
(Meydan ve Şeşen, 2011: 14).
YEM’ile ilgili olarak tercih edilen paket programlar içinde pek çok değişik uyum indeksi bulunmaktadır.
Bunlar: “Ki-Kare Uyum Testi (χ2/df), ki-kare testi” kurulan model ile gözlemde elde edilen değişkenlerle ilgili
kovaryans yapısında beliren modeldeki münasebeti test eder. Ki-kare istatistiği, örneklemin hacmine karşı
duyarlıdır. Örneklem hacmi büyüdüğü zaman (N>200), anlamlı iken, daha küçük örneklem söz konusu
olduğu zaman anlamlı bir durum yoktur (Bayram, 2013: 70). Bu sayede ki-kare kullanılır iken serbestlik
seviyesine bölünmesiyle ortaya çıkan değere bakılmalıdır. Söz konusu değerin, 3’ten az olması yaklaşımın
uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır (Hoe, 2008: 78). Değer 4’le 5 arasındaysa yaklaşım için kabul edilebilir
uyum vardır. “İyi Uyum İndeksi (GFI)” model ile izah edilebilen varyansla kovaryansın miktarını ortaya
koyan, 0 ve 1 arasındaki değişen değeridir. Söz konusu değerin 0,90’dan fazla olması yaklaşımın iyi
uyumluluk, 0,89-0,85 arasında olması da kabul edilebilir uyumluluk arz ettiğini ortaya koymaktadır
(Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003: 52). GFI değeri örneklem hacminden etkilenir.
Örneklemdeki hacim arttıkça GFI değeri de artmaktadır (Bayram, 2013: 74). “Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi
(AGFI)” değeri örneklemin genişliği dikkate alınarak düzeltilen GFI değeridir. 0.90 ile üstü değerler
yaklaşımın iyi uyumluluk, 0.85 ile üstü değerlerse kabul edilebilir uyumluluk arz ettiğini gösterir (Gürbüz ve
Şahin, 2016: 337). “Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)” değeri 0 ve 1 arasında değer alır. İndeks değeri 1’den
çoksa 1 şeklinde, 0’dan küçük ise 0 şeklinde kabul edilir (Bayram, 2013: 76). Söz konusu değerin 0,95’den fazla
olması yaklaşımın iyi uyumluluk, 0,90’dan fazla olması ise kabul edilebilir uyumluluk arz ettiğini ortaya
koymaktadır (Hu ve Bentler, 1999: 4). CFI değerinin örneklem sayısına olan duyarlılığı öteki indekslere
nazaran daha azdır (Meydan ve Şeşen, 2011: 34). “Normlandırılmış Uyum İndeksi (NFI)” değeri, test edilen
yaklaşımın ki-kare değerinin, bağımsız yaklaşımın ki-kare değerine bölünmesi ile elde edilir. İndeksin alacağı
0,90 ile üstü değerler yaklaşımın kabul edilebilir uyumluluk arz ettiğini ortaya koymaktadır (Meydan ve
Şeşen, 2011: 33). “TLI (Tucker-Lewis Index) veya NNFI (Non-Normed Fit Index), Normlaştırılmamış uyum
indeksi” NFI’nin serbestlik seviyesi dikkate alınarak hesaplanır. Söz konusu değerin 0.90 ile üstü olması
yaklaşımın kabul edilebilir uyumluluğa sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Meydan ve Şeşen, 2011: 33).
“Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA)” indeksin 0,05’e eşit ya da küçük olması yaklaşımın iyi
uyumlu, 0,08’e kadarki değerler ise kabul edilebilir uyumlu olduğunu göstermektedir. RMSEA indeksi de
öteki indeksler gibi örneklemdeki sayıya çok duyarlı olduğu belirtilebilir. Söz konusu indekslerin iyi uyumla
kabul edilebilir uyum sınırları değişik kitaplarda değişik biçimler bulunmaktadır.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1299

Journal of Business Research-Turk

N. T. İrge 14/2 (2022) 1293-1315
Tablo 1. DFA Uyum İyiliği Değer Aralıkları
Uyum İndeksleri
CMIN/DF
RMSEA
GFI
AGFI
NFI
CFI
TLI

İyi Uyum
≤3
≤0,05
≥0,900
≥0,900
≥0,950
≥0,970
≥0,950

Kabul Edilebilir Uyum
≤5
≤0,08
≥0,850
≥0,850
≥0,900
≥0,900
0,900

Kaynak: (Meydan ve Şeşen, 2015: 37; Gürbüz ve Şahin, 2016: 337).

4. Bulgular
Doğrulayıcı Faktör Yapısının ve Güvenilirlik Analizinin İncelenmesi
Çevresel duyarlılık ölçeğinin geçerliliğini doğrulamak için DFA kullanılmaktadır. Aşağıda çevresel duyarlılık
ölçeğinin ikincil düzey DFA modeli gösterilmektedir. Meydan le Şeşen (2011: 23) ikincil seviye DFA tanımını,
gözlemlenen değişkenlerin birden fazla, birbiri ile bağlantısız faktör altında toplanmış olduğu, ardından da
söz konusu faktörlerin daha geniş ve kuşatıcı bir faktörün altında bir araya gelmesi şeklinde ifade etmektedir.

Şekil 2. Çevresel Duyarlılık Tutumu Ölçeğinin İkincil Düzey DFA Modeli
Çevresel duyarlılık ölçeğinin ikincil seviye DFA yaklaşımı incelendiği zaman, 5 boyutlu olduğu belirlenmiştir.
Söz konusu boyutlar sekiz gözlenen değişkenden oluşmakta, bilgi-duygu faktörü gizil değişkeni, üç
gözlemlenen değişkenden oluşan duyarlı davranış gizil değişkeni, üç gözlemlenen değişkenden oluşan özenli
davranış gizil değişkeni, iki gözlemlenen değişkenden oluşan enerji-ürün tasarrufu ve dört gözlemlenen
değişkenden oluşan geri dönüşüm gizli değişkeni olduğu görülmektedir. Yaklaşımın doğrulanıp
doğrulanmayacağı kararını verebilmek üzere analizin neticeleri değerlendirilmelidir. Model uyum
değerlerinin istenen seviyede bulunup bulunmadığı anlaşılmalıdır. Tablo 2’de ikincil seviye DFA yaklaşımı
uyum değerleri bulunmaktadır.
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Tablo 2. Çevresel Duyarlılık Ölçeğinin Ortalama, Standart Sapma, Normallik, CR ve AVE Değerleri
1. İnsanların çevreye çöp atmaları beni rahatsız eder.
2. Kentlerin çarpık yapılaşması beni rahatsız eder.
3. Yaşam çevrelerinde yer alan baz istasyonları sağlığı
olumsuz etkiler.
4. Elektriklerin lüzumsuz olarak kullanılması beni rahatsız
eder.
5. Kentlerde açık yeşil alanların az olmasından rahatsızlık
duyarım.
6. Yeşil alanlara zarar verici davranışlar beni rahatsız eder.
7. Denizlerin/doğal su kaynaklarının kirletilmesi beni üzer.
8. Yerkürenin giderek ısınması gelecekte facialara sebep
olacaktır.
9. Hava kirliliği konusunda insanları bilgilendirmek için çaba
gösteririm.
10. Yerlere çöp atmamaya dikkat ederim.
11. Ağaç dikme fırsatı olursa değerlendirmek için özen
gösteririm.
12. Su tüketiminde tasarruf yapmaya özen gösteririm.
13. İnsanları rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkarmamaya
özen gösteririm.
14. Kağıtların her iki yüzünü de kullanmaya özen gösteririm.
15. Tek kullanımlık kağıt ürünleri (peçete, ıslak mendil,
tuvalet kağıdı vs.) konusunda her zaman tasarruflu
davranırım.
16. TV, bilgisayar gibi elektronik cihazları kullandıktan sonra
Stand by (uyku modu) konumunda bırakmam, kapatırım.
17. Çevre duyarlılığı konusunda örnek olmaya çalışırım.
18. Boş pilleri evsel atıklara karıştırmamaya ve atık pil
kutusuna atmaya özen gösteririm.
19. Çöpleri sınıflandırarak yeniden değerlendirilmesine
uygun geri dönüşüm kutusuna atmaya özen gösteririm.
20. Ambalajında geri dönüşümü olan ürünleri kullanmaya
özen gösteririm.

Ort
2,83
2,89

SS
1,15
1,16

Çarpıklık
0,312
0,301

Basıklık
-0,725
-0,725

2,81

1,18

0,298

-0,764

2,87

1,17

0,221

-0,789

2,60

1,20

0,469

-0,657

2,54
2,97

1,22
1,19

0,545
0,151

-0,636
-0,850

2,88

1,17

0,214

-0,803

3,40

1,13

-0,199

-0,805

2,97

1,03

0,186

-0,620

2,71

1,19

0,195

-0,873

3,03

1,11

-0,084

-0,763

3,32

1,16

-0,219

-0,890

3,29

1,22

-0,094

-1,071

3,76

1,14

-0,910

0,088

3,88

1,22

-1,003

-0,006

3,83

1,01

-0,891

0,559

3,58

1,06

-0,867

0,240

3,19

1,14

-0,431

-0,703

3,05

1,13

-0,287

-0,866

CR

AVE

0,927

0,625

0,808

0,589

0,869

0,689

0,679

0,517

0,904

0,703

Çevresel duyarlılık ölçeği basıklık ve çarpıklık değerleri incelendiğinde normal dağılıma uygun olduğu
ortalama değerlerine bakıldığında tüm ifadelere “katılıyorum” cevabını verdikleri, kritik değer (CR) ve
ortalama açıklanan varyans (AVE) değerleri incelendiğinde ise CR değerinin AVE değerlerinden büyük
olması ve AVE değerinin de 0,5’ten büyük olması beklenmektedir (Yaşlıoğlu, 2017: 82). Bu yorum tablo
sonuçlarının kabul edilebilir olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Çevresel Duyarlılık Tutumu Ölçeğinin İkincil Düzey DFA Model Uyum Özeti
Uyum İndeksleri
X2 Değeri (CMIN)

Araştırma Modeli (n=577) İyi Uyum Değerleri
300,250

Serbestlik Derecesi (DF)

Anlamlı olmaması

Kabul Edilebilir
Uyum Değerleri
-

135

𝑝

0,000

≤0,01

-

X2/df (CMIN/DF)

2,224

≤3

≤4-5

Standartlaştırılmış Uyum İyiliği İndeksi (NFI)

0,970

≥0,950

0,900≤NFI≤0,940

Artırmalı Uyum İndeksi (IFI)

0,984

≥0,950

0,900≤IFI≤0,940

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)

0,984

≥0,970

≥0,950

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA)

0,046

≤0,05

0,06≤RMSEA≤0,08

Artık Temelli Uyum İndeksi (RMR)

0,065

≤0,05

0,06≤RMR≤0,08

“Çevresel duyarlılık ölçeği” 20 maddeden oluşur. Yukarıda yer alan tabloda modelin ki-kare değeri 300,250,
serbestlik derecesi 120 ve anlamlılık seviyesi 0,000 şeklinde bulunmuştur. RMSEA 0,046 değeriyle iyi ve RMR
0,065 değeriyle kabul edilebilir uyuma sahiptir. NFI indeksi 0,970 değeriyle 0,95’in üstünde olduğundan iyi
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uyumluluk arz etmektedir. IFI ile CFI indeksi 0,984 değeriyle tespit edilmiş uyum sınırların üstünde iyi
uyumluluk gösterir. Ölçekle ilgili oluşturulan ikinci düzey DFA modeli ile tespit edilen neticeler ölçeğin
geçerliliğinin bulunduğunu doğrular. Gerçekleştirilen güvenirlik analizinin sonucundaysa ölçekteki genel
güvenirlik 0,942, bilgi duygu faktörünün güvenirliği 0,958, duyarlı davranış faktörünün güvenirliği 0,803,
özenli davranış faktörünün güvenirliği 0,838, enerji ürün tasarrufu faktörünün güvenilirliği 0,677, geri
dönüşüm faktörünün güvenilirliği ise 0,772”dir. Bu neticeler ölçeğin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil 3. Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeğinin İkincil Düzey DFA Modeli
Yeşil örgütsel davranış ölçeğinin ikincil seviye DFA yaklaşımı incelendiği zaman, 5 boyutlu olduğu
belirlenmiştir. Söz konusu boyutların 8 gözlemlenen değişkenden müteşekkil çevresel duyarlılık etkeni gizli
değişkeni, 7 gözlemlenmiş olan değişkenden müteşekkil çevresel katılım gizil değişkeni, beş gözlemlenen
değişkenden oluşan ekonomik duyarlılık gizli değişkeni, 4 gözlemlenmiş olan değişkenden müteşekkil yeşil
satın almayla 3 gözlemlenmiş olan değişkenden müteşekkil teknolojik duyarlılık gizli değişkeni olduğu
anlaşılmaktadır. Yaklaşımın doğrulanmasıyla ilgili karara varabilmek üzere analizin neticelerine bakılmalıdır.
Yaklaşım uyum değerlerinin istenen seviyeye ulaşıp ulaşmadığı anlaşılmalıdır. Tablo 3’de yeşil örgütsel
davranış ölçeğinin ikincil seviye DFA yaklaşımı uyum değerleri vardır.
Tablo 4. Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeğinin Ortalama, Standart Sapma, Normallik, CR ve AVE Değerleri
1. İşyerinde bozuk musluk, sifon, ampul vb. gördüğümde
ilgilenirim ya da yetkililere iletirim.
2. İşyerinde geri dönüştürülemeyen malzemeleri (örneğin çöp)
atık kutularına atarım.
3. İşyerinde küçük bir not almam gerekirse, büyük kağıt
yerine bloknot gibi küçük kağıtları veya müsvedde kağıtları
tercih ederim.
4. İşyerinde gereksiz yanan ampul gördüğümde hemen
söndürürüm.
5. İşyerinde geri dönüştürülebilir malzemeleri (örneğin kağıt,
cam, metal, plastik, şişe, pil gibi) geri dönüşüm kutusuna
atarım veya başka bir amaçla kullanmak için ayırırım.
İşletme Araştırmaları Dergisi

Ort

SS

Çarpıklık

Basıklık

4,40

0,68

-0,714

-0,635

4,58

0,59

-1,057

0,117

4,73

0,44

-1,057

-0,886

4,63

0,48

-0,544

-1,710

4,67

0,47

-0,737

-1,462
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CR

AVE

0,905

0,547
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6. İşyerinde artan kağıtları atmam, bir şekilde (not tutmak,
etkinlik yapmak vb. amaçlarla) kullanırım.
7. İşyerinde elektriği tasarruflu kullanmaya dikkat ederim.
8. İşyerinde suyu tasarruflu kullanmaya dikkat ederim.
9. Yöneticilerime veya işletme sahiplerine çevre dostu
uygulamalar hakkında önerilerde bulunurum.
10. Çevre dostu işyerlerinde çalışmayı tercih ederim.
11. Örgütsel iletişimi, elektronik ortamda gerçekleştiririm
(Örneğin verileri kağıta basmak yerine mail atmak, sosyal
medya araçlarını kullanmak gibi).
12. İş arkadaşlarımı çevre dostu davranışlarda bulunmaya
özendiririm.
13. İşyerinde çevre dostu olmayan bir davranış sergileyen kişi
görürsem hemen uyarırım.
14. İşyerindeki çevreci kurallara (örneğin sigara içmemek
gibi) uyarım.
15. İşyerinde çevre dostu faaliyetlere katılırım (örneğin ağaç
dikimi, bitki sulama).
16. İşyerinde çıktı alırken ya da fotokopi çekerken mümkünse
kağıtı çift taraflı kullanırım.
17. İşyerinde ısı sistemleri çalışırken cam açmamaya veya
açılmamasına özen gösteririm.
18. İşyerindeyken plastik şişeyle su tüketimi yapmam, sebil ya
da su matarası kullanırım.
19. İşe gidip gelirken toplu taşıma araçları/işyeri
servisleri/bisiklet kullanırım veya yürürüm ya da yakında
oturan iş arkadaşlarımla birlikte tek araçla gelir giderim.
20. Çalışma saatlerinde gün ışığından faydalanırım.
21. Müşterileri çevre dostu ürünlere ve çevreye duyarlı
davranışlara yönlendiririm.
22. İşyerinde kullanılan tüketim ürünlerinde son kullanma
tarihine dikkat ederim.
23. Ofis malzemelerinin seçiminde çevre dostu ürünleri tercih
ederim.
24. İşyerinde tek kullanımlık ürünler (örneğin karton bardak,
kağıt havlu, plastik çatal vb.) yerine, sürekli kullanılabilir
ürünler (örneğin cam bardak, bez havlu vb.) tercih ederim
25. İşyerinde zorunlu olmadıkça yazıcı, faks vb. kullanmam.
26. Pil kullanımı gerektiren ofis malzemelerinde, şarj
edilebilir piller tercih ederim.
27. İşyerindeki teknolojik aletleri (örneğin bilgisayar gibi)
kullanmadığım zaman güç tasarrufu/uyku moduna alırım,
kapatırım veya fişini çekerim.

4,70

0,46

-0,885

-1,221

4,63
4,66

0,48
0,47

-0,521
-0,687

-1,735
-1,533

3,64

0,99

-0,112

-1,054

4,17

0,73

-0,271

-1,109

4,45

0,64

-0,723

-0,484

4,21

0,66

-0,261

-0,757

3,85

0,87

-0,303

-0,661

4,52

0,65

-1,035

-0,084

4,13

0,74

-0,207

-1,136

4,29

1,03

-1,396

0,672

4,22

0,86

-1,122

0,805

3,88

1,15

-0,937

0,073

3,23

1,30

-0,462

-1,016

4,28

0,78

-1,102

1,175

3,88

0,90

-0,420

-0,589

4,50

0,63

-0,892

-0,254

3,84

0,92

-0,334

-0,768

3,92

0,98

-0,566

-0,679

3,40

1,13

-0,199

-0,805

2,97

1,03

0,186

-0,620

2,71

1,19

0,195

-0,873

0,883

0,519

0,799

0,499

0,812

0,520

0,608

0,515

Yeşil örgütsel davranış ölçeği basıklık ve çarpıklık değerleri incelendiğinde normal dağılıma uygun olduğu
ortalama değerlerine bakıldığında çoğunlukla ifadelere “kesinlikle katılıyorum” cevabını verdikleri, kritik
değer (CR) ve ortalama açıklanan varyans (AVE) değerleri incelendiğinde ise CR değerinin AVE
değerlerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuç kabul edilebilir olduğunu göstermektedir.
Tablo 5. Yeşil Örgütse Davranış Ölçeğinin İkincil Düzey DFA Model Uyum Özeti
Uyum İndeksleri
X2 Değeri (CMIN)
Serbestlik Derecesi (DF)
𝑝
X2/df (CMIN/DF)
Standartlaştırılmış Uyum İyiliği İndeksi (NFI)
Artırmalı Uyum İndeksi (IFI)
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)
Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA)
Artık Temelli Uyum İndeksi (RMR)

Anlamlı olmaması

Kabul Edilebilir
Uyum Değerleri
-

≤0,01
≤3
≥0,950
≥0,950
≥0,970
≤0,05
≤0,05

≤4-5
0,900≤NFI≤0,940
0,900≤IFI≤0,940
≥0,950
0,06≤RMSEA≤0,08
0,06≤RMR≤0,08

Araştırma Modeli (n=577) İyi Uyum Değerleri
589,125
298
0,000
2,007
0,908
0,958
0,958
0,038
0,025

Yeşil örgütsel davranış ölçeği 27 maddeden oluşmaktadır. Yukarıda yer alan tabloda yaklaşımın ki-kare değeri
589,125, serbestlik derecesi 298 ve anlamlılık seviyesi 0,000 şeklinde bulunmuştur. RMSEA 0,038 değeriyle ve
RMR 0,025 değeriyle iyi uyuma sahiptir. NFI indeksi 0,908 değeriyle 0,95’in altında olduğundan kabul
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edilebilir uyuma sahiptir. IFI ile CFI indeksi 0,958 değeriyle tespit edilmiş uyum sınırlarının üstünde kabul
edilebilir uyumludur. Ölçekle ilgili oluşturulan ikincil seviye DFA modeli ile tespit edilen neticeler ölçeğin
geçerliliğinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ise yeşil örgütsel
davranış ölçeğin genel güvenirliği 0,860, çevresel duyarlılık faktörünün güvenirliği 0,870, çevresel katılım
faktörünün güvenirliği 0,790, ekonomik duyarlılık faktörünün güvenirliği 0,565, yeşil satın alma faktörünün
güvenilirliği 0,720 ve teknolojik duyarlılık faktörünün güvenilirliği ise 0,800’dir. Bu sonuçlar yeşil örgütsel
davranış ölçeğinin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Şekil 4. Kişilik Ölçeğinin İkincil Düzey DFA Modeli
Kişilik ölçeğinin ikinci seviye DFA yaklaşımı incelendiği zaman, 5 boyutunun bulunduğu belirlenmiştir.
Bunların 2 gözlemlenen değişkenden müteşekkil deneyime açıklık faktörü gizil değişkeni, iki gözlemlenen
değişkenden oluşan yumuşak başlılık gizil değişkeni, iki gözlemlenen değişkenden oluşan duygusal
dengelilik gizil değişkeni, iki gözlemlenen değişkenden oluşan sorumluluk ve iki gözlemlenen değişkenden
oluşan dışadönüklük gizli değişkeni olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşımın doğrulanmasıyla ilgili karar vermek
üzere analizin neticeleri ele alınmalıdır. Yaklaşım uyum değerlerinin istenen seviyede bulunup bulunmadığı
anlaşılmalıdır.
Tablo 6. Kişilik Ölçeğinin Ortalama, Standart Sapma, Normallik, CR ve AVE Değerleri
Ort

SS

Çarpıklık

Basıklık

5. Yeni yaşantılara açık, karmaşık

2,33

1,61

0,684

-1,228

10. Geleneksel, yaratıcı olmayan

2,07

1,40

0,932

-0,595

2. Eleştirel, kavgacı

2,12

1,60

0,959

-0,844

7. Sempatik, sıcak

2,19

1,53

0,845

-0,921

4. Kaygılı, kolaylıkla hayal kırıklığına uğrayan

2,26

1,56

0,708

-1,17

9. Sakin, duygusal olarak dengeli

2,10

1,41

0,881

-0,715

3. Güvenilir, öz disiplinli

2,08

1,44

0,949

-0,663

8. Altüst olmuş, dikkatsiz

1,84

1,22

1. Dışa dönük, istekli

2,45

1,67

1,219
,544

0,147
-1,441

6. Çekingen, sessiz

2,14

1,47

,838

-,894
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0,677

0,512

0,776

0,635

0,683

0,519

0,702

0,542

0,706

0,549
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Kişilik ölçeği basıklık ve çarpıklık değerleri incelendiğinde normal dağılıma uygun olduğu ortalama
değerlerine bakıldığında çoğunlukla ifadelere “katılmıyorum” cevabını verdikleri, kritik değer (CR) ve
ortalama açıklanan varyans (AVE) değerleri incelendiğinde ise CR değerinin AVE değerlerinden büyük
olduğu görülmektedir. Bu sonuç kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Tablo 7’de kişilik ölçeğinin ikinci
seviye DFA yaklaşımı uyum değerleri vardır.
Tablo 7. Kişilik Ölçeğinin İkincil Düzey DFA Model Uyum Özeti
Uyum İndeksleri

Anlamlı olmaması

Kabul Edilebilir
Uyum Değerleri
-

≤0,01
≤3
≥0,950
≥0,950
≥0,970
≤0,05
≤0,05

≤4-5
0,900≤NFI≤0,940
0,900≤IFI≤0,940
≥0,950
0,06≤RMSEA≤0,08
0,06≤RMR≤0,08

Araştırma Modeli (n=577) İyi Uyum Değerleri

X2 Değeri (CMIN)
Serbestlik Derecesi (DF)
𝑝
X2/df (CMIN/DF)
Standartlaştırılmış Uyum İyiliği İndeksi (NFI)
Artırmalı Uyum İndeksi (IFI)
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)
Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA)
Artık Temelli Uyum İndeksi (RMR)

58,408
14
0,000
4,172
0,990
0,980
0,980
0,030
0,012

Kişilik ölçeği on maddedir. Yukarıda bulunan tabloda yaklaşımın ki-kare değeri 58,408, serbestlik seviyesi 14
ve anlamlılık seviyesi 0,000’dır. RMSEA 0,030 değeriyle kabul edilebilir uyum ve RMR 0,012 değeriyle iyi
uyum arz etmektedir. NFI indeksi 0,990 değeriyle 0,90’in üstünde olduğundan kabul edilebilir uyum arz
etmektedir. IFI ile CFI indeksi 0,980 değeriyle tespit edilmiş uyum sınırların üstünde olduğundan iyi uyuma
sahiptir. Ölçekle ilgili oluşturulan ikincil seviye DFA modeli ile saptanan neticeler ölçeğin geçerliliği olduğunu
ortaya koymuştur. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ise kişilik ölçeğin genel güvenirliği 0,850, deneyime
açıklık faktörünün güvenirliği 0,700, yumuşak başlılık faktöründeki güvenirlik 0,675, duygusal dengelilik
faktöründeki güvenirlik 0,880, sorumluluk faktörünün güvenilirliği 0,680 ve dışadönüklük faktörünün
güvenilirliği ise 0,650’dir. Bu sonuçlar yeşil örgütsel davranış ölçeğinin güvenilir olduğunu göstermektedir.
Demografik Özelliklerin Dağılımı
Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çevre organizasyonuna üyelik, Türkiye’nin çevre sorunu, çevrenin
korunması için yapılan katkı gibi özelliklerin dağılımı belirlenmektedir.
Tablo 8. Demografik Özelliklerin Dağılımı

Cinsiyet

Yaş

Medeni
durum

Eğitim
düzeyi

Sayı Yüzde
(n)
(%)
Erkek
229 39,7 Çevre
Kadın
348 60,3 Organizasyonuna
Toplam
577
100 Üyelik
33 yaş ve altı
123 21,3
34-41 yaş
148 25,6
42-49 yaş
129 22,4
50 yaş ve üzeri 177 30,7
Toplam
577
100
Türkiye'nin çevre
Bekar
220 38,1
sorunu
Evli
357 61,9
Toplam

577

100

Lise
Ön Lisans
Üniversite

1
2
24

0,2
0,3
4,2

Yüksek Lisans

123

21,3

Doktora

427

74
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Evet
Hayır
Toplam
Hava Kirliliği
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Gürültü Kirliliği
Görüntü Kirliliği
Radyoaktif Kirlilik
Çarpık Kentleşme
Bitki ve Hayvan Türlerinin
Azalması
Erozyon
Toplam
Bağışta bulunurum
Çevrenin korunmasında
gönüllü çalışırım
Çevreyi kirletenleri uyarırım

Yüzde Yüzde
(n)
(%)
92
15,9
485
84,1
577
100
288
49,9
352
61
147
25,5
143
24,8
127
22
25
4,3
438
75,9
176

30,5

75
577
240

13
100
41,6

147

25,5

320

55,5
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Gelir
düzeyi

Toplam

577

100

8000 TL ve altı
8001-12000 TL
12001-15000
TL
15001 TL ve
üzeri
Toplam

230
174

39,9
30,2

Sadece yakın çevremi
uyarırım
Kendi adıma dikkat ederim
Hiç bir katkım olmadı

66

11,4

107

18,5

577

100

189

32,8

474
2

82,1
0,3

Diğer

29

5

Toplam

577

100

Katılımcıların çoğunluğu, kadın, 42 yaş ve üstü grubun içinde, evli, doktora mezunu, geliri 8.000 TL ve altı
kişilerdir ve bu kişilerin çevre organizasyonuna üyeliği bulunmazken, Türkiye’nin en yüksek orana sahip ilk
üç çevre sorununun çarpık kentleşme, su kirliliği ve hava kirliliği olduğunu ve çevrenin korunması için özel
olarak dikkat ettikleri belirlenmiştir.
Aracı (Mediation) Regresyon Analizi
Çevresel duyarlılık ve boyutlarının yeşil örgütsel davranış ve boyutlarının üzerinde etkisinin, kişilik ve
boyutlarının modele dahil edilerek aracı rolünün tespit edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu amacın oluşup
oluşmadığını anlamak üzere “Aracı (Mediation) Regresyon Analizi” kullanılmakta ve sonuçlar
yorumlanmaktadır.
Tablo 9. Çevresel Duyarlılığın Yeşil Örgütsel Davranışa Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü Sonuçları
Yeşil Örgütsel Davranış
Kişilik

<--<---

Yeşil Örgütsel Davranış

<---

Teknolojik Duyarlılık
Deneyime Açıklık

<--<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Teknolojik Duyarlılık
Deneyime Açıklık

<--<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Teknolojik Duyarlılık
Deneyime Açıklık

<--<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Yumuşak Başlılık

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Yumuşak Başlılık

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Yumuşak Başlılık

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Duygusal Dengelilik

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Duygusal Dengelilik

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Duygusal Dengelilik

<---
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Çevresel Duyarlılık Tutumu
Çevresel Duyarlılık Tutumu
Çevresel Duyarlılık Tutumu
Kişilik

𝛽
0,229
0,490
0,146
0,185

𝑡
5,485
15,250
3,182
4,800

𝑝
0,000
0,000
0,002
0,000

R2
0,052
0.490

Bilgi/Duygu Faktörü
Bilgi/Duygu Faktörü
Bilgi/Duygu Faktörü
Deneyime Açıklık

0,675
0,425
0,522
0,368

21,928
12,800
16,431
13,500

0,000
0,000
0,000
0,000

0,456
0,185

Özenli Davranış
Özenli Davranış
Özenli Davranış
Deneyime Açıklık

0,835
0,456
0,725
0,285

35,215
12,205
29,432
12,125

0,000
0,000
0,000
0,000

0,685
0,185

Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm
Deneyime Açıklık

0,540
0,222
0,438
0,485

15,987
5,500
14,075
15,485

0,000
0,000
0,000
0,000

0,295
0,125

Bilgi/Duygu Faktörü
Bilgi/Duygu Faktörü
Yumuşak Başlılık

0,464
0,485
0,400

12,855
15,268
12,907

0,000
0,000
0,000

0,300

Özenli Davranış
Özenli Davranış
Yumuşak Başlılık

0,485
0,692
0,300

12,494
28,410
12,425

0,000
0,000
0,000

0,220

Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm
Yumuşak Başlılık

0,264
0,428
0,535

6,252
14,450
18,325

0,000
0,000
0,000

0,064

Bilgi/Duygu Faktörü
Bilgi/Duygu Faktörü
Duygusal Dengelilik

0,445
0,509
0,365

12,158
16,261
12,500

0,000
0,000
0,000

0,187

Özenli Davranış
Özenli Davranış
Duygusal Dengelilik

0,435
0,725
0,270

11,373
29,266
11,008

0,000
0,000
0,000

0,254

Geri Dönüşüm

0,230

7,678

0,000

0,125
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0,550

0,548

0,512

0,566

0,754

0,595

0,568

0,728
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Teknolojik Duyarlılık

<---

Sorumluluk

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Sorumluluk

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Dışadönüklük

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Dışadönüklük

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Dışadönüklük

<---

Teknolojik Duyarlılık

<---

Geri Dönüşüm
Duygusal Dengelilik

0,445
0,485

14,800
16,578

0,000
0,000

Özenli Davranış
Özenli Davranış
Sorumluluk

0,401
0,756
0,236

11,500
31,145
10,345

0,000
0,000
0,000

0,168

Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm
Sorumluluk

0,252
0,447
0,437

6,546
14,945
14,247

0,000
0,000
0,000

0,046

Bilgi/Duygu Faktörü
Bilgi/Duygu Faktörü
Dışadönüklük

0,449
0,502
0,386

13,468
16,023
14,148

0,000
0,000
0,000

0,181

Özenli Davranış
Özenli Davranış
Dışadönüklük

0,442
0,678
0,280

11,815
29,984
11,754

0,000
0,000
0,000

0,215

Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm
Dışadönüklük

0,254
0,425
0,494

6,745
14,467
16,486

0,000
0,000
0,000

0,059

0,512

0,816

0,547

0,586

0,787

0,647

Görüldüğü üzere çevresel duyarlılık tutumu, bilgi duygu faktörü, özenli davranış, geri dönüşüm değişkenleri
bağımsız değişken, kişilik özellikleri, tecrübeye açıklık, yumuşaklık, duygusal dengeli oluş, sorumlulukla
dışadönüklük değişkenleri aracı değişken ve teknolojik duyarlılık değişkeni de bağımlı değişken olarak
modelde yer almaktadır.
Çevresel duyarlılık tutumu değişkeni, yeşil örgütsel davranış değişkeniyle ilgili olarak istatistiksel olarak
anlamlı iken, aracı değişkeni olan kişilik özellikleri değişkeninin varlığında kısmi aracılık etkisini ispatlayacak
biçimde istatistiksel olarak anlamlılık elde edilmektedir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,175’dir. Aracı
modelde birinci aşamada, aracı değişkenin dikkate alınmadığı çevresel duyarlılık tutumunun yeşil örgütsel
davranış üstündeki etkisini gösteren regresyon modeli, istatistiksel olarak anlamlıdır ( = 0,229, t=5,485, p =
0,000). İkinci aşamada çevresel duyarlılıkla ilgili tutumla kişilik özellikleri arasındaki regresyon
değerlendirilmektedir ve istatistiksel bağlamda anlamlılık elde edilmektedir ( = 0,490, t=15,250, p = 0,000). 3.
aşamada aracı değişken analizi yapılmıştır ve kişilik değişkeninin toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu
istatistiksel şekilde belirlenmiştir ( = 0,185, t=4,800, p = 0,000).
Bilgi/duygu faktörü değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiksel olarak anlamlıyken,
aracı değişken deneyime açıklığın varlığında kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde istatistiksel olarak
anlamlılık elde edilmiştir. Modelin toplamdaki etki büyüklüğü 0,550’dir. Aracı modelde birinci aşamada, aracı
değişkenin dikkate alınmadığı bilgi/duygu faktörünün teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini sergileyen
regresyon yaklaşımı, istatistiksel olarak anlamlıdır ( = 0,675, t=21,928, p = 0,000). İkinci aşamada bilgi/duygu
faktörüyle deneyime açıklık arasında bulunan regresyon ele alınmalıdır ve istatistiksel bakımdan anlamlılık
elde edilmektedir ( = 0,425, t=12,800, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizi yapılmıştır ve deneyime
açıklık değişkeninin toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak belirlenmiştir ( = 0,368,
t=13,500, p = 0,000).
Özenli davranış değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeni ile ilgili olarak istatistiksel olarak anlamlıyken, aracı
değişken olan deneyime açıklığın varlığında kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde istatistiksel bakımdan
anlamlılık tespit edilmektedir. Yaklaşımın toplamdaki etki büyüklüğü 0,548’dir. Aracı yaklaşımda birincil
evrede, aracı değişkenin dikkate alınmadığı özenli davranışın teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini ortaya
koyan regresyon yaklaşımı, istatistiksel olarak anlamlıdır ( = 0,835, t=35,215, p = 0,000). İkinci aşamada özenli
davranışla deneyime açıklık arasında bulunan regresyon ele alınmaktadır ve istatistiksel olarak anlamlılık
tespit edilmiştir ( = 0,456, t=12,205, p = 0,000). Üçüncü aşamada aracı değişken analizine geçilmiş ve deneyime
açıklığın toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak tespit edilmiştir ( = 0,285, t=12,125, p =
0,000).
Geri dönüşüm değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiki olarak anlamlıyken, aracı
değişken olan deneyime açıklığın varlığında kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde istatistiksel bakımdan
anlamlılık tespit edilmiştir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,512’dir. Aracı modelde birinci aşamada, aracı
değişkenin dikkate alınmadığı geri dönüşümün teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini gösteren regresyon
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yaklaşımı, istatistiki olarak anlamlıdır ( = 0,540, t=15,987, p = 0,000). İkinci aşamada geri dönüşümle deneyime
açıklık arasındaki regresyona bakılmış ve istatistiksel bakımdan anlamlılık yakalanmıştır ( = 0,222, t=5,500, p
= 0,000). 3. evrede aracı değişken analizi yapılmıştır ve deneyime açıklık değişkeninin toplam modele kısmi
aracılıkta bulunduğu istatistiksel şekilde belirlenmiştir ( = 0,485, t=15,485, p = 0,000).
Bilgi/duygu faktörü değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiki olarak anlamlıyken,
aracı değişken olan yumuşak başlılığın varlığında kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde istatistiki olarak
anlamlılık elde edilmektedir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,556’dır. Aracı modelde birinci aşamada, aracı
değişkenin dikkate alınmadığı geri dönüşümün teknolojik duyarlılıktaki etkisini belirten regresyon yaklaşımı,
istatistiksel bağlamda anlamlıdır ( = 0,675, t=21,928, p = 0,000). İkinci aşamada bilgi/duygu faktörüyle
yumuşak başlılık arasında bulunan regresyon değerlendirilmektedir ve istatistiksel bakımdan anlamlılık elde
edilmektedir ( = 0,464, t=12,855, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizi yapılmıştır ve yumuşak başlılığın
toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiksel olarak belirlenmektedir ( = 0,400, t=12,907, p = 0,000).
Özenli davranış değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiki olarak anlamlıyken, aracı
değişken olan yumuşak başlılığın var olması durumunda kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde
istatistiksel olarak anlamlılık elde edilmektedir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,754’dür. Aracı modelde
birinci aşamada, aracı değişkenin dikkate alınmadığı özenli davranışın teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini
gösteren regresyon modeli, istatistiki olarak anlamlıdır ( = 0,835, t=35,215, p = 0,000). İkinci aşamada özenli
davranışla yumuşak başlılık arasında bulunan regresyon ele alınmaktadır ve istatistiki olarak anlamlılık tespit
edilmektedir ( = 0,485, t=12,494, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken incelemesi yapılmıştır ve yumuşak başlılık
değişkeninin toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiksel olarak tespit edilmektedir ( = 0,300,
t=12,425, p = 0,000).
Geri dönüşüm değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiki olarak anlamlıyken, aracı
değişken olan yumuşak başlılığın varlığı durumunda kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde istatistiksel
bakımdan anlamlılık tespit edilmektedir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,595’dir. Aracı modelde birinci
aşamada, aracı değişkenin dikkate alınmadığı geri dönüşümün teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini
gösteren regresyon yaklaşımı, istatistiksel bakımdan anlamlıdır ( = 0,540, t=15,987, p = 0,000). İkinci aşamada
geri dönüşümle yumuşak başlılık arasında gerçekleşen regresyon incelenmektedir ve istatistiksel bakımdan
anlamlılık elde edilmektedir ( = 0,428, t=14,450, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizi yapılmıştır ve
yumuşak başlılığın toplam modele kısmi olarak aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak belirlenmiştir ( = 0,535,
t=18,325, p = 0,000).
Bilgi/duygu faktörü değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiksel olarak anlamlıyken,
aracı değişken olan duygusal dengeliliğin varlığı durumunda kısmi aracılık tesirini ispatlayacak biçimde
istatistiki olarak anlamlılık tespit edilmiştir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,568’dir. Aracı modelde birinci
yaklaşımda, aracı değişkenin dikkate alınmadığı bilgi/duygu etkeninin teknolojik duyarlılık üstündeki
etkisini saptayan regresyon yaklaşımı, istatistiksel şekilde anlamlıdır ( = 0,675, t=21,928, p = 0,000). İkinci
aşamada bilgi/duygu faktörüyle duygusal dengelilik arasındaki regresyon incelenmektedir ve istatistiksel
bağlamda anlamlılık tespit edilmektedir ( = 0,445, t=12,158, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizine
geçilmiştir ve duygusal dengeliliğin toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiksel bakımdan
belirlenmektedir ( = 0,365, t=12,500, p = 0,000).
Özenli davranış değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiksel bakımdan anlamlıyken,
aracı değişken konumundaki duygusal dengeliliğin varlığı durumunda kısmi aracılık etkisini ispatlayacak
biçimde istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmektedir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,728’dir. Aracı
modelde birinci yaklaşımda, aracı değişkenin dikkate alınmadığı özenli davranışın teknolojik duyarlılık
üstündeki etkisini gösteren regresyon yaklaşımı, istatistiki olarak anlamlıdır ( = 0,835, t=35,215, p = 0,000).
İkinci aşamada özenli davranışla duygusal dengelilik arasındaki regresyon ele alınmaktadır ve istatistiki
olarak anlamlılık saptanmaktadır ( = 0,435, t=11,373, p = 0,000). 3. evrede aracı değişkenle ilgili analiz
yapılmıştır ve duygusal dengeliliğin toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak tespit
edilmiştir ( = 0,270, t=11,008, p = 0,000).
Geri dönüşüm değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiksel olarak anlamlıyken, aracı
değişken olan duygusal dengeliliğin varlığı durumunda kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde istatistiki
olarak anlamlılık saptanmaktadır. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,512’dir. Aracı modelde birinci aşamada,
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aracı değişkenin dikkate alınmadığı geri dönüşümün teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini ortaya koyan
regresyon modeli, istatistiki olarak anlamlıdır ( = 0,540, t=15,987, p = 0,000). İkinci aşamada geri dönüşümle
duygusal dengelilik arasındaki regresyon incelenmektedir ve istatistiki olarak anlamlılık tespit edilmektedir
( = 0,230, t=7,678, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken incelemesi yapılmıştır ve duygusal dengelilik
değişkeninin toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak belirlenmiştir ( = 0,485, t=16,578, p
= 0,000).
Özenli davranış değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiki olarak anlamlıyken, aracı
değişken durumundaki sorumluluk değişkeninin varlığında kısmi aracılık etkisini kanıtlayacak biçimde
istatistiksel bakımdan anlamlılık tespit edilmektedir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,816’dır. Aracı
modelde birinci aşamada, aracı değişkenin dikkate alınmadığı özenli davranışın teknolojik duyarlılık
üstündeki etkisini gösteren regresyon modeli, istatistiki olarak anlamlıdır ( = 0,835, t=35,215, p = 0,000). İkinci
aşamada özenli davranış ve sorumluluk arasındaki regresyon değerlendirilmiştir ve istatistiki olarak
anlamlılık tespit edilmiştir ( = 0,401, t=11,500, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizi yapılmıştır ve
sorumluluk değişkeninin toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak belirlenmiştir ( = 0,236,
t=10,345, p = 0,000).
Geri dönüşüm değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiki olarak anlamlıyken, aracı
değişken olan sorumluluk değişkeninin varlığı durumunda kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde
anlamlılık tespit edilmiştir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,547’dir. Aracı modelde birinci aşamada, aracı
değişkenin dikkate alınmadığı geri dönüşümün teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini ortaya koyan
regresyon modeli, istatistiki olarak anlamlıdır. ( = 0,540, t=15,987, p = 0,000). İkinci aşamada geri dönüşümle
sorumluluk arasındaki regresyon ele alınmıştır ve istatistiki olarak anlamlılık tespit edilmiştir ( = 0,252,
t=6,546, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizine geçilmiştir ve sorumluluk değişkeninin toplam modele
kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak tespit edilmiştir ( = 0,437, t=14,247, p = 0,000).
Bilgi/duygu faktörü değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiki olarak anlamlıyken,
aracı değişken durumundaki dışadönüklüğün varlığı durumunda kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde
istatistiksel bakımdan anlamlılık tespit edilmiştir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,586’dır. Aracı modelde
birinci aşamada, aracı değişkenin dikkate alınmadığı bilgi/duygu faktörünün teknolojik duyarlılık üstündeki
etkisini ortaya koyan regresyon modeli, istatistiksel bakımdan anlamlıdır ( = 0,675, t=21,928, p = 0,000). İkinci
aşamada bilgi/duygu faktörüyle dışadönüklük arasındaki regresyon alınmıştır ve istatistiki bakımdan
anlamlılık tespit edilmiştir ( = 0,449, t=13,468, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizi yapılmıştır ve
dışadönüklüğün toplam modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak belirlenmiştir ( = 0,386, t=14,148,
p = 0,000).
Özenli davranış değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkenine yönelik olarak istatistiki anlamlıyken, aracı
değişken durumundaki dışadönüklüğün varlığı durumunda kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde
istatistiki olarak anlamlılık tespit edilmiştir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,787’dir. Aracı modelde birinci
aşamada, aracı değişkenin dikkate alınmadığı özenli davranışın teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini ortaya
koyan regresyon modeli, istatistiki olarak anlamlıdır ( = 0,835, t=35,215, p = 0,000). İkinci aşamada özenli
davranışla dışadönüklük arasındaki regresyon üzerinde durulmuştur ve istatistiki olarak anlamlılık tespit
edilmiştir ( = 0,442, t=11,815, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizi yapılmıştır ve dışadönüklüğün toplam
modele kısmi aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak tespit edilmiştir ( = 0,280, t=11,754, p = 0,000).
Geri dönüşüm değişkeni, teknolojik duyarlılık değişkeniyle ilgili olarak istatistiki olarak anlamlıyken, aracı
değişken olan dışadönüklüğün varlığı durumunda kısmi aracılık etkisini ispatlayacak biçimde istatistiki
anlamlılık tespit edilmiştir. Modelin toplam etki büyüklüğü 0,647’dir. Aracı modelde birinci aşamada, aracı
değişkenin dikkate alınmadığı geri dönüşümün teknolojik duyarlılık üstündeki etkisini gösteren regresyon
modeli, istatistiki olarak anlamlıdır ( = 0,540, t=15,987, p = 0,000). İkinci aşamada geri dönüşümle
dışadönüklük arasındaki regresyon ele alınmıştır ve istatistiki olarak anlamlılık tespit edilmiştir ( = 0,254,
t=6,745, p = 0,000). 3. evrede aracı değişken analizine geçilmiş ve dışadönüklüğün toplam modele kısmi
aracılıkta bulunduğu istatistiki olarak belirlenmiştir ( = 0,494, t=16,486, p = 0,000).
Sonuç olarak; çevresel duyarlılık tutumunun, bilgi/duygu faktörünün, özenli davranışın ve geri dönüşümün
yeşil örgütsel davranış ve teknolojik duyarlılık üzerine etkisinde tecrübeye açık olma, yumuşaklık, duygusal
açıdan dengeli olma, sorumlulukla dışadönüklük kişilik özelliklerinin kısmi aracılık etkisi vardır
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5. Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada eğitim hizmeti veren devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin çevresel
duyarlılıkları, yeşil örgütsel davranışları kişilik yönünden incelenmektedir. Akademisyenlerin kişilik
farklılıkları çevresel duyarlılıklarında ve yeşil örgütsel davranışlarında nasıl bir aracılık etkisine sahip
araştırılmaya çalışılmıştır.
Çevre sorunlarının toplum tarafından algılanış biçimine çevresel duyarlılık denir. Diğer bir ifadeyle; çevreye
duyarlılık, toplumu oluşturan bireylerin çevreyle ilgili olarak üzerlerine düşen sorumlulukların bilincinde
olmaları ve bunları yerine getirme yetenekleri şeklinde de açıklanabilir.
“Çevresel duyarlılık” sanayileşmiş ülkelerde 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve çevre kirliliği görülme sıklığı ve
şiddetinin artmasından dolayı son dönemlerde global bazda ilgi gören bir kavramdır (Rubio, 1995). Çevrenin
korunmasıyla alakalı etkin planlama faaliyetlerinin devam ettirilmesi sadece toplumun çevreyle ilgili olarak
geliştirdiği duyarlılıkla başarıyı yakalayabilir. Çevresel duyarlılığın geliştirilmesi, bireylerin daha sağlıklı ve
güvenli bir ortamda yaşamasını temin edecek, doğal yaşamın devamlılığı korunmuş olacak ve bu da ancak
gerekli ve yeterli özelliklere sahip insanı yetiştirmek ile mümkün olacaktır (Özmen vd., 2005).
Çevresel sürdürülebilirlik çağımızın ilgi çeken ve tartışılan önemli konularından biri olmuştur. Çevreye
yönelik kaynakların hızla tükenmesi, küresel ısınma, iklim değişikliği, buzulların erimesi, sanayinin hızlı
gelişimi ve çevreye bıraktığı atıklar gibi gerek üretim işletmelerinin gerekse de bilinçsiz bireylerin çevreye
yönelik olumsuz tutum ve davranışları çevresel bilinçlenme konusunda insanların daha fazla çaba sarf
etmelerini gerektirmektedir. Çağımızın global ve rekabetçi atmosferi kurumları önceki örneklerine nazaran
doğal çevre hususunda daha kaygılı ve ilgili bir duruma getirmiştir. Söz konusu kurumların paydaşlarının
doğal çevrenin uzun vadede çevresel kirlilikle bozulmanın sonuçlarına yönelik endişeleri artmıştır. Çevresel
sürdürülebilirlik çalışmalarına katkıda bulunmak hususunda pek çok paydaştan gelen baskılarla karşılaşan
işletmeler, devam ettirdikleri işletmecilik çalışmalarının ayak izlerini azaltma hususunda artık daha
ilgilidirler. Bu bağlamdaki ilgi bir taraftan kurumları çevreyle ilgili yeşil davranışlar geliştirmeye zorlamıştır
diğer taraftan kurum personelinin sürdürülebilirlik merkezli teşebbüslere katılımını gerekli kılmıştır. Bu
durum bir taraftan da kurumsal uygulamalardan sorumlu profesyonelleri iş yerinde çevreye dost davranışları
cesaretlendirecek tedbirler almaya itmiştir. Kurumsal çevresel sorumluluk ve duyarlılık yanında bireysel
çevre duyarlılığının da geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle çevresel duyarlılığın gelişimi için
küçüklükten itibaren verilen çevre bilincinin önemi çok büyüktür. Çevreye karşı gösterilen duyarlılıkla
birlikte gün geçtikçe yeşil örgütsel davranış, çevre bilinci, sorumluluk, etik anlayış vb. konular daha da önemli
hale gelmiştir. İşletmelerde çalışanların çevreyi korumaya yönelik tavır ve davranışlarının bulunması,
firmaların dönüşümüyle sürdürülebilirliği bakımından kritik önem taşımaktadır. Bu nedenle hem kurumsal
politika ve stratejilerin oluşturulması, uygulanması hem de çalışanların yönlendirilmesi açısından yöneticilere
büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğitim kurumları olan üniversitelerde de yönetimler çevre duyarlılığına
önem vermeli, hem öğrencilerde hem de akademisyenlerde çevre duyarlılığını sağlamalıdır. Bu çalışmanın
amaçlarından biri de üniversitelerin çevre duyarlılığına ne düzeyde önem verdiğini belirlemektir.
Çalışmanın konusuna ilişkin değişkenlere yönelik araştırma az sayıda bulunmaktadır. Bu yüzden değişkenleri
ikili olarak araştırmış olan çalışmalar incelenmiştir. Sönmez’in (2020: 1115) çalışmasında çevresel duyarlılık
düzeylerinin çevresel katılım, ekonomik duyarlılık, yeşil satın alma ve teknolojik duyarlılık düzeylerine göre
daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Akbaba (2019: 642) çalışmasında katılımcıların en fazla çevresel
duyarlılık boyutuna duyarlı oldukları sonucu elde etmiştir. Zainudun ve diğerleri (2013: 866) tarafından
yapılan araştırma sonucunda; bireylerin yeşil ürünleri satın alma ve tüketmelerinde çevre konusunda sahip
olunan bilginin önemli bir etken olduğu verisi elde edilmiştir. Mostafa (2007: 445) tarafından yapılan
araştırmada tüketicilerin yeşil satın alma davranışı ile doğal çevreyi koruma davranışı arasında anlamlı bir
ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. İlbay ve diğerleri (2016)’nin çalışmasında kişilik özellikleriyle çevresel
düşünce ve davranış arasındaki ilişkiler, çevreye ilişkin duyarlı davranışların, kendisini sorumluluk bilinci
yüksek ve dışadönük olarak algılayan bireylerde daha yüksek olduğu sonucu bulunmuştur. Türküm’ün
(1998) çalışmasında da çevre bilinci kişilik gelişiminden etkilendiği ve çevre bilincinin geliştirebilmesi için
yaratıcılık, sorumluluk, akılcılık, içten denetim gibi pek çok kişilik özelliğine bireylerin sahip olmaları
gerektiği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca Sardoğan, Özkamalı, Dicle (2006), Şenel, Demir, Sertelin, Kılıçaslan,
Koksal (2004) tutum ve kişilik arasında karşılıklı bir ilişki söz konusu olduğunu vurgulamaktadırlar. İlbay ve
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diğerlerinin (2016), araştırmasının diğer bir sonucu da; çevreye ilişkin hususlarda yapıcı düşünceleri olan ya
da çevre ile ilgili hususlara ilgi duyan bireylerin çevresel düşünceleri ile bireylerin çevresel davranışları
arasında ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayhan (1999), Eser (2012) ve Kuhlemeier, Huub Van ve Nijs (1999)
araştırmalarında ise bireylerin çevresel düşünceleri ile bireylerin çevresel davranışları arasında ilişkinin
olmadığı belirlenmiştir. Bu durum çalışma grubunu oluşturan ergenlerin çevre bilinci farkındalıklarıyla
açıklanabilir.
Bu çalışmada çevre bilinci ve çalışanların yeşil örgütsel davranışları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki
incelenmiştir. İlişki sonucunda çevresel duyarlılık tutumunun, bilgi/duygu faktörünün, özenli davranışın ve
geri dönüşümün yeşil örgütsel davranış ve teknolojik duyarlılık üzerine etkisinde deneyime açık olma,
yumuşaklık, duygusal açıdan dengeli olma, sorumluluk ve dışadönüklük kişilik özelliklerinin kısmi aracılık
etkisi olduğu belirlenmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre gerçekleştirilmesi düşünülen öneriler şu şekildedir: Üniversitelerde yeşil
örgütsel davranışın örgüt içinde yaygınlaşması ve akademisyenler tarafından kabul görebilmesi için,
üniversitelerin bu konuda bir örgüt kültürü oluşturmaları, yeşil işletme strateji ve uygulamalarını
üniversitenin bir felsefesi haline getirmeleri gerekmektedir. Üniversite binalarının bulunduğu konum, çevreye
zarar vermeyecek şekilde tasarımı ve inşası da üniversitelerin doğal çevrenin korunması açısından
başvurabilecekleri bir diğer yöntemdir. Üniversitelerin kurulduğu yerin doğal çevreye zarar vermeyecek
bölgelerde seçimi, özellikle doğal çevre ve kaynakları (hava kalitesi, su kaynakları) kirletmeyecek şekilde
tasarımı atılacak önemli adımlardandır. Üniversitelerin doğal kaynaklar ve çevrenin korunması ile ilgili
atacakları önemli adımlardan biri de yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgâr, su, güneş) kullanımıdır.
Yenilenebilir enerji kaynak kullanımı bir taraftan çevreye minimum düzeyde zarar verirken diğer taraftan
okul maliyetlerinde bir avantaj yaratabilecektir. Enerji tasarrufunun sağlanması için gün ışığından mümkün
olduğunda fazla yararlanılmalıdır. Gerekirse çalışma saatleri buna uygun duruma getirilebilir. Eğitim hizmeti
yerine getirilirken tasarruflu araç ve malzemelerin kullanımı özendirilmelidir. Atık malzemelerin dönüşüm
yolu ile kazandırılmasına dikkat edilmelidir. Üniversite bünyesine alınacak kişilerin kaynakların tasarruflu
kullanımı ve çevresel katılım duyarlılığı konularında eğitim almış veya faaliyetlerde bulunmuş kişiler
olmasına çalışılmalıdır. Üniversite ortamında gereksiz kullanılan enerjinin önüne geçilmeli, eğitim hizmeti
için ihtiyaç duyulan malzemelerin alınmasında yeşil satın alma davranışı sergilenmelidir.
Bu çalışmanın sonraki araştırmalara ve literatür çalışmalarına öncülük edeceği düşünülmektedir. Çalışmanın
sınırlılıkları değerlendirildiğinde belli bir sektörde ve zaman aralığında yapılması ve erişim kısıtları sınırlılık
olarak görülebilir. Farklı sektörlerde ve daha fazla örneklem ile çalışılması ve bölgesel veya küresel çapta ve
mukayeseli olarak çalışmalar yapılması önerilmektedir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın amacı; Türkiye altın fiyatlarını (Gram Altın/Türk Lirası Paritesi)
faktörlerin birbirleri ile mukayeseli olarak incelenmesidir.

Altın Fiyatları
Faiz Oranları
VIX Korku Endeksi

etkileyen

Yöntem – Araştırmada kullanılan değişkenler Türkiye altın fiyatları (Gram Altın/TL) Borsa İstanbul BİST100 endeksi, Türkiye 5 yıllık CDS primi, Türkiye TÜFE yıllık değişim, döviz kuru (Dolar/TL), faiz farkı
(Türkiye 10 yıllık tahvil faizi-ABD 10 yıllık tahvil faizi), petrol fiyatları (Brent ve Ham petrol fiyatları eşit
ağırlıklı oluşturulan fiyatları ortalaması), Chicago Board Options Exchange (CBOE)'in volatilite endeksi
olan VIX korku endeksidir. Zaman serileri 2013 Mayıs ve 2021 Kasım tarihleri arasında aylık frekansta
Gönderilme Tarihi 18 Ocak logaritmik olarak gözlemlenmiştir. Çalışmada, Johansen eş-bütünleşme testi, VAR metodu ve Granger
nedensellik testleri kullanılmıştır.
2022
Revizyon Tarihi 30 Mayıs
Bulgular – Araştırmada Türkiye altın fiyatlarını açıklayan değişkenler uzun dönemde dengeye
2022
gelmektedir ve kısa dönemde oluşan dengeden sapmalar uzun dönemde yeniden dengeye gelmektedir.
Kabul Tarihi 5 Haziran 2022 Nedensellik analizine göre enflasyon, Bist-100, faiz farkı %5 ve VIX korku endeksi % 10 anlamlılık
düzeyinde Türkiye altın fiyatlarının nedenidir. Kısa dönemde 1.gecikmeler düzeyinde Dolar/TL dışında
tüm değişkenler istatistiki olarak anlamlıdır. Bu değişkenlerden kısa dönemde enflasyon, petrol fiyatları ve
Makale Kategorisi:
VIX endeksinin katsayısı negatif, diğer değişkenlerin katsayısı pozitiftir. Uzun dönemde ise petrol, fiyatları,
Araştırma Makalesi
faiz farkı %5, Bist-100 endeksi %10 düzeyinde anlamlıdır. Bu değişkenlerden Bist-100 endeksi ve petrol
fiyatları değişkenlerinin katsayısı pozitif, faiz farkı değişkeninin katsayısı negatif işaretlidir. Varyans
ayrıştırması sonuçlarına göre değişkenlerin altın fiyatlarını açıklamada önem sırası; faiz farkı, TÜFE, petrol
fiyatları, Bist-100, CDS, Dolar/TL, VIX şeklinde gerçekleşmiştir. Etki-tepki analizine göre; ilk dönemlerde;
enflasyon, faiz farkı ve VIX endeksindeki şoklara altın fiyatları değişkeni negatif yönlü diğer değişkenlere
pozitif yönlü tepki vermiştir.
Tartışma – Kısa dönemdeki faiz farkı artışları türkiye altın fiyatlarını yükseltirken uzun dönemde altın
fiyatlarını düşürmektedir. Çünkü uzun dönemde yatırımcıların faiz beklentileri daha yüksek olduğu için
tasarruflarını altından devlet tahvilleri ve mevduata yönlendirdiği söylenebilir. Enflasyon değişkeni; kısa
dönemde TL’deki aşırı değer kayıplarının yanısıra etkisinin faizlerin etkisinden daha düşük olması ve kısa
dönemde ortaya çıkan negatif reel faiz nedeniyle altın fiyatlarını düşürmektedir. Bir diğer yönden artan
petrol fiyatları yatırımcılara daha cazip geldiği için kısa dönemde altın fiyatları ile negatif yönlü ilişki söz
konusu iken uzun dönemde petrol fiyatları Türkiye’deki altın fiyatlarını artırmaktadır. Ayrıca TL’nin
ucuzlamasıyla azalan reel borsa getirileri de kısa ve uzun dönemde altın fiyatlarını yükseltmektedir. Çünkü
teorik olarak uzun dönemde altın yatırımcıları genellikle altın yatırımlarından borsa yatırımlarına göre
daha çok getiri beklemektedir Ayrıca; Türkiye’de altın fiyatları GAU/TRY şeklinde bir paritedir, değeri
düşen TL bu pariteyi artırmaktadır. Bir diğer yönden Türkiye’nin risk primi kısa dönemde etkisi faiz
farkından az olmakla birlikte altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Döviz kurlarının; kısa ve uzun
dönemde istatistiki olarak %5 düzeyinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmemiş, uzun dönemde %10
düzeyinde gözlemlenmiştir. Bunun nedeni; dövizin etkilerinin diğer değişkenler içerisinde gerçekleşmesi
olarak yorumlanabilir. Kısaca Türkiye’de altın fiyatlarında faiz farkları üzerinden faizler ve enflasyon
belirleyici olup kısa dönemde Türkiye’nin risk primi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır ve döviz
kurlarının negatif etkisi uzun dönemde gerçekleşmektedir. Küresel piyasalardaki değişkenler ise; petrol
fiyatları ve Vix endeksi kısa dönemde altın fiyatlarını düşürmekte, uzun dönemde ise petrol fiyatları altın
fiyatlarını yükseltmektedir. Değişkenlerin kısa ve uzun dönemde değişen katsayı işaretlerinin temelinde
yatırımcıların altın ve bu değişkenlerden kısa ve uzun dönemde bekledikleri getirilerin farklılaşması yattığı
yargısı öne sürülebilir.
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Design/methodology/approach – In the research, the variables explaining Turkey's gold prices come to
equilibrium in the long run, and the deviations from the equilibrium in the short run come back to the
equilibrium in the long run. According to the causality analysis, inflation, Bist-100, interest rate difference
of 5% and VIX fear index at 10% significance level are the reasons for Turkey's gold prices. In the short run,
all variables are statistically significant except for USD/TL at the 1st delay level. Among these variables,
inflation, oil prices and the coefficient of the VIX index are negative in the short run, and the coefficients of
other variables are positive. In the long run, oil prices, interest rate difference are significant at the level of
5%, and the Bist-100 index is significant at the level of 10%. Among these variables, the coefficient of the
Bist-100 index and oil prices variables has a positive sign, and the coefficient of the interest difference
variable has a negative sign. According to the variance decomposition results, the order of importance of
the variables in explaining the gold prices is; interest difference, CPI, oil prices, Bist-100, CDS, Dollar/TL,
VIX. According to the impact-response analysis; in the early periods; The gold prices variable reacted
negatively to inflation, interest rate difference and shocks in the VIX index, while other variables reacted
positively.
Findings – In the research, the variables explaining Turkey's gold prices come to equilibrium in the long
run, and the deviations from the equilibrium in the short run come back to the equilibrium in the long run.
According to the causality analysis, inflation, Bist-100, interest rate difference of 5% and VIX fear index at
10% significance level are the reasons for Turkey's gold prices. In the short run, all variables are statistically
significant except for USD/TL at the 1st delay level. Among these variables, inflation, oil prices and the
coefficient of the VIX index are negative in the short run, and the coefficients of other variables are positive.
In the long run, oil prices, interest rate difference are significant at the level of 5%, and the Bist-100 index is
significant at the level of 10%. Among these variables, the coefficient of the Bist-100 index and oil prices
variables has a positive sign, and the coefficient of the interest difference variable has a negative sign.
According to the variance decomposition results, the order of importance of the variables in explaining the
gold prices is; interest difference, CPI, oil prices, Bist-100, CDS, Dollar/TL, VIX. According to the impactresponse analysis; in the early periods; The gold prices variable reacted negatively to inflation, interest rate
difference and shocks in the VIX index, while other variables reacted positively.
Discussion – While interest rate differential increases in the short term increase the gold prices in Turkey,
they decrease the gold prices in the long term. Because, in the long run, it can be said that investors direct
their savings to government bonds and deposits, since their interest expectations are higher. Inflation
variable; In addition to the excessive depreciation in the TL in the short term, the effect is lower than the
effect of interest rates and the negative real interest rate in the short term reduces gold prices. On the other
hand, since rising oil prices are more attractive to investors, there is a negative relationship with gold prices
in the short term, while oil prices increase gold prices in Turkey in the long term. In addition, real stock
market returns, which decrease with the cheapening of TL, increase gold prices in the short and long term.
Because theoretically, in the long run, gold investors generally expect more returns from gold investments
than stock market investments. Gold prices in Turkey are a parity in the form of GAU/TRY, and the falling
TL increases this parity. On the other hand, Turkey's risk premium in the short term is less than the interest
rate difference, but it puts pressure on gold prices. Exchange rates; no statistically significant effect was
observed at the level of 5% in the short and long term, it was observed at the level of 10% in the long term.
This is because; It can be interpreted as the realization of the effects of foreign exchange in other variables.
In short, interest rates and inflation are determinant in gold prices over interest differences in gold prices
in Turkey, and Turkey's risk premium puts pressure on gold prices in the short term, and the negative effect
of exchange rates takes place in the long term. The variables in the global markets are; oil prices and the
Vix index decrease gold prices in the short run, while oil prices increase gold prices in the long run. It can
be argued that the basis for the variable coefficient signs of the variables in the short and long run is the
differentiation of the investors' gold and the returns they expect from these variables in the short and long
run.

1. GİRİŞ
Antik çağlardan günümüze dek insan ihtiyaçlarının sürekliliği, sınırsızlığı ve kaynakların sınırlılığı ekonomik
düzenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir sistem olarak ekonomik düzenin erken aşamalarında temel alt
sistem ve düzenler ticari sistem ve ticari düzen olmuştur. Ticari düzenin temelinde ise takas ekonomisi
yatmaktadır. Zamanla genişleyen takas ekonomisi tabanı yeni mal değişim şekillerini ortaya çıkarmıştır. Bu
bağlamda para kavramı doğmuş, para kavramının özünde ise emtia ürünleri ve kıymetli madenler olmuştur.
Ticari değişime konu olacak kıymetli madenin seçiminde ise kıt ve dayanıklı olması gibi faktörler öne
çıkmıştır.
Bu sistemik kavramsal yapı zamanla servetin kaynağını başta altın olmak üzere kıymetli madenler olarak
konumlandıran merkantilizm akımını doğurmuştur. 1450-1750 döneminde cari olan bu iktisadi doktrinin
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temeli ticaretçilik ekseninde toplam ithalat tabanının bir takım sınırlamalar ve gümrük vergileri ile mümkün
olduğunca kısıtlanmasına dayanmaktadır. Günümüzde 2017-2021 döneminde ABD başkanı Donald Trump’ın
ticaret savaşları doktrini çerçevesinde dış ticaret te ithalat hareketleri üzerine özellikle Çin üzerinden getirdiği
bir takım sınırlamalar ve yasal düzenlemeler; merkantilizmin günümüze ilişkin modern bir yansıması olarak
tartışıla gelmektedir.
Bu değerlendirme sonucunda altın uluslararası para sisteminin çekirdek bileşeni haline gelmiştir. Bu
doğrultuda uluslararası bir para sistemi olarak “Altın Para Standardı” ortaya çıkmıştır. Bu sistem 1800’ lü
yıllardan, I. Dünya Savaşı ve 1929 Büyük Buhran’ a kadar geçerliliğini korumuştur. I. Dünya Savaşı başlangıç
yıllarında savaş iktisadı ve finansmanı prensiplerinin geçerli olması sebebi ile ülkeler altın rezervlerini
korumak için toplam emisyonlarının altına bağlanmasına son vermiştir. 1973 yılı birlikte ise Liberal altın
piyasası dönemi başlamıştır (Persson, 2010:175).
Bu tarihsel sistematiğin bir uzantısı olarak altın adı konmamış uluslararası para sisteminin merkezinde yer
almıştır. 1850’lerden 1.Dünya Savaşı ve 1929 Büyük Buhran’ a kadar geçerli olan altın para standardı küresel
ve uluslararası parasal hareketlerini belirlemiştir. 1.dünya savaşında savaş iktisadi ve finansman sistemlerinin
egemen olması sebebiyle ülkeler toplam emisyon hacimlerinin altına bağlanması prensibinden
vazgeçmişlerdir (Persson, 2010:1759.
Bununla birlikte; büyük buhranda ortaya çıkan, iktisadi, ticari ve finansal zararlar sonrası ülkelerin varlıklarını
altına çevirmeye başlaması sonucu altın talebinin yükselmesi ile birçok ülke milli paralarının
konvertibilitelerini askıya almıştır. 2.dünya savaşı sonunda ise ülkelerin paralarını ABD Dolarına, doların
değerinin de altın rezervlerine bağlanması esasına dayanan Bretton Woods para sistemine geçilmiştir.
Sistem ilk olarak olumlu sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte, 1950’ lerde dolar arzının yetersizliği ile sistemde
sistemik riskler ön plana çıkmaya başlamıştır. 1960’lı yıllarda dolar rezervlerinin altın stoklarını aşması; altın
talebinin artması sonucu belirginleşen spekülatif hareketler ve 1973 petrol krizi ile yükselen sistematik riskler
ile, 1973 yılında ülkeler ulusal paralarını sabit kur üzerinden diğer ülkelerin paralarına bağlaması ile sistem
sona ermiştir (Cameron ve Neal,2002:90).
Altının incelenen sistemsel tarihi sonrası bazı hususlar göze çarpmaktadır. Örneğin altın günümüze uzanan
süreçte ülke paralarına karşı konvertibl edilebilme, kısa vadede düşük getirisine rağmen uzun vadedeki
istikrarıyla yatırım aracı olabilme gibi işlevleri sebebiyle merkez bankacılığı sisteminde temel rezerv
araçlarından biri haline dönüşmüştür. Bir diğer yönden bir yatırım aracı olarak altın; küresel ekonomik ve
finansal sistemin dönüşüm süreçlerinde serveti değerini kaybetmeden koruyabilme özelliği ile diğer yatırım
araçları arasında daha pozitif ayrışmaktadır. Bu çalışmanın amacı; FED’ in parasal genişlemenin kademeli
olarak azaltacağı açıklaması sonrası 2013, Mayıs-2021, Kasım döneminde Türkiye ekonomisi ve finansal
sisteminde Gram Altın/TL paritesini etkileyen faktörlerin birbiriyle mukayeseli olarak incelenmesidir.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI
2.1.Kavramsal Çerçeve
Yatırım araçları içinde önceki açıklamalarda ifade edildiği gibi tarihsel geçmişi ve zenginliği en fazla olan
emtia altındır. Dünyada; ekonomik, iktisadi, ticari, finansal, siyasi ve jeopolitik risklerin belirginleştiği
dönemlerde bu risklerin ortaya çıkaracağı ekonomik kayıplara karşı kendi öz değerinin yüksek olması
sebebiyle altın her zaman mevcut servetleri, zenginlikleri ve satın alma gücünü koruyan ve optimal likiditeye
dönüşebilme derecesi olan güvenli bir yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Buradan hareketle altın varlıklarının
etkin bir risk yönetim aracı olduğu ifade edilebilir. Altın yatırımları iki farklı şekilde olmaktadır. Birincisi;
sikke, külçe ve takı şeklinde fiziki olarak ikinci ise; bir banka ya da başka bir yatırım kuruluşu aracılığıyla
açılan elektronik altın mevduat hesabı ve menkul kıymetleştirilmiş altın yatırımı olarak yapılmaktadır (World
Gold Council, 2013: 4).
Altın; enflasyonist etkilere, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ve volatiliteye, ekonomideki riskler ve bunların
neden olduğu şoklara karşı yatırımcısının satın alma gücünü koruyan, zararlarını minimize eden, portföy
getirilerini optimize eden ve minimum maliyetle likitide sağlayan bir yatırım aracıdır. Bu doğrultuda gerek
tarihsel geçmişi, gerekse uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olabilme işleviyle merkez bankacılığı
sisteminde merkezinde yer alan elemanlardan biri olması; altın fiyatlarının makro ve mikro düzeyde birçok
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yatırım aracı ve ekonomik-finansal-ticari değişkenle yapısal bir ilişkisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu
bağlamda altın fiyatlarının; faizler, enflasyon, riskler-belirsizler, döviz kurları ve öz kaynak piyasalarındaki
getiriler ile ilişkisinin yapısal zemini vurgulanmalıdır.
İlk olarak faizler ile altın fiyatları arasındaki ilişki para politikası açıklamalarının altın fiyatları üzerindeki
etkileri çerçevesinde vurgulanmalıdır. Bu bağlamda başta Amerikan Merkez Bankası (FED) olmak üzere para
politikası kurulları tarafından kısa ve uzun vadeli faizlere ilişkin beklentilerin yönetimleri ve nominal faiz
oranlarına ilişkin açıklamalar altın fiyatlarının oluşumunda önem arz etmektedir. Bu kapsamda altın fiyatları
ve faiz oranları arasında negatif yönlü bir ilişki söz konusudur. Faiz oranlarının düşmesi mevduatların
getirisini azaltacağı için tasarruflar altına yönelecek ve altın fiyatları yükselecektir. Bir diğer yönden ortaya
çıkan enflasyonist baskıların olduğu dönemlerde minimize olmaya başlayan satın alma güçlerini koruyabilme
saiki ile yatırımcılar tasarruflarını altına dönüştürmek isteyeceği için altın fiyatları yükselmektedir. Bu
bağlamda enflasyon oranları ve altın fiyatları arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusu olacaktır. Bir diğer
yönden makroekonomik muhasebe denklikleri açısından güçlü GSYİH büyümesi, yüksek istihdam ve üretim
artışı ekonomideki riskleri minimize edeceği için altın fiyatları düşme eğiliminde olacaktır. Buradan hareketle;
makroekonomik denge ile ilgili verilerle altın fiyatları arasında negatif yönlü bir ilişki söz konusudur. Ayrıca
küresel altın talebi ve arzı da altın fiyatlarının oluşumunda etkilidir. Döviz kurları ve altın fiyatları arasında
ise ters yönlü bir ilişki vardır. ABD Dolarının değerinin yükselmesi altın fiyatlarını düşürmektedir. Çünkü;
yatırımcıların marjinal döviz yatırımı tutma eğilimi, marjinal altın yatırımı tutma eğiliminden daha büyüktür.
Ayrıca parasal genişlemeler ve niceliksel gevşeme politikaları; politika faizleri ve piyasa faizlerini düşüreceği
için altın fiyatları yükselecektir. Ortaya çıkan iktisadi, siyasal ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını artıracaktır.
Borsalarda ise ortaya çıkan reel getiri artışları; kısa dönemdealtına talebi azaltacak ve altın fiyatlarını
düşürecektir. Uzun dönemde ise altın yatırımcıları daha fazla getiri bekleyeceği için altın fiyatları
yükselecektir. Merkez bankalarının rezervlerini artırması da yine piyasada altın talebini artıracağı için altın
fiyatlarını yükseltecektir.

2.2.Literatür Taraması
Seçilmiş literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların frekanslarının büyük oranda aylık ve
günlük frekansta olduğu görülmektedir. Çalışmalarda en çok kullanılan yöntemler ise Johansen Eş
Bütünleşme, Engle Granger Eş Bütünleşme, Granger Nedensellik, GARCH, VAR ve klasik regresyon
yöntemleridir. Bu çalışmalarda genel olarak; altın fiyatlarını etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu bağlamda
literatürde altın fiyatlarının döviz kurları, faiz oranları, enflasyon, borsa getirileri arasındaki kısa ve uzun
dönemli ilişkileri incelenmiş, elde edilen sonuçların bu değişkenlerin altın fiyatları ile olan teorik ilişkileriyle
paralel olduğu ifade edilebilir (Bkz Tablo 1).

Tablo 1: Literatür Taraması
Yazar
Akben (1980)

Koutsoyiannis
(1983)
Dooley, Isard
ve
Taylor
(1992)

Sjaastad
ve
Scacciavillani
(1996)

Konu
Piyasadaki yeni
bilgilerin altın
fiyatlarına etkisi.
Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.
Altın fiyatları ve
döviz
kurları
arasındaki kısa
ve uzun dönem
ilişki.
Altın ve döviz
kurları
arasındaki ilişki.
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Frekans

Dönem

Yöntem

Aylık

1973-1979

Regresyon

Faiz oranları; altın fiyatlarını
açıklamada etkilidir.

Günlük

Ocak 1980Mart 1981

Aylık

1976-1990

Kısa dönem
fiyatlama
modeli
Eş
bütünleşme

ABD Doları ve altın fiyatları
arasında
negatif
ilişki
saptanmıştır.
Altın fiyatları ve döviz kurları
arasında negatif yönlü bir
ilişkinin varlığı söz konusudur.

Aylık

1982-1990

Regresyon

Altın fiyatları ve dolar kuru
arasında güçlü olmayan negatif
yönlü bir ilişki ve Avrupa ülkeleri
para birimlerinin yurtiçi fiyatları
ile altın fiyatları arasında pozitif
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Harmston
(1998)

Altın fiyatları ile
enflasyon oranı
arasındaki ilişki.

Aylık

1870-1996

Eş
bütünleşme

Smith (2001)

Altın fiyatları ile
borsa
fiyat
endeksi
arasındaki ilişki.
Altın fiyatları ve
borsa
fiyatları
arasındaki kısa
ve uzun dönemli
ilişki.
Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Günlük

1991-2001

Eş
bütünleşme

Günlük

1991-2001

Eş
bütünleşme

Aylık

1976-1999

VAR, EngleGranger

TÜFE’ nin altın
piyasası
getirileri
ve
oynaklığı
üzerindeki
etkisi.
Altının
döviz
kurundaki
riskten korunma
aracı
olarak
hangi
boyutta
kullanılabileceği
araştırılmıştır.
Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.
Türkiye de altın
fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Aylık

Ocak 1996Şubat 2001

Garch

Haftalık

8
Ocak
197120
Şubat 2004

Regresyon

Aylık

1984-2003

Regresyon

Aylık

Aralık
1979- Ocak
2016

Regresyon

Altın fiyatlarının
oluşumlarını
etkileyen
faktörler.
Petrol
fiyatlarındaki
değişkenliğin
altın piyasasına
etkileri.

Aylık

Ocak 1985Şubat 2008

Eş
bütünleşme

Günlük

29
Nisan
1998 – 20
Temmuz
2006

Bhk, Pgarch

Smith (2002)

Ghosh
(2002)

Vd.

Kutan
ve
Aksoy (2004)

Capie, Mills ve
Wood (2005)

Tully ve Lucey
(2007)
Poyraz
ve
Didin (2008)

Aksu (2008)

Cheng, Su ve
Tzou (2009)
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yönde bağıntı olduğu sonucuna
varılmıştır.
Altın fiyatları ile enflasyon
oranları arasında kısa dönemde
zayıf bir ilişki, uzun dönemde
daha güçlü bir bağıntı olduğu
sonucuna varılmıştır.
Altın fiyatı ile borsa fiyat endeksi
arasındaki kısa dönemli bir ilişki
olduğu sonucuna varılmıştır.
Altın fiyatları ve borsa endeksi
arasında kısa vadede zayıf ve
negatif bir ilişki olduğu, uzun
dönemde ise anlamlı bir bağıntı
olmadığı sonucuna varılmıştır.
Altın
fiyatlarının
ABD
enflasyonu, ABD doları ve faiz
oranından etkilendiği sonucuna
varılmıştır.
Yapılan
analiz
sonucunda ABD enflasyonu ile
altın fiyatlarının uzun dönem
ilişkisi
olduğu
sonucuna
varılmıştır.
Tüketici fiyat endeksinin altın
fiyatları üzerinde anlamlı bir
etkiye sahip değildir.

Döviz
kurunda
oluşan
hareketlilik ile altın fiyatlarındaki
hareketlilik arasında oldukça
güçlü negatif yönde ilişki olduğu,
bundan dolayı altının korunma
aracı olarak kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır.
Altın fiyatları ve ABD doları
arasında anlamlı bir ilişki söz
konusudur.
Altın fiyatları ile tcmb döviz
rezervi, petrol fiyatları ve döviz
kuru değişkenleri kümesi ile
anlamlı
bir
ilişki
olduğu
sonucuna varılmıştır.
Uzun dönemde altın fiyatlarını
etkileyen en önemli faktörün
ABD fiyatlar genel seviyesi
olduğu gözlemlenmiştir.
Altın fiyatlarında değişmelerinf
inansal kurumlar ve vadeli
işlemler borsası üzerinde etkisi
olacağı sonucuna varılmıştır.
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Topçu (2010)

Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Aylık

Ocak 1995 –
Eylül 2009

Regresyon

Sujit ve Kumar
(2011)

Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Günlük

2 Ocak 1998
– 5 Haziran
2011

VAR,
Granger

Toraman,
Başarır
ve
Bayramoğlu
(2011)

Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Aylık

Ocak 1992 –
Mart 2010

Mgarch

Sadeghzadeh
ve Eren (2012)

Altın
fiyatlarında
meydana gelen
hareketliliğin
altın
madeni
sektörü ve ayrıca
altın
işleyen
firmaların hisse
senedi
getirilerine
etkisi.
Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Günlük

Temmuz
2011
Haziran
2012

Eş
bütünleşme

Aylık

Ocak 1996 –
Aralık 2012

Englegranger

Borsa İstanbul
kıymetli
madenler
ve
kıymetli taşlar
piyasası
bünyesinde
belirlenen spot
altın fiyatlarının

Aylık

Ocak 2003 –
Haziran
2013

VAR,
granger, eş
bütünleşme

Sefa (2013)

Atay (2013)
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-

Dow Jones Sanayi Endeksi ile
Amerikan Doları altın fiyatlarını
negatif yönde etkilerken, küresel
para arzının altın fiyatlarını
pozitif yönde etkilediği ve petrol
fiyatları ve enflasyon oranın
istatistiksel
olarak
anlamsız
olduğu sonucuna varılmıştır.
Petrol fiyatları, s&p endeksi ve
altın
fiyatlarının
dolar
endeksinden
doğrudan
etkilenmiş olduğu ve yapılmış
olan
varyans
ayrıştırma
sonucuna
göre
de
dolar
endeksinde ortaya çıkmış olan
değişmelerin önemli bir kısmı
petrol fiyatları, s&p endeksi ve
altın fiyatlarından kaynaklandığı,
ayrıca altın fiyatlarında ortaya
çıkmış olan değişimin ise
çoğunlukla
kendisinden
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Altın fiyatları ve Küresel dolar
endeksi arasında en yüksek
negatif korelasyon olduğu, altın
fiyatları ile petrol fiyatları
arasında doğrusal bir ilişki
olduğu ve diğer değişkenler ile
altın fiyatları arasında anlamlı bir
ilişki saptanmadığı sonucuna
varılmıştır.
Değişkenler
arasında
uzun
dönem ilişki olmadığı sonucuna
varılmıştır.

Türkiye Altın fiyatları ve Londra
vadeli işlem piyasalarında altın
piyasası altın ons fiyatı arasında
pozitif yönde, Dow Jones endeksi
ile negatif yönde ilişki olduğu
sonucuna varılmıştır.
Altın fiyatları ile altın fiyatlarını
etkilediği düşünülen yurtiçi
faktörler arasında uzun dönemde
bir ilişki olmadığı sonucuna
varılmıştır.
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Elmas ve Polat
(2014)

yurtiçi
faktörlerden
etkilenip
etkilenmediği
incelenmiştir.
Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Aylık

Ocak 1988 –
Mart 2013

Regresyon

Doğanalp,
Konya
ve
Kabaloğlu
(2016)
Gültekin
ve
Hayat (2016)

Türkiye’de altın
fiyatlarının
belirleyicileri.

Aylık

Ocak 1996 –
Haziran
2015

Nedensellik

Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Aylık

Ocak 2005 –
Nisan 2015

VAR,
Granger, Eş
Bütünleşme

Özkan
ve
Kolay (2016)

Altın fiyatlarını
etkileyen
faktörler.

Aylık

Ocak 1999 –
Aralık 2014

Regresyon

Küçükaksoy
ve
Yalçın
(2017)

Altın
fiyatlarında
spekülatörler
için etkili olan
faktörler.

Aylık

1990 – 2015

Var, Granger

Altın fiyatlarını; petrol fiyatları,
enflasyon oranı ve gümüş
fiyatlarının
pozitif
olarak
etkilediği, faiz oranı, Dow Jones
endeksi ve döviz kurunun ise
negatif
olarak
etkilediği
sonucuna varılmıştır.
Faizler, borsa getirileri ve döviz
kurlarının altın fiyatları üzerinde
etkisi
olduğu
sonucuna
varılmıştır.
Altın fiyatları en çok etkiye
Londra altın piyasası altın ons
fiyatı ve petrol fiyatlarından
etkilenmekte iken, en düşük
etkiye ise faiz oranlarının sahip
olduğu ve son olarak Londra altın
piyasasındanki
bir
standart
sapmalık şok karşısında en çok
altın
fiyatlarını
etkilediği
sonucuna varılmıştır
Altın fiyatlarının enflasyon oranı,
mevduat faiz oranı ve sepet döviz
kuru ile ilişkisi anlamlıdır. BİST100 endeksinin istatistiksel olarak
anlamlı
sonuç
vermediği
sonucuna varılmıştır.
Altın fiyatları ile altın fiyatlarını
etkilediği düşünülen faktörler
arasında bir bütün olarak
nedensellik ilişkisi olmadığı, altın
fiyatlarının en fazla kendisi
tarafından açıklandığı sonucuna
varılmıştır.

Kaynak: Aygün, V. (2020). Türkiye’de Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, S.3440’tan uyarlanmıştır.

3.YÖNTEM
3.1.Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Çalışmada Augmented Dickey Fuller, Johansen Eş bütünleşme, vektör hata düzeltme modeli, Granger Blok
dışsallık nedensellik testi, VAR modeli, etki-tepki analizi, varyans ayrıştırması metodları kullanılmıştır.
Dickey Fuller testi ile değişkenlerin hangi seviyede durağanlaştıkları incelenmektedir. Aynı düzeyde
durağanlaşan seriler arasındaki uzun dönem ilişki Johansen Eş Bütünleşme testi yardımıyla araştırılmaktadır.
Çalışmada zaman serileri birinci farklarında durağanlaştığı için ARDL modeli yerine johansen testi
kullanılmıştır.
Uzun dönem modelin çalışıp çalışmadığını, kısa dönem ilişkiler ve kısa dönemde dengeden sapmalar; hata
düzeltme modeli ile incelenmektedir. Kısa ve uzun dönem ilişkilerden sonra değişkenler arası etkileşimler
VAR modeli ile incelenmektedir. Buna göre değişkenler arasında içsel ve dışsal olanları belirlemek için
İşletme Araştırmaları Dergisi
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Granger Blok Dışsallık testi yapılmıştır. Buna göre değişkenlerin sıralaması belirlenerek değişkenlerin bağımlı
değişkenleri açıklamada dönemsel ağırlığı varyans ayrıştırma modelleri ile incelenmiştir. Etki-tepki analizi ile
değişkenlerin politika değişkeni olabilme durumu incelenmiştir. Bu kapsamda kısaca VAR modellerini
açıklayım.
Sims (1980), ekonometrik modellerdeki her değişkenin bir diğer değişkeni etkileyebileceğini ve bu
değişkenlerin başka değişkenler ile etkileşim içerisinde olabileceğinden hareketle, içsel-dışsal değişken
ayrımını kabul etmeyerek VAR modelini yapılandırmıştır (Sims, 1980: 1-49). VAR modeli yanlızca değişkenler
arasındaki tek yönlü ilişkiyi incelemeyip, aynı zamanda değişkenler arasındaki karşılıklı etkileşimleri de
gözlemler (Kearney ve Monadjemi, 1990: 197-217).
Eşzamanlı denklemlerde belirleme problematiğini aşmak için bazı koşullarda yapısal model üzerinde bir
takım sınırlamalar yapılmalıdır (Darnell, 1990: 114-116). Diğer yandan VAR modelleri, yapısal herhangi bir
sınırlama olmaksızın dinamik ilişkileri saptayabildiği için zaman serileri için sıklıkla kullanılan yöntemlerden
biridir (Keating, 1990: 453-454).
Çoklu zaman serilerinin kararlı bir dengeye sahip olan var(p) modeli tarafından türetilebileceği varsayılır.
Burada p gecikme değeridir. P gecikme değeri ise; P değişkenli bir VAR(p) modelinin yazımı şu şekildedir
(Lütkepohl, 2005).
y  v  A yt-1 …  Ap yt-p  u
Varyans ayrıştırması; bir zaman serisinde hangi değişkenin en etkili olduğunu belirlerken, Etki-tepki işlevleri
bu etkin değişkenin bir politika aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını inceler. Etki-tepki fonksiyonları;
rastgele hata terimlerinden birinde oluşacak standart bir hatanın, şokun etkisini içsel değişkenlerin şimdiki ve
gelecekteki değerlerine yansıttığı bir yöntemdir (Özgen ve Güloğlu, 2004:97, Barışık ve Kesikoğlu, 2006:71).
Araştırma hipotezleri olarak seçilen değişkenlerin Türkiye altın fiyatları ile uzun dönemde dengeye gelmesi
kısa dönemde ise dengeden meydana gelen sapmaların uzun dönemde yeniden sağlanması beklenmektedir.
Altın fiyatlarını etkilemesi beklenen değişkenlere ilişkin hipotezler ise; döviz kuru ve borsa endeksi ile negatif
yönlü ilişki, enflasyon, risk primi (CDS), risk iştahı (VIX) ve petrol fiyatları ile pozitif yönlü ilişkilerin
saptanacağı öngörüleridir. Bir diğer hipotez; araştırmanın tartışma kısmında vurgulanacağı üzere Türkiye’de
dönem dönem var olan negatif reel faiz olgusundan dolayı faizlerin ve enflasyonun altın üzerinde sırasıyla
beklenen negatif ve pozitif etkileri üzerinde anomaliler saptanabileceği yargısıdır.

3.2.Evren ve Örneklem
Çalışmanın evreni olarak gelişmekte olan bir piyasa ekonomisi olarak Türkiye ekonomisi ve Türkiye
altın fiyatları seçilmiştir. Bunun yanı sıra gözlemlenen her değişkene ait gözlem sayısı aylık
frekansta toplam 8 değişkenin her birine ait 103 gözlemden oluşmaktadır. Türkiye altın fiyatlarını
Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki risk primi, küresel piyasalarda ise petrol fiyatları ve risk
iştahının etkileyebileceği hipotezinden dolayı, Türkiye’deki altın fiyatları; hisse senedi getirileri,
TÜFE ve döviz kurundan oluşan evrene küresel piyasalardaki risk primi, risk iştahı ve petrol
fiyatları da eklenmiştir.
3.3.Veri Seti
Çalışmanın değişkenleri olarak aylık frekansta ve 2013.05-2021.11 (Kasım ayı için çalışmanın yapıldığı gün
geçerli olan fiyatlar kullanılmıştır.) dönemi arasında Türkiye gram altın fiyatları (Altın/TL paritesi), BİST-100
endeksi, Türkiyenin 5 yıllık CDS primi, Türkiye yıllık enflasyon oranı (TÜFE), Dolar/TL paritesi, brent ve ham
petrol verileri, ABD ve Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri getiri farkı (Türkiye –ABD) ve VIX korku endeksi olarak
seçilmiştir. Çalışmada Türkiye’ye ilişkin altın fiyatları belirlenmek istendiği için Londra emtia piyasasında
altın vadeli işlemleri kullanılmamıştır. Ayrıca Türkiye de altın fiyatlarını ifade eden Gram Altın/TL fiyatlarının
diğer değişkenlerle etkileşimi araştırılırken yine Londra fiyatları kullanılmamıştır. Çünkü Londra fiyatları
model tasarımına dâhil edildiğinde perfectly collinear (Mükemmel Eş doğrusallık), near singular matrix (Tekil
matrise yakınlık), model süreçlerinin durağan olmaması, otokorelasyon, normallik ve değişen varyans
problematikleri ile karşılaşılmıştır. Bu problemlerin nedeni; Londra fiyatlarının doğal olarak Altın/TL paritesi
içerisinde etkisini gösterebilmesi olarak yorumlanabilir. Bu problematikler ve araştırmanın kapsamı nedeniyle
yanlızca Türkiye fiyatları kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin ilgili açıklamalar ve bilgiler tablolar yardımı ile
ifade edilmiştir. (Bkz Tablo 2, 3).
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Tablo 2: Değişkenlere ilişkin Bilgiler
DEĞİŞKEN

KOD

Türkiye Altın Fiyatları (Gram
Altın/TL)
Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi

FREKANS

GAU_TRY

Ayılık

BIST-100

Ayılık

Türkiye 5 yıllık CDS primi

CDS

Ayılık

Türkiye TÜFE yıllık değişim

CPI

Ayılık

DOLAR_TL

Ayılık

SPREAD

Ayılık

OIL_A

Ayılık

VIX

Ayılık

Döviz kuru
Türkiye 10 yıllık Tahvil FaiziABD 10 Yıllık Tahvil Faizi
Brent ve Ham Petrol Fiyatları eşit
ağırlıklı oluşturulan fiyatları
CBOE'nin Volatilite EndeksiKorku endeksi

DÖNEM

DÖNÜŞÜM

KAYNAK

2013,Mayıs2021 Kasım
2013,Mayıs2021 Kasım
2013,Mayıs2021 Kasım
2013,Mayıs2021 Kasım
2013,Mayıs2021 Kasım
2013,Mayıs2021 Kasım
2013,Mayıs2021 Kasım
2013,Mayıs2021 Kasım

Logaritmik

İnvesting.com

Logaritmik

İnvesting.com

Logaritmik

İnvesting.com

Logaritmik

İnvesting.com

Logaritmik

İnvesting.com

Logaritmik

İnvesting.com

Logaritmik

İnvesting.com

Logaritmik

İnvesting.com

Tablo 3: Değişkenlere ait Tanımlayıcı İstatistikler
GAU_TRY

BIST100

CDS

CPI

DOLAR_TL

OIL_A

SPREAD

VIX

Ortalama

11.87459

6.860313

10.05327

-2.186267

10.20299

9.970126

9.020530

7.358894

Medyan

11.89117

6.860831

10.13844

-2.216407

10.46832

10.69069

9.057422

7.373374

Maksimum

13.30328

7.440323

13.16863

-1.376740

11.51429

11.59786

9.795735

8.585599

Minimum

9.025576

6.427427

7.428333

-2.731831

7.670895

7.678326

6.677083

2.639057

Std. Geliştirici

0.902257

0.226213

1.066039

0.359003

1.024519

1.223717

0.646731

0.607063

Çarpıklık

-1.072471

0.440806

-0.351076

0.426242

-1.094817

-0.215038

-2.184077

-5.239651

Basıklık

4.784931

2.616916

4.994666

2.112086

3.180713

1.324719

8.255122

43.43334

Jarque-Bera

28.22700

3.349481

16.20995

5.492311

17.49845

10.84430

169.2769

6324.431

Olasılık

0.000001

0.187357

0.000302

0.064174

0.000159

0.004418

0.000000

0.000000

Toplam

1033.089

596.8473

874.6342

-190.2053

887.6599

867.4009

784.7861

640.2237

Toplam Sq.

70.00989

4.400835

97.73379

11.08393

90.26900

128.7836

35.97044

31.69322

87

87

87

87

87

87

87

87

Gözlemler

Öncelikle Augmented Dickey Fuller birim kök testi (Dickey ve Fuller, 1979) uygulanmıştır. Zaman serilerinin
logaritmik dönüşümleri üzerinde birim kök testleri yapılırken bilgi kriteri olarak Scharwz bilgi kriteri seçilmiş
olup, trend ve sabit terim içermeyen modeller seçilerek model parametreleri oluşturulmuştur. Elde edilen
sonuçlara göre zaman serileri 1.fark seviyelerinde durağanlaşmaktadır (Bkz Tablo 4).

Tablo 4: Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi Sonuçları
Boş Hipotez: Birim kök (bireysel birim kök süreci)
Seriler: GAU_TRY, BIST100, CDS, CPI, DOLAR_TL, OIL_A, SPREAD,
VIX
Tarih: 15/11/21 Saat: 16:25
Örneklem: 2013M05 2021M11
Dışsal değişkenler: Yok
Maksimum gecikmelerin otomatik seçimi
SIC'ye dayalı otomatik gecikme uzunluğu seçimi: 0 - 6
Toplam gözlem sayısı: 738
Dahil edilen kesitler: 8
Metod
İstatistik
ADF - Fisher Ki-Kare
6.57870
ADF - Choi Z-istatistiği
1.74796

İşletme Araştırmaları Dergisi

1324

Olasılık.**
0.9806
0.9598

Journal of Business Research-Turk

M. Kuzu 14/2 (2022) 1316-1338
** Fisher testleri için olasılıklar, asimptotik bir Chi kullanılarak hesaplanmıştır.
-kare dağılımı. Diğer tüm testler asimptotik normalliği varsayar.
Ara ADF test sonuçları D(UNTITLED)
Seriler
Olasılık
Gecikme
Maksimum Gecikme
Gözlem Sayısı
GAU_TRY
0.8605
4
12
98
BIST100
0.9177
0
12
102
CDS
0.7718
2
12
100
CPI
0.2835
2
12
100
DOLAR_TL
0.5611
2
10
92
OIL_A
0.8930
6
7
64
SPREAD
0.7801
3
12
99
VIX
0.5520
0
9
83
Boş Hipotezi: Birim kök (bireysel birim kök süreci)
Seriler: GAU_TRY, BIST100, CDS, CPI, DOLAR_TL, OIL_A, SPREAD,
VIX
Tarih: 15/11/21 Saat: 16:25
Örneklem: 2013M05 2021M11
Dışsal değişkenler: Yok
Maksimum gecikmelerin otomatik seçimi
SIC'ye dayalı otomatik gecikme uzunluğu seçimi: 0 - 5
Toplam gözlem sayısı: 728
Dahil edilen kesitler: 8
Metod
İstatistik
Olasılık.**
ADF - Fisher Ki-Kare
1584.24
0.0000
ADF - Choi Z-istatistiği
-38.2053
0.0000
** Fisher testleri için olasılıklar, asimptotik bir Chi kullanılarak hesaplanmıştır.
-kare dağılımı. Diğer tüm testler asimptotik normalliği varsayar.
Ara ADF test sonuçları D(UNTITLED)
Seriler
Olasılık
Gecikme
Maksimum Gecikme
Gözlem Sayısı
D(GAU_TRY)
D(BIST100)
D(CDS)
D(CPI)
D(DOLAR_TL)
D(OIL_A)
D(SPREAD)
D(VIX)

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

3
0
1
1
1
5
2
0

12
12
12
12
10
7
12
9

98
101
100
100
92
64
99
74

4.BULGULAR
Aynı düzeyde durağanlaşan seriler arasındaki uzun dönem ilişki Johansen Eş Bütünleşme testi yardımıyla
araştırılmaktadır. Çalışmada tüm zaman serileri birinci farklarında durağanlaştığı için ARDL modeli yerine
Johansen testi kullanılmıştır. İlk olarak uygun gecikme uzunluğu araştırılmıştır. Buna göre FPE ve AIC bilgi
kriterlerine göre 3.gecikme uygun gecikme uzunluğu olarak seçilmiştir (Bkz. Tablo 5). Bununla birlikte
gecikme uzunluğu testi durağan olmayan düzey değerlerde verilerle yapıldığı için eş bütünleşme testi için
uygun gecikme uzunluğu 1 eksik olarak 2.gecikme gecikme uzunluğu olarak seçilmelidir (Eviews 5 User’s
Guide, 2004).Devamında; bilgi kriterlerine göre hangi model tipinin seçileceği araştırılmıştır. Buna göre AIC
bilgi kriterine göre sabit terim ve liner trend içeren 4 numaralı model tipi seçilmiştir (Bkz Tablo 6).
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Tablo 5: Eş Bütünleşme Testi İçin Uygun Gecikme Uzunluğu Seçimi
VAR Gecikme Sırası Seçim Kriterleri
İçsel değişkenler: GAU_TRY DOLAR_TL CPI CDS BIST100 SPREAD OIL_A VIX
Dışsal değişkenler: C
Tarih: 24/11/21 Saat: 11:37
Örneklem: 2013M05 2021M11
Dahil edilen gözlemler: 47
Gecikme LogL
LR
FPE
AIC
SC
0
-285.4802
NA
3.66e-05
12.48852
12.80344
1
-143.6542
229.3357
1.39e-06
9.176774
12.01104*
2
-68.57878
95.84094
1.10e-06
8.705480
14.05910
86.54495*
6.58e-07*
7.495023*
3
23.86696
15.36799
* Kriter tarafından seçilen gecikme sırasını gösterir.
LR: sıralı değiştirilmiş LR test istatistiği (her test %5 düzeyinde)
FPE: Son tahmin hatası
AIC: Akaike bilgi kriteri
SC: Schwarz bilgi kriteri
HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri

HQ
12.60703
10.24333*
10.72008
10.45767

Tablo 6: Eş Bütünleşme Testi İçin Uygun Model Seçimi
Tarih: 20/11/21 Saat: 20:45 Örnek: 2013M05 2021M11 Dahil edilen gözlemler: 47 Seri: GAU/ TL DOLAR/TL
CPI, CDS, BIST 100, OIL A, SPREAD, VIX Gecikme aralığı: 1 ila 2
Seçilen (0.05 düzeyi*) Modele Göre Eşbütünleşme İlişkilerinin Sayısı
Veri Trendi:
Hiçbiri
Hiçbiri
Doğrusal
Test Tipi
Sabit Terim Yok Sabit Terim
Sabit Terim
Trend Yok
Trend Yok
Trend Yok
İz
3
3
3
Öz-Değer
4
3
4
*Kritik değerler MacKinnon-Haug-Michelis'e (1999) dayanmaktadır .
Bilgi Kriterleri
ile
Sıra
ve
Modeli
Veri Trendi:
Hiçbiri
Hiçbiri
Doğrusal
Sıra veya
Sabit Terim Yok Sabit Terim
Sabit Terim
CE sayısı
Trend Yok
Trend Yok
Trend Yok
Kayıt Olasılık ile Sıra ( satırlar ) ve Model ( sütunlar )
0
-109.1818
-109.1818
-103.1310
1
-68.59595
-67.20044
-61.15997
2
-38.72444
-31.09382
-27.58367
3
-18.77945
-8.590681
-5.988184
4
-1.865417
8.759794
11.15255
5
7,078218
18.63854
19.24718
6
9.078519
21.79034
22.34856
7
9.838058
23.25284
23.70864
8
9.939782
23.86696
23.86696
Akaike Bilgi Kriterleri ile Sıra ( satırlar ) ve Model ( sütunlar )
0
10.09284
10.09284
10.17579
1
9.046636
9.029806
9.070637
2
8.456359
8.216758
8.322709
3
8.288487
7.982582
8.084604
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Doğrusal
Sabit Terim
Trend
2
4

Kuadratik
Sabit Terim
Trend
2
2

Doğrusal
Sabit Terim
Trend

Kuadratik
Sabit Terim
Trend

-103.1310
-52.97232
-18.75547
4.087168
23.83311
31.92774
35.03116
36.58082
37.35799

-95.59024
-46.65349
-13.35614
7.935744
27.38026
32.80108
35.90449
37.18796
37.35799

10.17579
8.764779
8.032148
7.783525

10.19533
8.793765
8.057708
7.832522
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4
8.249592
7.967668
8.036062
5
8.549863
8.270700
8.372460
6
9.145595
8.859986
8.921338
7
9.794125
9.521156
9.544313
8
10.47065
10.21843
10.21843
Schwarz kriterler ile Sıra ( satırlar ) ve Model ( sütunlar )
0
15.13154
15.13154
15.52940
1
14.71517
14.73771
15.05409
2
14.75473
14.59386*
14.93600
3
15.21670
15.02889
15.32773
4
15.80764
15.68318
15.90903
5
16.73775
16.65541
16.87527
6
17.96332
17.91390
18.05398
7
19.24169
19.24427
19.30679
8
20.54805
20.61075
20.61075

7.666676*
8.045628
8.636972
9.294433
9.984767

7.685946
8.136124
8.684915
9.311151
9.984767

15.52940
14.78760
14.72417
15.14475
15.69710
16.74526
18.00580
19.33247
20.69200

15.86387
15.09214
14.98592
15.39057
15.87383
16.95385
18.13248
19.38855
20.69200

2.gecikmede seçilen 4.model tipine göre Johansen Eş Bütünleşme testi uygulanmıştır. Buna göre iz ve öz değer
testlerine göre sırasıyla 2 ve 4 adet eş bütünleşme vektörü tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 7).

Tablo 7: Johansen Eş Bütünleşme Testi Sonuçları
Tarih : 20/11/ 21 Saat : 20:52
Örnek ( düzeltilmiş ): 2014M03 2021M11
Dahil gözlemler : 47 sonra ayarlamalar
Trend varsayımı : Doğrusal deterministik eğilim ( kısıtlı )
Seri: GAU_TRY DOLAR_TL CPI CDS BIST100 OIL_A SPREAD VIX
gecikmeler aralık ( ilk farklar ): 1 ila 2
sınırsız eşbütünleşme Sıra Testi ( İz )
Varsayımsal
İz
CE(ler) Sayısı
Özdeğer
İstatistik
Yok *
0.881686
280.9779
En fazla 1 *
0.766841
180.6606
En Fazla 2
0.621685
112.2269
En Fazla 3
0.568399
66.54164
En Fazla 4
0.291392
27.04976
En Fazla 5
0.123712
10.86049
En Fazla 6
0.063816
4.653653
En Fazla 7
0.032530
1.554344
İz testi 2 eşbütünleşmeyi gösterir 0,05 düzeyinde eqn (s )
* belirtir reddi _ _ 0,05 düzeyinde hipotez _ _
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p- değerleri

0.05
Kritik Değer
187.4701
150.5585
117.7082
88.80380
63.87610
42.91525
25.87211
12.51798

Olasılık .**
0.0000
0.0003
0.1056
0.6419
0,9992
1.0000
0,99999
0.9893

0.05
Kritik değer
56.70519
50.59985
44.49720
38.33101
32.11832
25.82321
19.38704
12.51798

Olasılık **
0.0000
0.0003
0.0369
0.0366
0.9028
0.9998
0.9998
0.9893

Sınırsız eşbütünleşme Sıra Testi (Maksimum Özdeğer )
varsayımsal
CE(ler) Sayısı
Yok *
En Fazla 1 *
En Fazla 2 *
En Fazla 3 *
En Fazla 4
En Fazla 5
En Fazla 6
En Fazla 7

özdeğer
0.881686
0.766841
0.621685
0.568399
0.291392
0.123712
0.063816
0.032530
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istatistik
100.3173
68.43370
45.68528
39.49188
16.18927
6.206842
3.099309
1.554344
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Devamında eş bütünleşme testinde elde edilen katsayılar ve bunlara ilişkin “t” istatistiki değerleri
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre veri setinin serbestlik derecesi 7 olduğu için; Bist-100 ve DOLAR/TL
%10 (T istatistiği>1,415) OIL_A ve SPREAD değişkenleri %5 (T istatistiği >1,895)seviyesinde anlamlıdır. CPI
değişkeni %20, CDS ve VIX %25 düzeyinde anlamlıdır. Eş bütünleşme katsayıları yorumlanırken denklemin
bütünü eşitliğin bir tarafında toplandığı için katsayılar ters işaretli olarak yorumlanmalıdır. Bu kurala göre
değişkenlerden CPI, BIST-100, OIL_A ve VIX değişkenlerinin altın fiyatları ile pozitif yönlü ilişkisi tespit
edilirken, diğer değişkenlerle negatif yönlü ilişki saptanmıştır (Bkz Tablo 8).

Tablo 8: Johansen Eş Bütünleşme Testi Denklemi ve Katsayıları
Eşbütünleşme
Denklemi
Katsayılar

GAU_TRY
(-1)

DOLAR_TL
(-1)

CPI
(-1)

CDS
(-1)

1.000000

0.063336

-0.108560

Standart Hatalar

(0.05367)

T istatistikleri

[ 1.18005]
@TREND
(13A05)
-0.014604

Katsayılar
Standart Hatalar

(0.00344)

T istatistikleri

[-4.24893]

BIST100
(-1)

OIL_A
(-1)

SPREAD
(-1)

VIX
(-1)

0.036290

-0.463192

-0.183750

0.263019

-0.088545

(0.11392)

(0.04796)

(0.28057)

(0.03405)

(0.06494)

(0.11290)

[-0.95295]

[ 0.75666]

[-1.65088]

[-5.39578]

[ 4.05048]

[-0.78426]

C
-9.099.167

Uzun dönem denge modelinin çalışıp çalışmadığı tespit etmek ve kısa dönemde dengeden sapmaların
yeniden dengeye gelip gelmediklerini belirlemek için hata düzeltme modeli kurulmuştur. Kurulan modelin
yorumlanabilmesi için otokorelasyon, normal dağılım ve değişen varyans sorununun olmaması
gerekmektedir. Buna göre hata düzeltme modeli varsayımları sağlaNmaktadır (Bkz Tablo 9). Hata düzeltme
modeline göre iz değerleri baz alındığında en az 2 adet katsayısı negatif ve istatistiki olarak anlamlı hata
düzeltme katsayı tespit edilmelidir. Buna göre altın fiyatları, tahvil faiz farkı değişkenlerinin katsayısı negatif
ve t istatistiğine göre 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Buna göre altın fiyatları değişkenine göre hata düzeltme
mekanizması çalışmakta olup, kısa dönemde dengeden sapmalar 1,39 hızla yeniden dengeye gelmektedir.
Hata düzeltme modelinde değişkenlerin 1. ve 2.gecikmeye ilişkin katsayılarına bakıldığında uzun dönemli
ilişkilerle kısmen benzer şekilde kısa dönem ilişkiler gözlemlenmektedir (Bkz Tablo 10).
Tablo 9: Hata Düzeltme Modeli Varsayımları
TEST

OLASILIK DEĞERİ

Otokorelasyon LM Testi

0.3820 (Ters Hipotez)

Normallik Varsayımı (Basıklık)

0.2474 (Ters Hipotez)

Değişen Varyans Testi

0.4880 (Ters Hipotez)

Tablo 10: Vektör Hata Düzeltme Modeli Sonuçları
Hata düzeltme :

EşBütün.Denklemi 1

Standart Hata

T İstatistiği

D(GAU_TRY)

-1.397.424

(0,23572)

[-5.92834]

D(DOLAR_TL)

0.976051

(0.54938)

[ 1.77663]

D(CPI))

-0.024152

(0.06994)

[-0.34533]

D(CDS)

1.048272

(0.50175)

[ 2.08922]

D(BIST100)

0.012107

(0.03995)

[ 0.30306]

D(OIL_A)

1.388195

(0.65776)

[ 2.11048]

D(SPREAD)

-0.639036

(0.41213)

[-1.55056]

D(VIX)

0.165088

(0.17338)

[ 0.95219]

D(GAU_TRY(-1))

0.152740

Standart Hata
T istatistiği

(0.16377)
[ 0.93264]
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D(GAU_TRY(-2))
Standart Hata
T istatistiği
D(DOLAR_TL(-1))
Standart Hata
T istatistiği

0.093085
(0.10091)
[ 0.92242]
-0.017110
(0.06361)
[-0.26898]

D(DOLAR_TL(-2))
Standart Hata
T istatistiği
D(CPI(-1))
Standart Hata
T istatistiği

-0.041779
(0.06042)
[-0.69146]
-3.100.311
(0.86095)
[-3.60104]

D(CPI(-2))
Standart Hata
T istatistiği
D(CDS(-1))
Standart Hata
T istatistiği

-0.453305
(0.93063)
[-0.48709]
0.157115
(0.09065)
[ 1.73319]

D(CDS(-2))
Standart Hata
T istatistiği
D(BIST100(-1))
Standart Hata
T istatistiği

0.132873
(0.09275)
[ 1.43261]
2.080012
(1.10968)
[ 1.87442]

D(BIST100(-2))
Standart Hata
T istatistiği
D(OIL_A(-1))
Standart Hata
T istatistiği

1.756151
(1.06642)
[ 1.64678]
-0.161320
(0.07106)
[-2.27024]

D(OIL_A(-2))
Standart Hata
T istatistiği
D(SPREAD(-1))
Standart Hata
T istatistiği

-0.078276
(0.06441)
[-1.21531]
0.288246
(0.12067)
[ 2.38862]

D(SPREAD(-2))
Standart Hata
T istatistiği
D(VIX(-1))
Standart Hata
T istatistiği

0.073815
(0.11153)
[ 0.66186]
-0.204031
(0.09501)
[-2.14754]

D(VIX(-2))
Standart Hata
T istatistiği
C
Standart Hata
T istatistiği

-0.226784
(0.12383)
[-1.83141]
0.099735
(0.06494)
[ 1.53571]
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R-Kare
Düzl. R-Kare
Toplam kare _ artıklar
SE denklemi
F istatistiği

0.842797
0.750644
4.967737
0.413886
9.145613

Değişkenlerin içsellik ve dışsallıklarını tespit etmek için VECM (Vektor Error Correction Model)modelinden
türetilen Granger nedensellik/Blok dışsallık testi yapılmıştır. Eşbütünleşme vektörlerinin varlığı durumunda
VECM) Granger testinin tahmin edilmesi teorik açıdan daha doğru iken, eşbütünleşme vektörlerinin olmadığı
değişkenler arasında VAR modelinden türetilen Granger testi uygulanmalıdır (Chimobi &Igwe, 2010).
Buna göre altın fiyatları değişkeninin bağımlı değişken olduğu modeli yorumlamamız gerekirse enflasyon,
BİST-100, faiz farkı, ve model bütün olarak 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Yani bu değişkenler 0,05 düzeyinde
altın fiyatlarının nedenidir. Korku endeksi ve petrol fiyatları ise 0,1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır.
Tüm modellerde %10 düzeyinde anlamlı olan değişkenler kırmızı punto, %5 düzeyinde anlamlı olanlar kalın
punto ile belirtilmiştir. Tüm modelin anlamlı olmadığı nedensellikler değerlendirmeye alınmamıştır
(Bkz.Tablo 11).

Tablo 11: Blok Dışsallık Testi Sonuçları
VEC Granger Nedensellik / Blok dışsallık Wald testler
Tarih : 20/11/ 21 Saat : 21:35
Örneklem : 2013M05 2021M11
Dahil gözlemler : 47
Bağımlı değişken : D(GAU_TRY)
Hariç tutulan
Ki-Kare
D(DOLAR_TL)
D(CPI)
D(CDS)
D(BIST100)
D(OIL_A)
D(SPREAD)
D(VIX)
Hepsi

Serbestlik Derc.
0.478841
13.67889
3.140929
6.230923
5.166682
6.674805
4.912846
38.36912

Olasılık
2
2
2
2
2
2
2
14

0.7871
0,0011
0.2079
0.0444
0.0755
0.0355
0.0857
0.0005

Bir sonraki adımda VAR modeli kurulmuştur. Uzun ve kısa dönem denge analizi sonrasında değişkenler
arasındaki etkileşimi belirlemek amacıyla birinci fark için birim kök testi sonuçları çerçevesinde VAR modeli
yapılandırılmıştır (Brooks, 2014). Uygun gecikme uzunluğu ve VAR modelinin teorik varsayımları üzerinde
testler yapılmıştır. AIC bilgi kriterine göre 2. gecikme uygun gecikme uzunluğu olarak seçilmiştir (Bkz Tablo
12).

Tablo 12: VAR Modeli Uygun Gecikme Uzunluğunun Tespiti
VAR Lag Uzunluğu Bilgi Kriterleri
İçsel Değişkenler : D(GAU_TRY) D(BIST100) D(CDS) D(CPI) D(DOLAR_TL) D(OIL_A) D(SPREAD) D(VIX)
Dışsal Değişkenler : C
Tarih : 11/15/ 21 Saat : 16:34
Örneklem: 2013M05 2021M11
Dahil gözlemler : 47
Gecikme
LogL
LR
FPE
AIC
SC
HQ
0
-308.8486
NA
9.90e-05
13.48292
13.79784*
13.60143
1
-211.7824
156.9581
2.52e-05
12.07585
14.91012
13.14240
2
-103.1310
138.7040*
4.77e-06*
10.17579*
15.52940
12.19039*
* Gecikme sayısını gösterir
LR: sıralı değiştirilmiş LR test istatistiği ( her test %5 seviyesinde )
FPE: Son tahmin hata
AIC: Akaike bilgi kriter
SC: Schwarz bilgi kriter
HQ: Hannan-Quinn bilgi kriter
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Testler sonucunda kurulan modellerin VAR modeline ilişkin ilgili varsayımları karşıladığı sonucuna
varılmıştır. Bu varsayımları araştırmak için; AR kökü ve AR polinomunun ters kökleri, otokorelasyon, zaman
serisi artıklarının normal dağılımını ifade eden normallik testi ve varyans Heteroskedastisite testi yapılmıştır.
Model durağandır, otokorelasyon sorunu yoktur. Ayrıca normal dağılım ve değişen varyans sorunu da
gözlemlenmemiştir (Bkz Şekil1, Tablo 13).

Tablo 13: VAR Modeli Varsayımları
TESTLER

MODULUS

MODEL DURAĞANLIĞI

OLASILIK

0.925505-0,91106 aralığında ters
kökler birim çember dışında değil

OTOKORELASYON LM TESTİ

0.5793 (Ters Hipotez)

PORTMENTAU TESTİ

0.0001

NORMALLİK (Basıklık)

0.1570 (Ters Hipotez)

DEĞİŞEN VARYANS (Düzey ve Kareler)

0.5214 (Ters Hipotez)

Şekil 1: AR Karakteristik Polinomunun Ters Kökleri ve Birim Çember
Model varsayımları sağlandıktan sonra 2.gecikme uzunluğu ve birinci farklarında durağan zaman serileri ile
VAR modeli kurulmuştur. Devamında değişkenler arası etkileşimleri saptayabilmek için varyans ayrıştırma
ve etki-tepki fonksiyonlarına geçilmiştir. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre değişkenlerin altın fiyatlarını
etkilemede önem sırası SPREAD, CPI, OIL_A, BİST100, CDS, DOLAR/TL, VIX şeklinde gerçekleşmiştir (Bkz
Tablo 14 ve Şekil 2). Etki-tepki analizine göre ise altın fiyatları değişkeni; enflasyon, getiri farkı ve vix
endeksindeki şoklara ilk dönemlerde negatif yönlü; diğer değişkenlere pozitif yönlü tepki vermiştir (Bkz.
Tablo 15 ve Şekil 3).

Tablo 14: Varyans Ayrıştırması Sonuçları
Varyans D(GAU_TRY)'nin Ayrışımı :
Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GD
0.605204
0.808590
0.855935
0.902699
0.938147
0.958559
0.981410
0.996669
1.002395
1.004873
1.006947
1.007606
1.007931
1.008625

D(GAU_TR
Y)
100.000
84.26004
78.65639
71.05951
65.79135
63.39629
60.99370
59.27524
58.61170
58.49971
58.42647
58.38181
58.34653
58.28412

İşletme Araştırmaları Dergisi

D(BIST100)
0.000000
4.159256
4.788294
4.657782
6.182038
6.711222
6.405217
6.212130
6.141380
6.111555
6.092438
6.099121
6.095484
6.090615

D(CDS)
0.000000
0.355075
0.778305
2.279387
3.439668
4.477258
4.800878
4.729064
4.678400
4.664837
4.698257
4.713158
4.721043
4.793160

D(CPI))
0.000000
7.403401
7.883377
7.641407
7.956579
9.128571
9.965855
9.938093
9.826649
9.814194
9.811575
9.803470
9.797651
9.785997
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D(DOLAR_
TL)
0.000000
0.002657
0.004526
0.006307
0.016173
0.173162
0.737162
1.189703
1.206301
1.276338
1.364361
1.365104
1.392018
1.418080

D(OIL_A)
0.000000
2.125284
6.241620
8.045956
7.976672
7.793942
7.666040
7.741301
7.889757
7.969207
7.962630
7.952278
7.954135
7.946738

D(SPREAD)
0.000000
1.462765
1.341337
6.032078
8.376704
8.063112
9.152510
10.58050
11.26957
11.28542
11.26393
11.30169
11.30975
11.29438

D(VIX)
0.000000
0.231526
0.306156
0.277570
0.260813
0.256446
0.278638
0.333969
0.376246
0.378745
0.380341
0.383370
0.383388
0.386911
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1.009005
1.009150
1.009375
1.009548
1.009634
1.009727
1.009789
1.009836
1.009888
1.009916
1.009939

58.24566
58.22984
58.20878
58.18990
58.18042
58.17083
58.16366
58.15928
58.15417
58.15099
58.14911

6.086766
6.087519
6.093927
6.096267
6.095434
6.099200
6.101116
6.100680
6.103117
6.104803
6.104527

4.854427
4.858923
4.866654
4.885373
4.887741
4.889266
4.895458
4.896607
4.896444
4.897761
4.897853

9.780472
9.780088
9.778614
9.776646
9.774977
9.774411
9.774465
9.773600
9.773150
9.773561
9.773285

1.417318
1.425970
1.430433
1.430608
1.436952
1.439524
1.439479
1.441654
1.442730
1.442654
1.443306

7.940759
7.941199
7.943221
7.944628
7.944132
7.942751
7.942516
7.942063
7.941319
7.941491
7.941383

11.28741
11.28684
11.28479
11.28313
11.28149
11.27973
11.27905
11.27805
11.27713
11.27678
11.27627

0.387186
0.389621
0.393574
0.393443
0.398853
0,404286
0,404257
0.408065
0.411945
0.411950
0.414268

Variance Decomposition using Cholesky (d.f. adjusted) Factors
Variance Decomposition of D(GAU_TRY)
100
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20
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Şekil 2: Varyans Ayrıştırması Sonuçları

Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations
Response of D(GAU_TRY) to Innovations
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Şekil 3: Etki-Tepki Fonksiyonları
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Tablo 15: Etki-Tepki Fonksiyonları Sonuçları
Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

D(GAU_
TRY)
0.605204
-0.429692
0.159213
-0.052766
-0.001748
0.058865
-0.070440
0.036607
0.010848
-0.042249
0.041204
-0.017954
-0.004963
0.013487
-0.007425
-0.002987
0.007074
-0.003240
-0.002186
0.003316
-8.02E-05
-0.003233
0.003078
5.34E-05
-0.002836

D(DOLA
R_TL)
-0.349594
0.301592
-0.121327
0.025146
0.010292
-0.075403
0.116782
-0.084299
0.007725
0.049258
-0.050762
0.015527
0.015473
-0.020008
0.004738
0.009073
-0,008350
-0.001682
0,008163
-0.005404
-0.001963
0.006197
-0.004235
-0.000862
0.004199

D(GAU_TRY) Tepkileri :
D(CPI))
D(CDS)
D(OIL_A
)
0.025909
0.051808
-0.090188
-0.213201 -0.030062 0.195053
0.089439
0.091288
-0.170998
0.072727
-0.127136 0.105220
-0.106223 0.135397
-0.040921
0.131832
-0.116299 0.005819
-0.113233 0.064280
-0.020016
0.052955
-0.022138 0.044152
-0.003815 0.006519
-0.046100
-0.021036 0.006348
0.037612
0.020219
-0.016909 -0.026037
-0.006032 0.009645
0.007424
-0.002803 0.010182
0.010240
0.004252
-0.024734 -0.016144
-0.004441 0.023544
0.009858
0.005560
-0.008958 0.002300
-0.006331 -0.006771 -0.0111892
0.004385
0.012031
0.012498
0.000345
-0.006064 -0.005031
-0.004306 -0.002814 -0.003338
0.004201
0.006778
0.006199
-0.000593 -0.004465 -0.002881
-0.003016 0,000198
-0.002233
0.003674
0.002793
0.004247
-0.001393 -0.002029 -0.001986

D(BİST10
0)
-0.066695
0.211255
-0.105809
0.059103
-0.127302
0.078175
0.002535
-0.007925
-0.001617
0.002581
-0.012310
0.014101
-0.001192
-0.007434
0.003539
0.005341
-0.010362
0.007032
0,001695
-0.007379
0.005193
0.001505
-0.005901
0.004505
0.000511

D(SPREA
D)
-0.010742
-0.085814
-0.037017
0.226988
-0.204908
0.031013
0.092512
-0.121103
0.085258
-0.026271
-0.012666
0.020321
-0.012917
0.005855
-0.002771
-8.72E-05
0.004544
-0.007104
0.004690
0.000498
-0.003619
0.002656
0.000136
-0.001542
0.000862

D(VIX)
-0.071920
-0.043856
0.066390
-0.036171
0.027861
-0.039368
0.061038
-0.067677
0.038682
-0.001971
-0.011094
0,004751
0.004137
-0.005307
-0.001627
0,007013
-0.002700
-0.007039
0.011488
-0.006130
-0.003563
0.008596
-0.005265
-0.002090
0.006285

5.SONUÇ VE TARTIŞMA
Sonuçların birleşik olarak değerlendirmek; eş bütünleşme, hata düzeltme modeli nedensellik analizi, varyans
ayrıştırması ve etki-tepki analizi sonuçlarının daha anlamlı bir şekilde yorumlanmasını sağlayacaktır. Bu
nedenle ilk olarak sonuçların birleşik olarak sunulduğu tablo hazırlanmıştır (Bkz Tablo 16). Bu kapsamda tüm
değişkenlerin etkileri tüm analizler açısından dinamik olarak kısaca yorumlanmalıdır.

Tablo 16: Bileşik Sonuçlar
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GRANG.NED

Anlamlılı
k
0.7871

(CPI)

KISA DÖNEM İLİŞKİ
(1.Gecikmeler)

Anlamlılık
(0,05)
Red %10
düzeyinde
kabul
Red

Varyans
Ayrıştırması
(Sıralama)

Etki Tepki

6

Pozitif

2

Negatif

Negatif

Anlamlılık
(0,05)
Red

Negatif

0.0011

Negatif

Kabul

Pozitif

(CDS)

0.2079

Pozitif

Kabul

Negatif

Red

5

Pozitif

(BIST100)

0.0444

Pozitif

Kabul

Pozitif

Kabul (%10)

4

Pozitif

(OIL_A)

0.0755

Negatif

Kabul

Pozitif

Kabul

3

Negatif

(SPREAD)

0.0355

Pozitif

Kabul

Negatif

Kabul

1

Negatif

(VIX)

0.0857

Negatif

Kabul

Pozitif

Red

7

Negatif

HEPSİ

0,05

(DOLAR_T
L)

Yön

UZUN DÖNEM İLİŞKİ
(1.Gecikmeler)

Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre altın fiyatlarını belirleyen en önemli değişken olan spread (faiz farkı)
değişkeni altın fiyatlarının nedenidir kısa dönemde altın fiyatları ile ilişkisi pozitif yönlü iken uzun dönemde
ise etki tepki fonksiyonları yardımıyla da bu ilişkinin yönünün negatif olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuç
teori ile tutarlıdır yani altın fiyatları ve faiz oranları arasında negatif yönlü bir ilişki söz konusudur.
Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre altın fiyatlarının nedeni de olan en önemli ikinci değişken olarak
gözlemlenen enflasyon değişkeninin kısa dönemde altın fiyatları ile negatif yönlü bir ilişkisi var iken; uzun
dönemde ilişki pozitif yönlüdür. Ancak; uzun dönemde ilişki istatistiki açıdan anlamlı değildir. Etki-tepki
fonksiyonlarına göre ise ilk 5 dönemde negatif bir ilişki söz konusudur. Enflasyon değişkeninden teorik
beklenti pozitif yönlü ilişkinin varlığıdır. Kısa dönemde gerçekleşen negatif yönlü ilişki TL’de son yıllarda
gerçekleşen değer kaybı ve Türkiye de geçerli olan negatif reel faiz olgusu ile ilişkilendirilebilir.
Önem sırasına göre üçüncü değişken olan petrol fiyatları altın fiyatlarının nedenidir ve kısa dönemde ilişki
negatif, uzun dönemde pozitif yönlüdür. BİST-100 değişkeni için kısa ve uzun dönemde pozitif yönlü ilişki
söz konusudur.
CDS değişkeninin ilişkisi ise kısa dönemde pozitif yönlüdür uzun dönem ilişki ise istatistiki açıdan anlamlı
değildir. Etki-tepki analizine göre de ilk 5 dönemde negatif etki söz konusudur. Dolar/TL değişkeni; hem uzun
dönemde hem de kısa dönemde %5 düzeyinde anlamlı değildir. Uzun dönemde %10 düzeyinde anlamlıdır.
Buna paralel olarak da varyans ayrıştırma sonuçlarına göre önem sırası olarak son sıradaki değişkendir. VIX
Korku (Risk İştahı) endeksinin etkisi ise kısa dönemde negatif yönlüdür. Uzun dönemde ilişki anlamlı
değildir.
Kısa dönemdeki faiz farkı artışları türkiye altın fiyatlarını yükseltirken uzun dönemde altın fiyatlarını
düşürmektedir. Çünkü yatırımcıların faiz beklentileri uzun dönemde daha yüksek olduğu için tasarruflarını
altından devlet tahvilleri ve mevduata yönlendirdiği yorumlanabilir. Uzun dönemde ise altından beklenen
getiri beklenen enflasyondan yüksek olduğu için Enflasyon değişkeni kısa dönemde TL’deki aşırı değer
kayıplarının yanısıra enflasyonun etkisinin faizlerin etkisinden daha düşük olması ve kısa dönemde ortaya
çıkan negatif reel faiz nedeniyle altın fiyatlarını düşürmektedir. Yani piyasadaki faiz oranlarından daha düşük
gerçekleşen enflasyon araştırmanın hipotezlerinde beklendiği gibi negatif reel faiz oranları üzerinden altın
fiyatları-enflasyon arasında anomaliler oluşturmaktadır (Bkz Şekil 4).
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Şekil 4: Türkiye Reel Faiz Oranı (2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizine Göre, Investing.com’dan hazırlanmıştır)
Bir diğer yönden artan petrol fiyatları yatırımcılara daha cazip geldiği için kısa dönemde altın fiyatları ile
negatif yönlü ilişki söz konusu iken uzun dönemde petrol fiyatları Türkiye’deki altın fiyatlarını artırmaktadır.
Ayrıca TL’nin ucuzlamasıyla azalan reel borsa getirileri de kısa ve uzun dönemde altın fiyatlarını
artrmaktadır. Çünkü teorik olarak altın yatırımcıları genellikle uzun dönemde altın yatırımlarından borsa
yatırımlarına göre daha çok getiri beklemektedir Ayrıca; Türkiye’de altın fiyatları GAU/TRY şeklinde bir
paritedir değeri düşen TL bu pariteyi artırmaktadır. Türkiye’nin risk primi altın fiyatları üzerinde kısa
dönemde faiz farkından daha az olmakla birlikte baskı oluşturmaktadır. Döviz kurlarının ise kısa ve uzun
dönemde istatistiki olarak %5 düzeyinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmemiştir. Bunun nedeni ise dövizin
etkilerinin diğer değişkenler içerisinde gerçekleşmesi olarak yorumlanabilir. Döviz kurlarının etkisi; uzun
dönemde %10 düzeyinde negatif yönlü olarak anlamlıdır. Döviz kurlarında oluşan Dolar/TL paritesi aynı
zamanda uluslararası piyasada da döviz kurunu ifade ettiği için küresel Londra altın fiyatlarının bağımlı
değişken olduğu veya Türkiye altın fiyatlarının uluslararası ve küresel değişkenlerden oluşan bir örneklem
üzerinden kurulan kısa ve uzun dönem modeller yardımıyla analiz edildiğinde döviz kuruna ilişkin istatistiki
olarak daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir. Çalışmaya Lonra altın fiyatlarının dahil edilmemesinin nedeni;
perfectly collinear (Mükemmel Eş doğrusallık), near singular matrix (Tekil matrise yakınlık), model
süreçlerinin durağan olmaması, otokorelasyon, normallik ve değişen varyans problematikleri ile
karşılaşılmasıdır.
Kısaca Türkiye’de altın fiyatlarında faiz farkları üzerinden faizler ve enflasyon belirleyici olup kısa dönemde
Türkiye’nin risk primi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki negatif reel faiz
olgusu altın fiyatlarının faiz oranları ve enflasyon ile olan etkileşim dinamiğinde anomalilere sebep
olabilmektedir. Döviz kurları ise uzun dönemde %10 düzeyinde negatif yönlü olarak anlamlıdır. Ancak etkitepki analizine göre bu etki pozitife dönebilmektedir. Gerçekleşen veriler grafiksel olarak incelendiğinde
Türkiye’de araştırma evreni döneminde artan risk primi nedeniyle döviz kurlarında meydana gelen aşırı
değerlenme olduğu dönemlerde altın fiyatlarının da arttığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda etki-tepki
analizi sonuçlarına göre Türkiye altın fiyatları CDS değişkenine ilerleyen dönemlerde pozitif yönlü olarak
tepki vermiştir. Değişkenlerin bir kısmının kısa ve uzun dönemde işaretlerinin değişmesi altın ve bu
değişkenlerden beklenen getirilerin kısa ve uzun dönemde farklılaşması ile ilgili olduğu iddiası ileri
sürülebilir.
Araştırmada elde edilen sonuçların altın fiyatları ile ilgili ampirik literatür de elde edilen sonuçlarla ne ölçüde
benzeştiğinin saptanması; araştırmanın amaçlarına ulaşılması anlamında önem arz etmektedir. Bu bağlamda
araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin elde edilen sonuçlarla benzer sonuçları ifade eden literatür de ki
çalışmaların eşleştirildiği tablo oluşturulmuştur (Bkz.Tablo 17).

Tablo 17: Araştırma Sonuçlarının Literatür İle Karşılaştırılması
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DEĞİŞKEN

LİTERATÜR

DOLAR/TL

Koutsoyiannis (1983), Dooley, Isard ve Taylor (1992), Sjaastad ve Scacciavillani (1996),
Ghosh Vd. (2002), Capie, Mills ve Wood (2005), Tully ve Lucey (2007), Poyraz ve
Didin (2008), Topçu (2010), Toraman, Başarır ve Bayramoğlu (2011), Elmas ve Polat
(2014), Doğanalp, Konya ve Kabaloğlu (2016), Özkan ve Kolay (2016).

CPI

Sjaastad ve Scacciavillani (1996), Harmston (1998), Ghosh Vd. (2002), Aksu (2008),
Elmas ve Polat (2014), Özkan ve Kolay (2016), Kutan ve Aksoy (2004)

CDS

Sujit ve Kumar (2011) (Dolaylı Olarak İlgili).

BIST-100

Smith (2001), Smith (2002), Cheng, Su ve Tzou (2009), Sefa (2013), Elmas ve Polat
(2014), Özkan ve Kolay (2016).

OIL_A

Poyraz ve Didin (2008), Cheng, Su ve Tzou (2009), Topçu (2010), Sujit ve Kumar
(2011), Toraman, Başarır ve Bayramoğlu (2011),Elmas ve Polat (2014), Gültekin ve
Hayat (2016).

SPREAD (FAİZ
FARKI)

Akben (1980),Ghosh Vd. (2002), Elmas ve Polat (2014), Doğanalp, Konya ve Kabaloğlu
(2016), Gültekin ve Hayat (2016), Özkan ve Kolay (2016).

VIX

Sujit ve Kumar (2011) (Dolaylı Olarak İlgili).

Genel olarak değişkenlere ilişkin sonuçların literatür de elde edilen sonuçlarla benzeşmesi; araştırma
tasarımının, veri-örneklem seti ve seçilen metodolojiler ile uyumlu olduğu yargısını kuvvetlendirmektedir.
Bir diğer yönden araştırmada Türkiye fiyatlarının bağımlı değişken olarak seçilmesinin ortaya çıkardığı
ampirik sonuçların, literatürde ağırlıklı olarak Londra fiyatlarının temelinde yapılan çalışmaların ampirik
sonuçları ile örtüşmesi; Türkiye fiyatlarının da konunun teorik çerçevesi ile uyumlu olarak Londra
fiyatlarında meydana gelen değişmelerden ciddi oranda etkilendiği yargısını desteklemektedir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç - Tüketicilerin iletişim, eğlence, alışveriş ve sosyal ağlara katılım gibi hizmetlere ulaşmasında
çevrimiçi kanalları kullanım düzeyi artmaktadır. İnternet ve akıllı cep telefonlarından yoksun kalma
korkusu (nomofobi), bağımlılık düzeyindeki- kompulsif- çevrimiçi satın alma davranışı ve sosyal medya
kullanım yoğunluğu ile de ilişkili bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, internet ve sosyal medya
kullanıcılarının nomofobik eğilimleri ve sosyal medya kullanım yoğunluklarının kompulsif çevrimiçi satın
alma davranışları ile olan ilişkisini belirlemektir.

Nomofobi
Sosyal Medya Kullanım
Yoğunluğu,
Kompulsif Çevrimiçi Satın
Alma Davranışı

Yöntem - Bu doğrultuda çalışmada, internet ve sosyal medya kullanıcılarının nomofobik eğilimleri, sosyal
medya kullanım yoğunluğu ve kompulsif çevrimiçi satın alma davranışları arasında bulunabilecek ilişkileri
incelemek amacıyla, sosyal medya kullanım yoğunluğunun kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı ve
Gönderilme Tarihi 18 Ocak nomofobi üzerinde bulunabilecek etkilerini incelemek amacıyla ve kompulsif çevrimiçi satın alma
davranışının nomofobiye olan etkisini incelemek amacıyla bir model geliştirilmiştir. Çalışmanın evrenini
2022
Konya ili Akşehir ilçesinde yaşamakta olan internet ve sosyal medya kullanıcısı bireyler oluşturmaktadır.
Revizyon Tarihi 21 Nisan
Bu kapsamda yer alan katılımcılara, 07.07.21-07.09.21 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak anket
2022
Kabul Tarihi 30 Nisan 2022 uygulanmıştır. Ankette yer alan ölçekler ile ilgili olarak anketin birinci bölümünde nomofobi, anketin ikinci
bölümünde sosyal medya kullanım yoğunluğu, anketin üçüncü bölümünde ise kompulsif çevrimiçi satın
almaya ilişkin maddeler bulunmaktadır. Anketlerin değerlendirmeye alınabilecek 386 tanesinden elde
edilmiş olan veriler, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23 paket programı aracılığıyla test
Makale Kategorisi:
edilmiştir. Analiz kapsamında faktör analizi, güvenilirlik analizi ve geçerlilik analizi, aynı zamanda
Araştırma Makalesi
korelasyon analizi ile regresyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular - Araştırma sonuçlarına göre sosyal medya kullanım yoğunluğunun nomofobi ve kompulsif
çevrimiçi (online) satın alma davranışı üzerinde; kompulsif çevrimiçi (online) satın alma davranışının
nomofobi üzerinde olumlu etkileri olduğu; nomofobi ile sosyal medya kullanım yoğunluğu ve kompulsif
çevrim içi satın alma davranışı arasında; sosyal medya kullanım yoğunluğu ile de kompulsif çevrimiçi satın
alma davranışı arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tartışma- Artan nomofobik eğilimler, sosyal medya mecralarında geçirilen sürelerin artması, sosyal statü
sağlama ve mutluluk beklentileri ile de şekillenebilen kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı arasındaki
ilişkiler dikkate alındığında, işletmelerin çevrimiçi kanallarla gönderebileceği tutundurma mesajlarının
geniş kitlelere ulaşması mümkün olmakta; bu durum çevrimiçi mecralarda yürütülecek kampanyalarla
ilgili işletmelere sunabileceği fikirler konusunda önem taşımaktadır.
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ABSTRACT

Keywords:

Purpose - The level of use of online channels is increasing for consumers to reach services such as
communication, entertainment, shopping and participation in social networks. No mobile phone phobia
and fear of being deprived of the Internet is also associated with compulsive online purchasing behavior
and social media usage intensity. The main purpose of this study is to determine the relationship between
nomophobic tendencies and social media usage intensities of internet and social media users with
compulsive online purchasing behaviors.
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Design/methodology/approach - In this direction, in this study a model was developed in order to examine
the relationships that can be found between the nomophobic tendencies, social media usage intensity and
compulsive online purchasing behaviors of internet and social media users, to examine the effects of social
media usage intensity on compulsive online buying behavior and nomophobia, and to examine the effects
of compulsive online buying behavior on nomophobia. The universe of the study consists of individuals
who are internet and social media users living in Akşehir district of Konya province. Participants included

Önerilen Atıf/Suggested Citation
Celep, E., Çorumlu, B. (2022). Nomofobik Eğilimler ve Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğunun Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma
Davranışı İle Olan İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14 (2), 1339-1359.

E. Celep – B. Çorumlu 14/2 (2022) 1339-1359
Article Classification:
Research Article

in this scope were surveyed face-to-face and online between 07.07.21 and 07.09.21. Regarding the scales in
the questionnaire, the first part of the questionnaire includes nomophobia, the second part of the
questionnaire includes the intensity of social media use, and the third part of the questionnaire contains
items about compulsive online buying. The data obtained from 386 of the questionnaires that could be
evaluated were tested through the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23 package program.
Within the scope of the analysis, factor analysis, reliability analysis and validity analysis, as well as
correlation analysis and regression analysis were used.
Findings - According to the results of the research, the intensity of social media use has positive effects on
nomophobia and compulsive online purchasing behavior also compulsive online buying behavior has
positive effects on nomophobia. And it was concluded that there is a positive and significant relationship
between nomophobia and the intensity of social media use and compulsive online purchasing behavior;
and it was concluded that there is a positive and significant relationship between the intensity of social
media use and compulsive online purchasing behavior.
Discussion - Considering the relationships between increasing nomophobic tendencies, increasing time
spent on social media and compulsive online buying behavior, which can also be shaped by social status
and happiness expectations it is possible for the promotional messages that businesses can send through
online channels to reach large audiences. This situation is important in terms of ideas that it can offer to
businesses about campaigns to be carried out in online channels.

1. GİRİŞ
İnternet ve bilgi teknolojilerinde görülen hızlı değişim, bireylerin hayatını da derinden etkilemiştir (Gezgin,
Şumer vd., 2017: 4). İşletmelerin geleneksel pazarlama iletişimi araçlarıyla müşterilere ulaşmakta yaşadığı
zorluklar, çevrimiçi (online) mecralarda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde ve tüketicilerin çevrimiçi
hizmetleri kullanımında etkili olmuştur (Hofacker ve Murphy, 2009: 88). Bireyler artık akıllı telefonlar,
tabletler vb. mobil iletişim araçları vasıtasıyla kolayca internete erişim sağlayabilmektedirler. Akıllı
telefonlardaki mobil uygulamalar ile sosyal medyayı yakından takip etme, anlık bildirimler ile sosyal
ortamlardan uzaklaşmama, internetten haberleri takip edebilme, çevrimiçi satın alma, oyun oynama, içerik
oluşturma/düzenleme/yayınlama, yemek sipariş etme ve bankacılık işlemleri gibi birçok faaliyeti aynı anda
gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda teknolojinin aşırı kullanılması ile ortaya çıkan ve son zamanların modern
fobilerinden birisi olarak tanımlanan kavram nomofobidir (Öz ve Tortop 2018: 10). Mobil telefon yoksunluğu
olarak da tanımlanabilen kavram, bireylerin akıllı telefonlarına erişememe ve iletişimde kalamadığı
zamanlardaki yaşadığı kaygı olarak tanımlanmıştır (Erdem vd., 2016: 4-5). Nomofobi düzeyleri ve mobil
ticareti kullanma seviyeleri artarken, farklılaşan alışveriş yapma alışkanlıkları ile sosyal platformlardan
kontrolsüzce yapılan alışverişler sonucu çevrimiçi kompulsif alışveriş kavramı ortaya çıkmıştır (Armağan ve
Temel, 2018: 626-627). Kompulsif tüketiciler mobil ya da çevrimiçi ağlarda daha fazla vakit geçirmektedir.
Internet ve sosyal medya kullanım durumu ile kompulsif satın alma davranışı arasında belli bir ilişkinin
bulunduğu, söz konusu tarzdaki bireylerin çevrimiçi sitelerde daha fazla vakit harcadığı görülmektedir
(Duroy vd., 2014: 1827-1830). İnternet ve sosyal medya kullanımını günlük alışkanlıklarına dahil eden tüketici
sayısındaki artış, işletmelerin çevrimiçi kimliklerini daha fonksiyonel kullanmaları durumunu beraberinde
getirmiştir. Bu noktada çalışmada temel amaç, internet ve sosyal medyayı kullanan bireylerin nomofobik
eğilimleri ve sosyal medya kullanım yoğunluklarının kompulsif çevrimiçi satın alma davranışları ile olan
ilişkisini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bu temel amaca bağlı olarak çalışmada cevaplanmaya çalışılan
temel sorular aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
-Sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun nomofobik eğilimler (nomofobi) üzerinde bir etkisi var mıdır?
-Sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun kompulsif çevrimiçi satın alma davranışına bir etkisi var mıdır?
-Kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı’nın nomofobik eğilimler (nomofobi) üzerinde bir etkisi var mıdır?
-Nomofobik eğilimler (nomofobi) ile sosyal medyanın kullanım yoğunluğu arasında bir ilişki bulunmakta
mıdır?
-Nomofobik eğilimler (nomofobi) ile kompulsif çevrimiçi (online) satın alma davranışı arasında belirli bir ilişki
var mıdır?
-Sosyal medyayı kullanım yoğunluğu ile kompulsif çevrimiçi (online) satın alma davranışı arasında belirli bir
ilişki var mıdır?
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Nomofobi ve sosyal medya kullanım yoğunluğunun, internet ve akıllı telefon vb. araçların kullanımının
alışkanlık haline gelmesi ile olan bağlantısı, satın alma davranışlarını, bu davranışların çevrim içi mecralara
yönelmesini ve aynı zamanda teknolojinin sunmuş olduğu olanaklar ve sosyal medyanın bireyleri etkileme
gücü ile satın alma davranışının kompulsif boyutta ortaya koyulabilmesi durumunu ortaya çıkarmaktadır.
Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri inceleyen bu araştırma, işletmelerin sosyal medya ve diğer çevrim
içi mecralarda yürütebilecekleri kampanyalar, tutundurma faaliyetleri ve diğer pazarlama etkinliklerinin
şekillenmesi noktasında birçok faydalı bilgi sağlayabilecektir. Nomofobi, sosyal medya kullanım yoğunluğu
ve kompulsif çevrim içi satın alma davranışı, tüketicilerin tatmin ve memnuniyet durumlarının ve işletmelerin
ilgili mecralardan yürütebileceği etkinliklerin kitleleri etkileme gücününün anlaşılabilmesi adına önem
taşımaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, teknolojik gelişmeler ve internet kullanımındaki artışa bağlı
olarak ortaya çıkan nomofobik eğilimler, sosyal medyada geçirilen süreye bağlı olarak değişkenlik gösteren
sosyal medya kullanım yoğunluğu, farklı beklentiler ile şekillenen ve farklı tüketiciler açısından öncelik
sıraları değişen satın alma davranışlarından birisi olan ve alışverişin online kanallar üzerinden yürütülerek
bağımlılık haline geldiği durumu açıklayan kompülsif çevrimiçi satın alma davranışları arasındaki ilişkilerin
belirlenmesi, aynı zamanda değişkenlerin birbirini etkileme durumunun ele alınması ve bu bağlamda elde
edilen sonuçlardan yapılan çıkarımlar ile literatüre katkıda bulunarak işletmelere somut önerilerde
bulunulması olarak belirlenmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Nomofobi Kavramı
Korkusu)

(No Mobile Phone Phobia Concept/ Mobil Telefon Yoksunluğu

İnternetin, kablolu ya da kablosuz olarak insan hayatının birçok yönünü kapsamına alması ile birlikte, birçok
işlemin internet üzerinden süratle, daha basit ve ucuz bir şekilde yapılması ve internetin insan hayatında
edindiği yerin neden olduğu bağlılık/bağımlılık duygusunun yanında; kullanıcıların bu araçtan mahrum
kalma korkusuna dönüşmeye başlaması olağan bir sonuç olarak görülmektedir. Sosyal ağların tümü,
elektronik ortamda alışveriş imkanları, e-devlet uygulamaları, elektronik bankacılık gibi insan hayatına dahil
olan teknolojiler, kullanıcıları internet bağımlısı bireylere dönüştürmektedir (Öztürk, 2015: 633). Kişinin mobil
cihaz ve internet kullanımını bırakmak istediği halde bırakamaması, bu durumun kendisine zarar verdiğini
bildiği halde kullanımı sürdürmesi, bağımlılık belirtileri arasında kabul edilmektedir (Polat, 2017: 167). Akıllı
telefonların insan hayatına dahil olmasıyla birlikte ortaya çıkan akıllı telefon bağımlılığının arkasında yatan
nedenlerin başında, gündelik hayatta alışkanlık haline gelmiş bulunan akıllı telefonlardan mahrum kalma
(bireyin haberleşememesi ve çevrimiçi olamaması durumu) korkusu tanımı ile açıklanan nomofobi
yatmaktadır. İngilizce “no mobile phone phobia” ifadesinin kısaltmasıyla oluşan nomophobia (nomofobi)’nın
Türkçe olarak taşıdığı anlam en kapsayıcı biçimde “akıllı telefonsuz kalmanın korkusu” olmuştur (Erdem vd.,
2017: 1-4). Nomofobi teriminin Birleşik Krallık merkezli bir araştırma kuruluşu olan YuoGov tarafından
geliştirildiği ve nomofobinin kullanıcıda dışarıdan kopuk hissetme endişesi yaratan bu tür cihazlara anlamsız
bağımlılık nedeniyle oluştuğu ifade edilmektedir (Gilbert, 2020: 25). Bir diğer ifadeyle nomofobi, cep telefonu
bağlantısının kesilmesi korkusudur. Bu anksiyete bozukluğundan muzdarip olan insanlar, cep telefonlarına
veya bilgisayarlarına erişim mümkün olmadığında stres ve gerginlik duyguları yaşamaktadırlar (Cabrera vd.,
2017: 137). Günümüzde akıllı telefonlar, özellikle genç nüfus arasında teknokültürün önemli bir parçası haline
gelmiştir. Bir cep telefonuyla teması kesilmiş olmanın neden olduğu rahatsızlık, anksiyete, sinirlilik veya
sıkıntı dünya genelinde artan bir biçimde nomofobi kavramı ile açıklanmaktadır (Madhusudan vd., 2017:
1046). Nomofobi kavramı, kullanıcılar ile mobil bilgi ve iletişim sağlayan teknolojiler, özellikle de akıllı mobil
telefonlar arasında bulunan etkileşime ait bir yan ürün şeklinde ortaya çıkan modern çağa ait bir fobi olarak
kabul edilmektedir (Yıldırım ve Correia, 2015: 130). Torrejón vd., (2020: 492), yapmış oldukları çalışmada,
üniversite öğrencilerinin farklı uygulamalar ile cep telefonu kullanımına yüksek bir yatkınlığının
bulunduğunu, bu durumun uygun gelişimi değiştiren ve az kullanılmakla birlikte birçok etkiye sahip olan
nomofobiye yol açan davranışlar ve bağımlılık yarattığını ifade etmişlerdir. Pavithra vd., (2015: 344), yapmış
oldukları çalışma sonucunun öğrenciler arasında cep telefonu bağımlılığını açıkça gösterdiğini ve bu
durumun genç nesiller arasında artan nomofobi göstergesi olduğunu ifade etmişlerdir. Nomofobinin kişileri
içinde yaşadıkları toplumdan uzak tutarak ve ilgisiz hale getirerek sosyal fobiyi etkilediği de ifade
edilmektedir (Gupta, 2019: 970).
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2.2. Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu
İnternet, bilgiye ulaşmak için kullanılmanın ötesinde, kişileri birbirleriyle buluşturan ve onların
sosyalleşmeleri için aracılık yapan bir platform haline gelmiştir. Diğer taraftan internet, insanların zamandan
ve mekandan bağımsız olarak, çift yönlü etkileşimli ve eş zamanlı bilgiler paylaşma imkanını artırmış ve
sosyal medya uygulamalarının temelleri de bu teknolojik gelişme ile birlikte atılmıştır (Tuncer, 2013: 2-10).
Sosyal medya, kullanıcıların dünyanın her yerinden binlerce ve belki de milyarlarca bireyle iletişim kurmasına
olanak tanıyan bir iletişim mekanizmasıdır (Williams vd., 2012: 127-130). Sosyal medya, Web 2.0’ın ortaya
çıkması ile birlikte bu yeni teknolojinin ideolojik ve dinamik yapı taşları üzerine kurulan ve kullanıcı
tarafından oluşturulan içeriğin değişimine izin veren internet temelli bir uygulama şeklinde ifade
edilmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). Sosyal medya mecrası; kişilerin birbirleri ile video, fotoğraf,
herhangi bir metin, fikir, mizah, dedikodu içeriklerini hızlı bir şekilde paylaştıkları çevrimiçi bir kaynak olarak
tanımlanabilmektedir (Drury, 2008: 274-276). We Are Social ve Hootsuite’in ortaklaşa hazırladığı; internet,
sosyal medya kullanımı, dijital dünya, e-ticaret vb. ana hatlar çerçevesinde global ve ülke bazlı analizlerden
meydana gelen “Digital 2021 Global Overview Report” a göre; 2021 yılının başlarında dünya nüfusunun 7.83
milyar olarak hesaplandığı ve dünyada 5.22 milyar insanın bir cep telefona sahip olduğu, bu sayınında dünya
nüfusunun yüzde 66.6’sına eşit olduğuna değinilmiştir. Rapora göre, Ocak 2021'de dünya genelinde 4.66
milyar insan internet kullanmakta olup, küresel internet penetrasyonu ise yüzde 59.5 seviyesinde ölçülmüştür.
Aynı zamanda dünya genelindeki aktif sosyal medya kullanıcı sayısının 4.2 milyara ulaştığı, bu rakamın son
12 ayda 490 milyon artmış olduğu da belirtilmiştir. Raporda bazı dikkat çekici istatistikler de mevcuttur. Genel
olarak sosyal medyayı kullanan bir bireyin her gün sosyal medya mecrasında 2 saat 25 dakika harcadığı,
dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamasının 2.74 milyar aktif kullanıcısı ile Facebook
olduğu ve bu sırayı Youtube ve Whatsapp’ın takip ettiğine dikkat çekilmiştir (https://wearesocial.com/uk).
Dünya genelinde global e-ticaret rakamları ile ilgili olarak, 16-64 yaş arası global internet kullanıcılarının
%90.4 oranında büyük bir çoğunluğunun çevrimiçi alışveriş sitelerini ziyaret edip, % 76.8 oranlık kısmının ise
çevrimiçi ürün satın aldığı belirtilmiştir. Bu oran Türkiye için %89 olarak ölçülmüştür
(www.datareportal.com). Türkiye’ye ait istatistikler ile ilgili olarak; Türkiye’nin Ocak 2021 de 84.69 milyon
nüfusa sahip olduğu ve bir önceki yıla göre nüfusun %1 artış gösterdiği ifade edilmiştir. Nüfusun %77.7’lik
kısmı internet kullanmakta olup, 60 milyon kullanıcı aktif sosyal medya kullanıcısı durumundadır.
Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının sayısı 2020 ile 2021 arasında 6.0 milyon (+%11) artmıştır. 16-64 yaş
arası internet kullanıcılarının cihaz sahiplik oranları değerlendirildiğinde, kullanıcıların %97.2’sinin akıllı
telefon sahip olduğu, %71.2’sinin bilgisayarının bulunduğu ve bu kullanıcıların günlük ortalama sekiz saatini
internette geçiren ve bunun üç saatini ise sosyal medyada harcayan bireyler oldukları görülmektedir
(https://wearesocial.com/uk).

2.3. Kompulsif Satın Alma Davranışı Kavramı ve Kompulsif Çevrimiçi (Online) Satın Alma
Davranışı Kavramı
Çevrimiçi (online) alışveriş davranışı, tüketicilerin ya da müşterilerin bir web tarayıcısı aracılığıyla interneti
kullanarak satıcılardan mal veya hizmetleri direkt satın almalarını mümkün kılan bir elektronik ticaret biçimi
olarak tanımlanmaktadır (Kaur vd., 2019: 74). İnternetin yaygınlaşmasıyla, çevrimiçi alışveriş de istikrarlı bir
büyüme göstermektedir. İnternet, çok çeşitli alışveriş bilgileri ve birçok çevrimiçi mağazaya eşzamanlı erişim
sağlayarak kullanıcıların anlık ödül ve duygusal gelişim beklentilerini karşılamaktadır (Ko vd., 2020: 1).
Tüketicilerin çevrimiçi alışveriş bağımlılığının temelinde ihtiyaçlardan ziyade haz elde etme, mutlu olma,
rahatlamış hissetme, eğlenme vb. direkt unsurlar ile stres durumu, depresyon durumu, can sıkıntısı hissetme
ve yalnızlık hissi gibi endirekt unsurların bulunabileceği ifade edilmektedir (Gününç ve Keskin, 2016: 342).
Çevrimiçi alışverişte dış engelleyici bulunmamakta, bireyler satın aldıkları ürün adedinin, toplam
harcamalarının ve alışverişe ayırdıkları zamanın farkında olmayabilmektedirler. Bu faktörler olmadan,
bireyler çevrimiçi alışveriş yaparken daha çok zevk almaya odaklanmakta, bu durum ise bireylerin daha fazla
alışveriş yapmasına neden olabilmektedir (Keskin ve Gününç, 2017: 235). Alışverişin kontrolsüz ve aşırı bir
biçimde gerçekleştirilmesi pazarlama alanında kompulsif satın alma kavramının geniş bir kullanım alanına
sahip olmasına neden olmuştur. Kompulsif tüketim rahatsızlığı bulunan kişilerin, belli bir sosyal statü
kazanma, modaya uyabilme arzusu, taklit ve çevrenin ilgi çekme şeklinde kültürel, sosyal ve psikolojik
etmenlerden dolayı alışveriş konusunda takıntılı bireyler oldukları ve markaların güç sahibi olma, başarılı
olma, güzellik ve mutluluk ile ilgili vaadlerinin en fazla kompulsif tüketim alışkanlığına sahip olan kişileri
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etkilediği ifade edilmektedir (Korur ve Kimzan, 2016: 45, 65). Yirminci yüzyılın başında Alman psikiyatrist
Emil Kraepelin, satın almaya yönelik durdurulamaz dürtüyü tanımlamak için "oniyomani/alışveriş
bağımlılığı" terimini kullanmıştır. Kompulsif satın alma durumunda satın alma davranışı, bireyin endişe
duygusundan uzaklaşmak veya kendini daha mutlu, daha iyi hissettirmek için satın alması gibi içeriden gelen
bir arzu ile gerçekleşebilmektedir. Bununla birlikte, satın alma davranışından hemen sonra, bu olumlu
duyguların yerini suçluluk duygusu ve hatta depresyon alabilmektedir (Bighiu vd., 2015: 73). Stres ve
özsaygının, kompulsif tüketiciler için başlıca tetikleyiciler olduğu ve kompulsif olarak satın alan tüketicilerin,
alışverişten hemen sonra duygusal bir yükseliş hissettikleri düşünülmektedir (Moon ve Attiq, 2018: 564).
Kompulsif satın alma bozukluğu ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında bir psikiyatrik sendrom olarak
tanımlanmıştır. Kompülsif satın alma bozukluğu, lüks mağazalardan garaj satışlarına kadar her hangi bir
alışveriş mekanında ortaya çıkabilmektedir. İnternet ve katalogla satış, kompulsif alışveriş yapanlar arasında
da popüler olarak kabul edilmektedir (Tavares vd., 2008: 16,19). Son dönemlerde, pazarlama biliminin tüketici
davranışları ile ilgili alanında materyalizm konusunda çalışmalar gelişme göstermektedir. İçinde bulunulan
dönemin tüketim toplumu olarak ifade edilmesi, Z kuşağı şeklinde ifade edilen yeni neslin post modern
pazarlama etkinlikleri ile kendilerini eşleştirmeleri, çevrimiçi alışveriş mecralarının gelişim göstermesi ve
sosyal platformlarda rol model olarak kabul edilen ünlü isimlerin tercih ettikleri ürün ve markaların statü ve
gücü ifade eden araçlar olarak sunulması, bu gelişmelerin nedenleri arasında yer almaktadır (Karahan ve
Söylemez, 2019: 1963). İnternet ve elektronik ticaret kullanımının yaygın hale gelmesiyle alışveriş
bağımlılığının bu mecraya yönelmesi “Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı” veya “Çevrimiçi Kompulsif Alışveriş”
(Manchiraju vd., 2016) şeklinde tanımlanan bir boyutun ortaya çıkmasında etkili olmuştur (akt. Armağan ve
Temel, 2018: 627).
İnternet ve teknolojik araçların insan hayatında kapsadığı yerin genişlemesi, bireylerin gündelik hayatlarında,
bilgiye erişiminde, farklı ürün seçeneklerine ulaşmalarında ve satın alma davranışlarında bir çok değişikliğe
neden olarak yeni alışkanlıkların edinilmesi sonucunu da beraberinde getirmiştir. Her birinin şekillenmesinde
internet ve mobil iletişim araçlarının kullanımının temel teşkil ettiği nomofobi, sosyal medya kullanım
yoğunluğu ve kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının belirli durumlarda birbiri ile etkileşimli bir biçimde
şekillenecek oluşumlar olduğu söylenebilir. Bireylerin iletişim, haber alma, sosyal ağlara katılma, mesleki
faaliyetlerin yürütülmesi gibi bir çok amaçla kullandığı internet ve akıllı cep telefonu gibi teknolojiler, giderek
bu araçlardan mahrum kalma korkusunu da beraberinde getirmektedir. Bu korkunun ortaya çıkmasında etkili
olan alışkanlıklar ise söz konusu araçların kullanımı ile takip edilmesi mümkün olan sosyal medya
platformlarında geçirilen zamanın artmasını ve bu platformların sağladığı bir çok imkandan biri olan çevrim
içi satın alma fırsatını da doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarının sadece iletişim imkanı sunmakla
kalmayıp, işletmelerin mal, hizmet ve markaları ile ilgili pazarlama iletişimi mesajlarını etkili bir biçimde
sunabildikleri platformlar olması, bu kanallar vasıtasıyla mümkün olan satın alma biçimlerinin ortaya
çıkmasında etkili olmuştur. İnternet tabanlı teknolojiler aracılığıyla kullanıcıların fonksiyonel fayda yanında
değer elde etme, tatmin olma, prestij sağlama gibi beklentileri, hedonik fayda beklentisi temelinde alışveriş
bağımlılığını da beraberinde getirebilmektedir. Bu bağlamda nomofobik eğilimlerin ortaya çıkmasında etkili
olan alışkanlıkların aynı zamanda sosyal medya platformlarında geçirilen sürenin artmasında, bu mecralarda
yürütülen faaliyetlerin ise kompulsif satın alma davranışı gibi farklı türden satın alma davranışlarının ortaya
koyulmasında etkili olabileceği söylenebilir.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Araştırma, üç değişkenden oluşan bir alan araştırması şeklinde tasarlanmıştur. Araştırma kapsamında veri
toplamama yöntemi olarak anket uygulamasından yararlanılmıştır. Anket formu demografik bölüm, sosyal
paylaşım siteleri kullanım durumu ve internet ve sosyal medya kullanımı ile ilgili sorular dışında üç
bölümden oluşmaktadır. Anket formunda öncelikle demografik özellikler, sosyal paylaşım siteleri kullanım
durumu ile internet ve sosyal medya kullanımı ile ilgili sorular sorulmuştur. Ölçekler ile ilgili olarak anket
uygulamasının birinci bölümünde nomofobi, ikinci bölümünde sosyal medyanın kullanım yoğunluğu ile
ilgili, üçüncü bölümünde ise kompulsif çevrimiçi satın alma davranışına ilişkin maddeler bulunmaktadır.
Ankette bulunan ifadeler 5’li likert ölçeği referans alarak hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan
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ölçekler ve geliştirilen hipotezler kapsamında araştırmaya ilişkin olarak oluşturulmuş olan modelin gösterimi
Şekil 1’deki gibidir.
H6

H2
SOSYAL MEDYA KULLANIM
YOĞUNLUĞU

H4

KOMPULSİF ÇEVRİMİÇİ
SATIN ALMA DAVRANIŞI

H1

H3

H5

NOMOFOBİ

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, nicel verilere dayalı olarak genel tarama modeli ve ilişkisel tarama modeli temelinde
gerçekleştirilen bir araştırmadır. Genel tarama modelleri, bir çok elemanın oluşturmuş olduğu bir evrenden,
evren konusunda genel bir yargıya ulaşabilmek hedefiyle evrenin tamamı ya da evrenden seçilecek bir grup,
örnek ya da örneklem üzerinde gerçekleştirilen tarama modelleri şeklinde açıklanmaktadır. İlişkisel tarama
modelleri, iki ve daha fazla sayıda değişkenin arasında birlikte değişimin bulunurluğunu ve/veya derecesini
belirlemenin amaçlandığı araştırma modelleri şeklinde açıklanmaktadır (Karasar, 2000: 79).
Literatürde yer alan birçok çalışmada nomofobi, sosyal medya kullanım yoğunluğu ve kompulsif satın alma
davranışı değişkenleri arasında bulunabilecek ilişkiler ve bunların diğer farklı değişkenler ile ilişkileri
incelenmiştir. Polat (2017: 170) tarafından ‘dijital hastalık olarak nomofobi’nin incelendiği çalışma sonucunda,
katılımcıların çoğunun akıllı telefonlarını sosyal ağlardan uzak kalmamak için kullandıkları sonucu elde
edilmiştir. Buna bağlı olarak, sosyal ağların kullanıcılarda önemli nomofobik rahatsızlıklara neden
olabileceğini destekler özellikte veri sağlandığı belirtilmiştir. Yılmaz vd., (2018: 46) tarafından nomofobi
üzerine yapılan çalışmada, katılımcıların akıllı telefonları özellikle sosyal çevreleri ile iletişim kurma ile bilgiye
ve haberlere ulaşabilme aracı şeklinde gördükleri ve söz konusu ihtiyaçların karşılanmaması halinde kaygı
hissi, endişe hissi ve huzursuzluk seviyelerinin yükseldiği sonucu elde edilmiştir. Literatürdeki bu çalışmalara
dayanarak, sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun nomofobik eğilimler (nomofobi) üzerindeki etkisinin
incelenmesi için aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H1: Sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun nomofobik eğilimler (nomofobi) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
Çalışma dahilinde incelenen sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun kompulsif çevrimiçi satın alma
davranışına etkisinin ortaya koyulabilmesine yönelik olarak literatürde farklı çalışmalar mevcuttur. Uyar
(2019: 144) tarafından yapılan çalışmada, sosyal medyaya karşı daha çok ilgili olan ve bu mecralarda daha çok
zaman geçiren öğrencilerin sosyal medyaya duydukları güven seviyesinin arttığı, bu durumun dolaylı olarak
satın alma niyetine etkide bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Devrani (2018: 129)’ye göre medya araçları
aracılığıyla reklamların izlenme oranı yükseldikçe tüketiciler kompulsif satın almaya daha fazla
yönelmektedirler. Sosyal medya, internet ve televizyon karşısında geçirilen vaktin uzaması, tüketicilerin
sayıca çok fazla reklamla karşılaşmasına sebep olmakta; reklam izleme düzeyindeki artışa bağlı olarak
kompulsif tüketim düzeyi de artış göstermektedir. Bu sonuçlara dayanarak sosyal medya kullanım
yoğunluğu’nun kompulsif çevrimiçi satın alma davranışına etkisinin incelenmesi amacı ile aşağıdaki hipotez
geliştirilmiştir.
H2: Sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir
etkisi vardır.
Bu çalışma kapsamında incelenen kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının nomofobik eğilimler
(nomofobi) üzerindeki etkilerinin incelenmesi konusunda, literatürde bu değişkenlerin ele alındığı farklı
araştırmalar, söz konusu değişkenlerin birbiri üzerinde etkisi bulunabileceğine dair fikir vermektedir. Kaur
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vd., (2019: 74), yapmış oldukları çalışma sonucunda kompulsif satın alma davranışıyla çevrimiçi alışveriş
bağımlılığı arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişkinin bulunduğu sonucuna varılabileceğini ifade
etmişlerdir. Bu bağlamda, kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının internetten uzak kalma ve buna bağlı
olarak akıllı telefonlardan uzak kalma noktasında bir endişe doğurabileceği sonucu çıkarılabilir. Armağan ve
Temel (2018: 646), yapmış oldukları çalışmada, internet ortamında daha sık vakit geçiren bireylerin kompulsif
davranışlarda bulunmaya daha yatkın olduğu; diğer açıdan kompulsif davranış sergileyen katılımcıların
internette daha fazla zaman geçirdikleri ifade edilmiştir. Bu bağlamda, internette geçirilen süre ve akıllı
telefon benzeri aygıtların sık kullanımının kompulsif satın alma ile ilişkili olmasının, bu tip davranış
sergileyen bireylerde internet ve bu teknolojik araçlardan mahrum kalma korkusunu doğurabileceği sonucu
çıkarılabilir. Kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı ve nomofobik eğilimler (nomofobi) değişkenleriyle
ilgili olarak gerçekleştirilen farklı araştırma sonuçlarının incelenmesi sonucunda araştırmaya ait üçüncü
hipotez aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
H3: Kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı’nın nomofobik eğilimler (nomofobi) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi
vardır.
Çalışma kapsamında ele alınan nomofobik eğilimler ile sosyal medya kullanım yoğunluğu arasındaki ilişkiye
yönelik olarak yapılmış ve literatürde yer alan çalışmalar mevcuttur. Sırakaya (2018: 723)’nın yapmış olduğu
çalışmada, akıllı telefonunu sosyal ağlarla bağlantı kurmak ve alışveriş yapmak amacıyla kullanan
katılımcıların nomofobik olma seviyelerinin bu amaçla kullanmayan katılımcılara göre anlamlı derecede
yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Kadıoğlu ve Koşar (2019: 1221), nomofobik olma seviyesiyle internet
üzerinden gerçekleştirilen satın alma davranışı arasında bulunabilecek ilişkiyi ile nomofobikliği kişilik
özellikleri açısından inceledikleri araştırmada, araştırmaya katılanların akıllı cep telefonlarını en fazla can
sıkınıtısı hissettikleri anlarda kullandıkları ve en fazla yapmış oldukları eylemin sosyal medyayı mecralarında
bulunmak olduğu sonucunu elde etmişlerdir. Bahsi geçen çalışmaların sonuçlarına dayanarak nomofobik
eğilimler ile sosyal medya kullanım yoğunluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile aşağıdaki hipotez
geliştirilmiştir.
H4: Nomofobik eğilimler (nomofobi) ile sosyal medya kullanım yoğunluğu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Bu çalışma kapsamında incelenen nomofobik eğilimler (nomofobi) ile kompulsif çevrimiçi satın alma
davranışı arasındaki ilişkiye yönelik olarak yapılmış ve literatürde yer alan çalışmalar mevcuttur. Kadıoğlu
ve Koşar (2019: 1221), yapmış oldukları çalışmada nomofobik olma düzeyi arttıkça internet üzerinden satın
alma davranışlarının da olumlu biçimde arttığı sonucunu elde etmişlerdir. Yakın ve Aytekin (2019: 216)
tarafından yapılan çalışmada, internete olan bağımlılık durumunun çevrimiçi (online) kompulsif satın alma
davranışının ve çevrimiçi (online) anlık satın alma davranışının üzerinde olumlu anlamda bir etkisinin
bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Deniz (2020: 209), yapmış olduğu çalışma sonucunda yaşam doyumu
değişkeni, öz saygı değişkeni ve problemli şekilde cep telefonu kullanım durumunun bireylerin kompulsif
satın alma davranışına anlamlı etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Bahsi geçen çalışmaların sonuçlarına
dayanarak nomofobik eğilimler (nomofobi) ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı arasındaki ilişkinin
incelenmesi amacı ile aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H5: Nomofobik eğilimler (nomofobi) ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Çalışma dahilinde incelenen sosyal medya kullanım yoğunluğu ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı
arasındaki ilişkinin incelenmesi konusunda; literatürde bu değişkenlerin ele alındığı farklı araştırmalar, söz
konusu değişkenler arasında da bir ilişkinin olabileceği konusunda fikir vermektedir. Lee ve Workman (2015:
9), yapmış oldukları çalışmanın sonucunda, yüksek kompulsif satın alma eğiliminin, tüketicilerin olumlu
marka bağlılığı ve marka sadakati ile pozitif yönde ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda, kompulsif
satın alma eğiliminin markaların sosyal medya hesaplarının kullanımı ile de ilişkili olabileceği sonucu
çıkarılabilir. Akçalı ve Hacıoğlu (2021: 1) tarafından yapılan çalışmada, sosyal medyanın kullanım sıklığı ile
materyalizm değişkeni, gösterişçi tüketim davranışı değişkeni ve kompulsif satın alma davranışı değişkeni
arasında düşük olsa bile anlamlı ve olumlu bir ilişkinin bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Bahsi geçen
çalışmaların sonuçlarına dayanarak, sosyal medyayı kullanım yoğunluğu ve kompulsif çevrimiçi satın alma
davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H6: Sosyal medya kullanım yoğunluğu ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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3.2. Evren ve Örneklem
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Konya ilinin Akşehir ilçesinde yaşamakta olan
internet ve sosyal medya kullanıcısı bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde Akşehir ilçe
nüfusu, nüfus müdürlüğünden alınan verilere göre 93.998 olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu 93.998 kişinin
tamamına ulaşmanın zorluğundan dolayı, ana kütleyi temsil edebilecek örneklem grubununun belirlenmesi
amacıyla yöntem olarak kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Kolayda örnekleme, anket ifadelerini
cevaplandıran tüm katılımcıların örneğe dahil edilmesini esas alan bir tekniktir (Coşkun vd., 2017: 148).
Örneklemin temsil gücünü belirlerken bu konuda Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004: 50) ve Sekaran (2003: 294)
tarafından hazırlanan ve belirli evrenler için kabul edilebilir örnek büyüklüklerinin yer aldığı tablodan
yararlanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesi bağlamında ± 0,05 örnekleme hatası, p=0,05 ve q=0,05 olması
durumunda 100.000 kişi için belirlenen örneklem grubu sayısı 384’tür. Araştırma kapsamında hazırlanan
anket çalışması, 07.07.21-07.09.21 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak katılımcılara uygulanmıştır.

3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS 23 paket programı aracılığıyla test edilmiştir. Yürütülen alan
araştırması sonucunda değerlendirmeye alınabilecek 386 anket formu elde edilmiştir. Elde edilmiş olan
örneklemin ana kütleyi (evreni) temsil etme gücünün var olduğu ifade edilebilir. Ankette yer alan ifadeler,
detaylı literatür incelemesi yapıldıktan sonra seçilmiştir. Araştırmada üç farklı ölçek kullanılmıştır. Kullanılan
ölçeklerin belirlenmesinde literatürde yer alan çalışmalardaki diğer ölçekler de incelenmiş, ilgili alanda
yapılan çalışmalarda sıkça başvurulan ve güvenilir sonuçlar veren ölçekler tercih edilmiştir. Literatürde,
Nomofobi (Nomofobik Eğilimler) ile ilgili farklı ölçüm araçları bulunmaktadır. Söz konusu ölçeklerin en çok
bilinenlerinden birisi de, literatürde en çok atıf alan ve bu çalışmada da kullanılan, güvenilirlik ve geçerliliği
başka çalışmalarda da test edilmiş olan Yıldırım ve Correia (2015)’in geliştirdiği; Yıldırım vd., (2016)’nin
Türkçe’ye uyarladığı “Nomofobi Ölçeği”dir. Çalışmada kullanılan bir diğer ölçek, Ellison vd., (2007)
tarafından geliştiren, İlban ve Güleç (2018)’in Türkçe’ye uyarladığı, güvenilirlik ve geçerliliği başka
çalışmalarda da test edilmiş olan “Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu Ölçeği”dir. Çalışmada kullanılan
üçüncü ölçek, Andreassen vd., (2015) tarafından geliştiren, Bozdağ ve Yalçınkaya (2018)’nın Türkçe’ye
uyarladığı, güvenilirlik ve geçerliliği başka çalışmalarda da test edilmiş olan “Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma
Ölçeği”dir. Veri toplama aşamasına geçilmeden önce Selçuk Üniversitesi İİBF Bilimsel Etik Değerlendirme
Kurulundan gerekli onay alınmıştır (Araştırma Karar Sayısı ve Tarihi: 05/18-22.06.2021).

3.4. Verilerin Analizi
3.4.1. Katılımcılara İlişkin Bilgiler
Araştırmaya katılanların %58,3’ü kadınlardan oluşurken; %41,7’si ise erkeklerden oluşmaktadır.
Katılımcıların %37,6’sı evli; %62,4’ü bekar bireylerdir. Bu bireylerin %13,7’si ilköğretim; %14,5’i lise eğitimi;
%16,6’sı önlisans eğitimi; %44,3’ü lisans eğitimi ve %10,9’u lisansüstü eğitim düzeyindedir. Son olarak
katılımcıların aylık gelir düzeyleri incelendiğinde, 2.825 TL ve altında gelir sahibi olanların oranının %45,1;
2,826 TL ve 3.825 TL arasında gelir sahibi olanların oranının %10,4; 3.826 TL ve 4.825 TL arasında gelir sahibi
olanların oranının %8,5; 4.826 TL ve 5.825 TL arasında gelir sahibi olanların oranının %9,6 ve 5.826 TL ve
üzerinde gelir sahibi olanların oranının %26,4 olduğu gözlemlenmiştir.
Sosyal medya kullanımına yönelik verilen yanıtlara göre katılımcılar en fazla Whatsapp (%29,7), Youtube
(%18,1) ve Instagram (%15,0) sosyal medya uygulamalarını kullanırken, bu uygulamaları; Twitter (%12,2),
LinkedIn (10,4), Facebook (%9,1), Tik-tok (%3,4), Pinterest (%1), Snapchat (0,5), Swarm (0,3) ve Cluphouse
(0,3) takip etmektedir. Bu bulgulardan hareketle, katılımcıların herbirinin en az bir sosyal medya
uygulamasını kullandığı ve birçoğunun birden fazla uygulamayı aynı anda kullandığı ifade edilebilir. Bu
sonuçlar, işletmelere hedef kitleye ulaşmayı sağlayacak olan potansiyel olarak etkili çevrim içi kanallar
noktasında önemli fikirler verebilecektir.
Sosyal medya sitelerini kullanım sıklığınız nedir? Şeklindeki soruya verilen yanıtlar incelendiğinde; her gün
1 defa yanıtını verenler %16,8; her gün 1 defadan fazla yanıtını verenler %79,5; haftada 1 defa, haftada 1
defadan fazla ve ayda 1 defa yanıtını verenler %1 ve ayda 1 defadan fazla yanıtını verenler %0,5 düzeyindedir.
Sosyal medya sitelerine girildiğinde genellikle ne kadar süre kalındığı ile ilgili soruya verilen yanıtlar
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incelendiğinde; sosyal medyada kalma süreleri 15 dakikadan az olanlar %25,4; yaklaşık yarım saat olanlar
%34,5; yaklaşık bir saat olanlar %12,7; 1-3 saat arası olanlar %17,6; 3-6 saat arası olanlar %7,5; 6-12 saat arası
olanlar %1,3 ve 12 saat ve üzeri olanlar %1 oranındadır. Ne zamandan beri en az bir sosyal medya hesabı
kullanıldığına ilişkin soruya verilen cevaplara göre; 1 aydan az %2,6; 2-6 ay %2,3; 6 ay-1 yıl %3,9; 1-5 yıl %26,9
ve 5 yıldan fazla olanlar %64,2 oranındadır. Günde ne sıklıkla internete giriyorsunuz? sorusuna yönelik
cevaplara göre ise 1 saatten az %18,9; 1-3 saat %42,2; 3-5 saat %23,3 ve 6 saatten fazla seçeneği %15,5
oranındadır. Sosyal medyanın kişisel kararları etkilediğinin düşünülüp düşünülmediğine dair soruya verilen
evet cevabının %20,2’lik; kısmen cevabının %44’lük ve hayır cevabının %35,8lik bir orana sahip olduğu
gözlemlenmiştir.

3.4.2. Ölçek İfadelerine İlişkin İstatistiki Bilgiler
Nomofobik eğilimler, sosyal medya kullanım yoğunluğu ve kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı ölçekleri
beşli likert ölçeklerdir. Ölçek ifadelerine verilen yanıtlar “1=Tamamen Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne
Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum ve 5= Tamamen Katılıyorum” şeklinde kodlanmaktadır.
Verilen yanıtlar incelenmiş ve ortalama ve standart sapmaları tespit edilmiştir. Tablo 1’de “Nomofobik
Eğilimler Ölçeği”ne ilişkin ifadelerin ortalama ve standart sapmaları verilmektedir.
Tablo 1. Nomofobik Eğilimler Ölçeğine İlişkin İstatistiki Bilgiler
İfadeler

Ort.

S.S.

1.Akıllı telefonumdan sürekli olarak bilgiye erişemediğimde kendimi rahatsız hissederim.
2.Akıllı telefonumdan istediğim her an bilgiye bakamadığımda canım sıkılır.
3. Haberlere (örneğin neler olup bittiğine, hava durumuna ve diğer haberlere) akıllı telefonumdan
ulaşamamak beni huzursuz yapar.
4.Akıllı telefonumu ve telefonumun özelliklerini istediğim her an kullanamadığımda rahatsız olurum.
5. Akıllı telefonumun şarjının bitmesinden korkarım.
6. Kontörüm (TL kredim) bittiğinde veya aylık kota sınırımı aştığımda paniğe kapılırım.
7. Telefonum çekmediğinde veya kablosuz Internet bağlantısına erişemediğimde sürekli olarak sinyal
olup olmadığını veya kablosuz erişim bağlantısı bulup bulamayacağımı kontrol ederim.
8. Akıllı telefonumu kullanamadığımda, bir yerlerde mahsur kalacağımdan korkarım.
9. Akıllı telefonuma bir süre bakamadıysam, bakmak için güçlü bir istek hissederim.
Eğer akıllı telefonum yanımda değilse…
10.Ailemle ve/veya arkadaşlarımla hemen iletişim kuramayacağım için kaygı duyarım.

2,88
3,00
2,92

1,107
1,220
1,298

3,01
3,07
2,63
2,96

1,270
1,335
1,295
1,304

2,51
2,80

1,349
1,252

3,22

1,256

11.Ailem ve/veya arkadaşlarım bana ulaşamayacakları için endişelenirim

3,33

1,225

12.Gelen aramaları ve mesajları alamayacağım için kendimi huzursuz hissederim.
13.Ailemle ve/veya arkadaşlarımla iletişim halinde olamadığım için endişelenirim.
14.Birinin bana ulaşmaya çalışıp çalışmadığını bilemediğim için gerilirim.
15.Ailem ve arkadaşlarımla olan bağlantım kesileceği için kendimi huzursuz hissederim.
16.Çevrimiçi kimliğinden kopacağım için gergin olurum.

3,08
3,31
3,07
3,31
2,28

1,166
1,171
1,219
1,188
1,150

17.Sosyal medya ve diğer çevrimiçi ağlarda güncel kalamadığım için rahatsızlık duyarım.
18.Bağlantılarımdan ve çevrimiçi ağlardan gelen güncelleme bildirimlerini takip edemediğim için
kendimi tuhaf hissederim.
19.Elektronik postalarımı kontrol edemediğim için kendimi huzursuz hissederim.
20.Ne yapacağımı bilemiyor olacağımdan kendimi tuhaf hissederim.

2,27
2,22

1,165
1,154

2,31
2,37

1,194
1,187

Toplam

2,83

1,225

*n= 386. *Ölçek: 1=Tamamen katılmıyorum-5=Tamamen katılıyorum.
Gerçekleştirilen analiz sonuçlarına bağlı olarak ölçek sorularından Eğer akıllı telefonum yanımda değilse,
“Ailem ve/veya arkadaşlarım bana ulaşamayacakları için endişelenirim” ifadesi 3,33 ortalama ile en yüksek
katılım sağlanan ifade olurken; Eğer akıllı telefonum yanımda değilse, “Ailemle ve/veya arkadaşlarımla
iletişim halinde olamadığım için endişelenirim” ve Eğer akıllı telefonum yanımda değilse, “Ailem ve
arkadaşlarımla olan bağlantım kesileceği için kendimi huzursuz hissederim” ifadeleri 3,31 ortalama ile en
fazla katılım sağlanan ifadelerdir. Bu sonuçlar; katılımcıların çoğunun daha çok yakın çevresi tarafından
ulaşılamama; yakın çevresi ile iletişim kuramama ve bağlantısının kesilmesi korkusundan dolayı nomofobik
eğilimler sergilediği ile açıklanabilir. Eğer akıllı telefonum yanımda değilse, “Bağlantılarımdan ve çevrimiçi
ağlardan gelen güncelleme bildirimlerini takip edemediğim için kendimi tuhaf hissederim” ifadesi ise 2,22
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ortalama ile en düşük katılım sağlanan ifade olmuştur. Bu sonuç; katılımcıların çoğunun nomofobik eğilimler
sergileme ile ilgili olarak, güncellemelerden haberdar olmaya diğer faktörler kadar önem vermemeleri ile
açıklanabilir.
“Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu Ölçeği”ne ilişkin ifadelere yönelik ortalama değerleri ve standart
sapmalara ilişkin değerler Tablo 2.’deki gibidir:
Tablo 2. Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu Ölçeğine İlişkin İstatistiki Bilgiler
İfadeler
1.Sosyal medya araçları kullanma, benim için günlük hayatın bir parçasıdır.
2.Sosyal medya araçlarında hesabımın olduğunu diğer insanlara gururla söylüyorum.
3.Sosyal medya araçlarını kullanmak günlük rutin işlerimden birisi oldu.
4.Sosyal medya araçlarında oturum açmadığım zaman kendimi dünyada olup bitenden haberdar
değilmiş gibi hissediyorum.
5.Kendimi sosyal medya topluluğunun bir parçası olarak hissediyorum.
6.Sosyal medya araçlarında olmadığım zamanlar kendimi üzgün hissediyorum.
Toplam

Ort.
3,33
2,46
3,34
2,87

S.S.
1,166
1,149
1,176
1,254

2,76
2,41
2,86

1,148
1,148
1,173

*n= 386. *Ölçek: 1=Tamamen katılmıyorum-5=Tamamen katılıyorum.
Gerçekleştirilen analiz sonucuna bağlı olarak, ölçek sorularından “Sosyal medya araçlarını kullanmak günlük
rutin işlerimden birisi oldu.” ifadesi 3,34 ortalama ile en yüksek katılım sağlanan ifade olurken; “Sosyal medya
araçları kullanma, benim için günlük hayatın bir parçasıdır.” ifadesi 3,33 ortalama ile ilk sırada yer alan ifadeyi
takip etmektedir. Bu sonuçlar; sosyal medya mecralarının ve uygulamalarının katılımcıların hayatlarında
önemli bir yer kaplaması ve birçok farklı ihtiyacını karşılama noktasında gündelik bir alışkanlık olarak
kullanımının devam etmesi ile açıklanabilir. “Sosyal medya araçlarında olmadığım zamanlar kendimi üzgün
hissediyorum.” ifadesi ise 2,41 ortalama ile en düşük katılım sağlanan ifade olmuştur. Bu sonuç, diğer
maddeler arasında katılımcıların sosyal medyayı daha çok gündelik hayatın bir parçası olarak görmesi ve
mecranın gelişmelerden haberdar olmayı sağlayan bir araç olarak görülmesi ve sosyal medya topluluğunun
bir parçası olarak hissedilmesi faktörlerinin daha etkili görülmesi ve buna bağlı olarak daha ağırlıklı katılıma
sahip olması ile açıklanabilir.
“Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Ölçeği”ne ilişkin ifadelere yönelik ortalama değerleri ve standart
sapma değerleri Tablo 3.’teki gibidir:
Tablo 3. Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Ölçeğine İlişkin İstatistiki Bilgiler
İfadeler
1.İnternetten alışveriş yapmak hayatımdaki en önemli şeydir.
2.Her zaman internetten alışveriş yapmakla ilgili düşünürüm.
3.İnternetten alışveriş yapmayı düşünürken ya da planlarken çok fazla zaman harcıyorum.
4.İnternetten alışveriş yapmayla ilgili düşünceler aklıma gelir.
5.Bazen daha iyi hissetmek için çevrimiçi alışveriş yaparım.
6.Bazen ruh halimi (duygu durumumu) değiştirmek için internetten alışveriş yaparım.
7.Kişisel problemlerimi unutmak için internetten alışveriş yaparım.
8.Suçluluk, kaygı, çaresizlik, yalnızlık ve /veya depresyon hislerimi azaltmak için internetten bazı
şeyler satın alırım.

Ort.
2,31
2,38
2,63
2,77
2,39
2,28
1,99
1,90

S.S.
1,138
1,135
1,229
1,198
1,215
1,210
1,037
0,967

9.O kadar fazla internetten alışveriş yapıyorum ki günlük yükümlülüklerim (ör: okul ve iş) olumsuz
yönde etkileniyor.
10.İnternetten alışveriş yapmam sebebiyle hobilerime, boş zaman etkinliklerime, iş/okul ya da
egzersizlerime daha az öncelik veririm.
11.İnternetten alışveriş yapmam sebebiyle sevgilimi/ eşimi, ailemi ve arkadaşlarımı ihmal ederim.
12.İnternetten alışveriş yapmam sebebiyle genellikle diğerleriyle konuşmalarım tartışmayla biter.
13.İnternetten alışveriş yapmak için kendimde artan bir eğilim hissediyorum.
14.İnternetten planladığımdan çok daha fazla alışveriş yaparım.

1,62

0,823

1,80

0,955

1,65
1,59
2,04
2,03

0,880
0,824
1,150
1,130

15.Eskiden olduğu gibi doyuma ulaşmam için gittikçe daha fazla miktarda internetten alışveriş
yapmak zorunda hissediyorum.
16.İnternetten alışveriş yapmak için gittikçe daha fazla zaman harcıyorum.
17.İnternetten alışveriş yapmayı azaltmaya yönelik başarısız denemelerim oldu.

1,86

1,004

1,94
1,82

1,063
0,956
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18.Başkaları tarafından internetten alışveriş yapmayı azaltmam gerektiği söylendi.
19.İnternetten alışveriş yapmayı azaltmaya karar verdim ama henüz başaramadım.
20.İnternetten alışveriş yapmayı bir süreliğine kısıtlamayı başardım ama sonra bu alışkanlığım
nüksetti.
21.İnternetten alışveriş yapmam engellenirse, strese girerim.
22.Bazı sebeplerden dolayı internetten alışveriş yapamayacağımı hissedersem huysuz ve hırçın
olurum.
23.Bazı sebepler internetten alışveriş yapmamı engellerse kendimi kötü hissederim.
24.Son internet alışverişimin üzerinden zaman geçtiyse, çevrimiçi alışveriş yapmak için güçlü bir
dürtü hissederim.
25.İnternetten o kadar çok alışveriş yaparım ki, parasal sorunlara sebep olur.
26.İnternetten o kadar çok alışveriş yaparım ki, psikolojik sağlığımı bozar.
27.İnternetten alışveriş yapma sorunum hakkında o kadar çok endişelenirim ki, bazen beni uyku
tutmaz.
28.İnternetten yaptığım alışverişlerim yüzünden vicdanen rahatsız olurum.
Toplam

1,79
1,77
1,77

1,001
0,949
1,005

1,81
1,71

1,047
0,987

1,86
1,85

1,066
1,064

1,78
1,59
1,62

1,025
0,845
0,893

1,93
1,95

1,091
1,031

*n= 386. *Ölçek: 1=Tamamen katılmıyorum-5=Tamamen katılıyorum.
Gerçekleştirilen analiz sonucuna bağlı olarak, ölçek sorularından “İnternetten alışveriş yapmayla ilgili
düşünceler aklıma gelir.” ifadesi 2,77 ortalama ile en yüksek katılım sağlanan ifade olurken; “İnternetten
alışveriş yapmayı düşünürken ya da planlarken çok fazla zaman harcıyorum.” ve “Bazen daha iyi hissetmek
için çevrimiçi alışveriş yaparım.” ifadeleri 2,63 ve 2,39 ortalama ile ilk sırada yer alan ifadeden sonra en fazla
katılım sağlanan ifadeler olmuştur. “İnternetten alışveriş yapmam sebebiyle genellikle diğerleriyle
konuşmalarım tartışmayla biter.” ve “İnternetten o kadar çok alışveriş yaparım ki, psikolojik sağlığımı bozar.”
ifadeleri ise 1,59 ortalama ile en düşük katılım sağlanan ifadeler olmuştur. Bu sonuçlar; katılımcıların çoğunun
çevrimiçi alışveriş ile ilgili olarak psikolojik anlamda bir rahatsızlık duymamaları ve çevrimiçi alışveriş ile
ilgili olarak sosyal açıdan ya da diğer bireyler ile herhangi bir problem yaşadıklarını düşünmemeleri ile
açıklanabilir.

3.4.3. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri
Güvenilirlik, bir test ya da ölçeğin ölçmeyi amaçladığı kavramı tutarlı bir biçimde ve istikrarlı bir biçimde
ölçebilme derecesi şeklinde ifade edilmektedir (Karagöz, 2019: 1001). Ölçme derecesini bulabilmek için
Cronbach Alfa Katsayısı’ndan yararlanılmaktadır. Cronbach Alfa Katsayısı 0 (sıfır) ile 1 (bir) arasında değer
almakta olup; 0 ile 0,39 arası bir değer olarak tespit edilirse güvenilir değil şeklinde; 0,40 ile 0,59 arası bir değer
ise düşük güvenilirliğe sahip şeklinde; 0,60 ile 0,79 arası bir değer ise güvenilir şeklinde ve 0,80 ile 1 arası bir
değer ise ölçek yüksek derecede güvenilirliğe sahip şeklinde yorumlanmaktadır (Altunışık vd., 2012: 126;
İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016: 156; Karagöz, 2019: 1003). Bu bilgiler ışığında araştırma kapsamındaki ölçeklere
ait güvenilirlik katsayılarının bulunduğu Tablo 4 , aşağıdaki gibidir:.
Tablo 4. Ölçeklere Ait Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Ölçek
Nomofobik Eğilimler
Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu
Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı

Ölçüm Aralığı
5’li ölçek (1-5 arası)
5’li ölçek (1-5 arası)
5’li ölçek (1-5 arası)

Madde Sayısı
20
6
28

Cronbach Alfa Katsayısı
0,934
0,866
0,968

Tablo 4’e göre Nomofobik Eğilimler, Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu ve Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma
Davranışı Ölçeklerinin Cronbach Alfa Katsayıları sırasıyla 0,934; 0,866 ve 0,968 şeklinde tespit edilmiştir. Bu
sonuçlara göre Cronbach Alfa Katsayıları 0,80 ile 1 arasında tespit edilmiş olup, ölçeklerin yüksek derecede
güvenilir oldukları gözlemlenmiştir.
Ölçeklerin yapı geçerliliğinin belirlenmesinde asal bileşen analizi ve ölçeği oluşturan maddelerin faktör
yüklemelerinin yapılmasında varimax varyasyonundan yararlanılmıştır. Veri setinin faktör analizine uygun
olup olmadığının tespit edilebilmesi için KMO ve Barlett Testinden faydalanılmıştır. KMO değerinin %60
değerinin üzerinde olması gerekmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016: 416). Nomofobik Eğilimler için KMO
değeri 0.935'tir, sonuç istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmektedir (p<0,001). Nomofobik Eğilimlere ilişkin
faktör analizine ait sonuçlar Tablo 5’te verilmektedir.
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Tablo 5. Nomofobik Eğilimler Ölçeği Asal Bileşen Faktör Analizi
İfadeler
1.Akıllı telefonumdan sürekli olarak bilgiye erişemediğimde kendimi rahatsız
hissederim.
2.Akıllı telefonumdan istediğim her an bilgiye bakamadığımda canım sıkılır.
3. Haberlere (örneğin neler olup bittiğine, hava durumuna ve diğer haberlere) akıllı
telefonumdan ulaşamamak beni huzursuz yapar.
4.Akıllı telefonumu ve telefonumun özelliklerini istediğim her an kullanamadığımda
rahatsız olurum.
5. Akıllı telefonumun şarjının bitmesinden korkarım.
6. Kontörüm (TL kredim) bittiğinde veya aylık kota sınırımı aştığımda paniğe
kapılırım.
7. Telefonum çekmediğinde veya kablosuz Internet bağlantısına erişemediğimde
sürekli olarak sinyal olup olmadığını veya kablosuz erişim bağlantısı bulup
bulamayacağımı kontrol ederim.
8. Akıllı telefonumu kullanamadığımda, bir yerlerde mahsur kalacağımdan
korkarım.
9. Akıllı telefonuma bir süre bakamadıysam, bakmak için güçlü bir istek hissederim.
Eğer akıllı telefonum yanımda değilse…
10.Ailemle ve/veya arkadaşlarımla hemen iletişim kuramayacağım için kaygı
duyarım.
11. Ailem ve/veya arkadaşlarım bana ulaşamayacakları için endişelenirim
12. Gelen aramaları ve mesajları alamayacağım için kendimi huzursuz hissederim.
13.Ailemle ve/veya arkadaşlarımla iletişim halinde olamadığım için endişelenirim.
14.Birinin bana ulaşmaya çalışıp çalışmadığını bilemediğim için gerilirim.
15.Ailem ve arkadaşlarımla olan bağlantım kesileceği için kendimi huzursuz
hissederim.
16.Çevrimiçi kimliğinden kopacağım için gergin olurum.
17.Sosyal medya ve diğer çevrimiçi ağlarda güncel kalamadığım için rahatsızlık
duyarım.
18.Bağlantılarımdan ve çevrimiçi ağlardan gelen güncelleme bildirimlerini takip
edemediğim için kendimi tuhaf hissederim.
19.Elektronik postalarımı kontrol edemediğim için kendimi huzursuz hissederim.
20.Ne yapacağımı bilemiyor olacağımdan kendimi tuhaf hissederim.
Açıklanan Varyans
Toplam Açıklanan Varyans
Cronbach Alfa
Toplam Cronbach Alfa

Faktör 1
0,796

Faktör 2

Faktör 3

0,799
0,781
0,775
0,541
0,553
0,591

0,513
0,595
0,843
0,863
0,690
0,855
0,735
0,787
0,783
0,828
0,853

24,832
0,880

19,965
64,472
0,923
0,934

0,737
0,694
19,674
0,891

Notlar: (i)n=386, (ii) Varimax Rotasyonlu Asal Bileşenler Analizi. (iii) KMO: 0,935, Barlett Testi=4902,236;
p<0,001.
Gerçekleştirilen analize ait sonuçlara bağlı olarak Nomofobik Eğilimler Ölçeği'nin 3 faktörlü bir yapı ortaya
koyduğu görülmektedir. Maddelerin toplam varyansın 64,472'sini oluşturduğu ve tüm maddelere ait faktör
yüklerinin 0.45 değerinden büyük olduğu görülmektedir. Tüm faktörlerin öz değeri 1'den fazladır. Bu
sonuçlar, ankette kullanılan ölçeğin iyi bir yapısal geçerliliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.
Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu için KMO değeri 0.846 olarak tespit edilmiş olup, sonuç istatistiksel olarak
anlamlıdır (p<0,001). Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğuna ilişkin faktör analizine ait sonuçların gösterimi
Tablo 6'daki gibidir.
Tablo 6. Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu Ölçeği Asal Bileşen Faktör Analizi
1.Sosyal medya araçları kullanma, benim için günlük hayatın bir parçasıdır.
2.Sosyal medya araçlarında hesabımın olduğunu diğer insanlara gururla söylüyorum.
3.Sosyal medya araçlarını kullanmak günlük rutin işlerimden birisi oldu.
4.Sosyal medya araçlarında oturum açmadığım zaman kendimi dünyada olup bitenden haberdar
değilmiş gibi hissediyorum.
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5.Kendimi sosyal medya topluluğunun bir parçası olarak hissediyorum.
6.Sosyal medya araçlarında olmadığım zamanlar kendimi üzgün hissediyorum.
Açıklanan Varyans
Cronbach Alfa

0,837
0,744
60,092
0,866

Notlar: (i)n=386, (ii) Varimax Rotasyonlu Asal Bileşenler Analizi. (iii) KMO: 0,846, Barlett Testi=1065,635;
p<0,001.
Gerçekleştirilen analizin sonucuna bağlı olarak Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu Ölçeği'nin tek faktörlü bir
yapı ortaya koyduğu görülmektedir. Maddeler toplam varyansın 60,092'sini oluşturmaktadır ve tüm
maddelerin faktör yüklerinin 0.45'ten büyük olduğu görülmektedir. Tüm faktörlerin öz değeri 1'den fazladır.
Bu sonuçlar, ankette kullanılan ölçeğin iyi bir yapısal geçerliliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.
Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Ölçeği için KMO değeri 0.955 olarak tespit edilmiş olup, sonuç
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışına ilişkin faktör analizine
ait sonuçların gösterimi Tablo 7’deki gibidir.
Tablo 7. Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı Ölçeği Asal Bileşen Faktör Analizi
İfadeler
1.İnternetten alışveriş yapmak hayatımdaki en önemli şeydir.
2.Her zaman internetten alışveriş yapmakla ilgili düşünürüm.
3.İnternetten alışveriş yapmayı düşünürken ya da planlarken çok fazla
zaman harcıyorum.
4.İnternetten alışveriş yapmayla ilgili düşünceler aklıma gelir.
5.Bazen daha iyi hissetmek için çevrimiçi alışveriş yaparım.
6.Bazen ruh halimi (duygu durumumu) değiştirmek için internetten
alışveriş yaparım.
7.Kişisel problemlerimi unutmak için internetten alışveriş yaparım.
8.Suçluluk, kaygı, çaresizlik, yalnızlık ve /veya depresyon hislerimi
azaltmak için internetten bazı şeyler satın alırım.
9.O kadar fazla internetten alışveriş yapıyorum ki günlük yükümlülüklerim
(ör: okul ve iş) olumsuz yönde etkileniyor.
10.İnternetten alışveriş yapmam sebebiyle hobilerime, boş zaman
etkinliklerime, iş/okul ya da egzersizlerime daha az öncelik veririm.
11.İnternetten alışveriş yapmam sebebiyle sevgilimi/ eşimi, ailemi ve
arkadaşlarımı ihmal ederim.
12.İnternetten alışveriş yapmam sebebiyle genellikle diğerleriyle
konuşmalarım tartışmayla biter.
13.İnternetten alışveriş yapmak için kendimde artan bir eğilim
hissediyorum.
14.İnternetten planladığımdan çok daha fazla alışveriş yaparım.
15.Eskiden olduğu gibi doyuma ulaşmam için gittikçe daha fazla miktarda
internetten alışveriş yapmak zorunda hissediyorum.
16.İnternetten alışveriş yapmak için gittikçe daha fazla zaman harcıyorum.
17.İnternetten alışveriş yapmayı azaltmaya yönelik başarısız denemelerim
oldu.
18.Başkaları tarafından internetten alışveriş yapmayı azaltmam gerektiği
söylendi.
19.İnternetten alışveriş yapmayı azaltmaya karar verdim ama henüz
başaramadım.
20.İnternetten alışveriş yapmayı bir süreliğine kısıtlamayı başardım ama
sonra bu alışkanlığım nüksetti.
21.İnternetten alışveriş yapmam engellenirse, strese girerim.
22.Bazı sebeplerden dolayı internetten alışveriş yapamayacağımı
hissedersem huysuz ve hırçın olurum.
23.Bazı sebepler internetten alışveriş yapmamı engellerse kendimi kötü
hissederim.
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Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4
0,824
0,834
0,679
0,701
0,800
0,800
0,710
0,646
0,775
0,747
0,737
0,724
0,679
0,608
0,685
0,685
0,555
0,593
0,626
0,590
0,794
0,721
0,703
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24.Son internet alışverişimin üzerinden zaman geçtiyse, çevrimiçi alışveriş
yapmak için güçlü bir dürtü hissederim.
25.İnternetten o kadar çok alışveriş yaparım ki, parasal sorunlara sebep
olur.
26.İnternetten o kadar çok alışveriş yaparım ki, psikolojik sağlığımı bozar.
27.İnternetten alışveriş yapma sorunum hakkında o kadar çok
endişelenirim ki, bazen beni uyku tutmaz.
28.İnternetten yaptığım alışverişlerim yüzünden vicdanen rahatsız olurum.
Açıklanan Varyans
Toplam Açıklanan Varyans
Cronbach Alfa
Toplam Cronbach Alfa

0,725
0,725
0,591
0,606

28,238
0,855

20,414
12,927
73,029
0,897
0,904
0,968

0,680
11,451
0,967

Notlar: (i)n=386, (ii) Varimax Rotasyonlu Asal Bileşenler Analizi. (iii) KMO: 0,955, Barlett Testi=10350,265;
p<0,001.
Gerçekleştirilen analiz sonucuna bağlı olarak, Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı’na ait Ölçeğin 4
faktörlü bir yapı sergilediği görülmüştür. Maddeler toplam varyansın 73,029'unu oluşturmaktadır ve tüm
maddelerin faktör yüklerinin 0.45'ten büyük olduğu görülmektedir. Tüm faktörlerin öz değeri 1'den fazladır.
Bu sonuçlar, ankette kullanılan ölçeğin iyi bir yapısal geçerliliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.
Bu çalışmanın temel amaçlarında biri, sosyal medya kullanım yoğunluğunun nomofobik eğilimler üzerinde;
sosyal medya kullanım yoğunluğunun kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı üzerinde ve kompulsif
çevrimiçi satın alma davranışının nomofobik eğilimler üzerinde etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu
bağlamda;
Sosyal medya kullanım yoğunluğunun, nomofobik eğilimler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla;
𝑺𝒐𝒔𝒚𝒂𝒍 𝑴𝒆𝒅𝒚𝒂 𝑲𝒖𝒍𝒍𝒂𝒏𝚤𝒎 𝒀𝒐ğ𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖 =b0 + b1Nomofobik Eğilimler + denklemi kurulmuştur.
Sosyal medya kullanım yoğunluğunun, kompulsif çevrimiçi satın alma davranışına olan etkisinin belirlenmesi
amacıyla; 𝑺𝒐𝒔𝒚𝒂𝒍 𝑴𝒆𝒅𝒚𝒂 𝑲𝒖𝒍𝒍𝒂𝒏𝚤𝒎 𝒀𝒐ğ𝒖𝒏𝒍𝒖ğ𝒖 =b0 + b1Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı + 
denklemi kurulmuştur.
Kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının, nomofobik eğilimler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla
ise; 𝑲𝒐𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒊𝒇 Ç𝒆𝒗𝒓𝒊𝒎𝒊ç𝒊 𝑺𝒂𝒕𝚤𝒏 𝑨𝒍𝒎𝒂 𝑫𝒂𝒗𝒓𝒂𝒏𝚤ş𝚤 =b0 + b1Nomofobik Eğilimler + denklemi kurulmuştur.
Kurulmuş olan denklemler doğrultusunda regresyon analizi yapılmıştır. Bunlara ilişkin regresyon analizine
ait sonuçlar Tablo 8'de verilmektedir.
Tablo 8. Regresyon Analizine Ait Sonuçlar
Regresyon Katsayıları
B
Std.Hata
t

Adımlar
1.Adım
Bağımsız Değişken:
Bağımlı Değişken:
2.Adım
Bağımsız Değişken:
Bağımlı Değişken:
3.Adım
Bağımsız Değişken:
Bağımlı Değişken:

Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu
Nomofobik Eğilimler

1,082

0,101

10,670*

Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu
Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı

0,992

0,117

8,462*

Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı
Nomofobik Eğilimler

2,212

0,110

20,135*

Model
İstatistikleri
R2= 0,458
F= 326,411
p= 0,000
R2=0,157
F= 72,881
p= 0,000
R2=0,084
F= 36,188
p= 0,000

Öne sürülmüş olan denklemler istatistiki açıdan anlamlıdır (p<0,001). Regresyon analizinden elde edilen
sonuçlara göre, Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu değişkeni, Nomofobik Eğilimler değişkenini 0,458; Sosyal
Medya Kullanım Yoğunluğu değişkeni, Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı değişkenini 0,157 ve
Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma Davranışı değişkeni, Nomofobik Eğilimler değişkenini 0,084 oranında
açıklamaktadır. Bu noktada, Tablo 8’deki analiz sonuçlarına bağlı olarak, araştırmanın örneklemi için “H1:
Sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun nomofobik eğilimler (nomofobi) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi
vardır.”; “H2: Sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı üzerinde
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pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.” ve “H3: Kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı’nın nomofobik
eğilimler (nomofobi) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.” şeklindeki hipotezler kabul edilmiştir.
Bu çalışmanın temel amaçlarında bir diğeri ise, nomofobik eğilimler, sosyal medya kullanım yoğunluğu ve
kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığını incelemektir. Bu
noktada, nomofobik eğilimler, sosyal medya kullanım yoğunluğu ve kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı
ölçeklerinin arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı Pearson korelasyon katsayısının kullanımıyla
hesaplanmıştır.
Tablo 9. Nomofobik Eğilimler, Sosyal Medya Kullanım Yoğunluğu ve Kompulsif Çevrimiçi Satın Alma
Davranışları Arasında İlişki

Nomofobik Eğilimler

Sosyal Medya Kullanım
Yoğunluğu
Kompulsif Çevrimiçi
Satın Alma Davranışı

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Nomofobik
Eğilimler
1
386
,678**
,000
386
,293**
,000
386

Sosyal Medya Kullanım
Yoğunluğu
,678**
,000
386
1
386
,399**
,000
386

Kompulsif Çevrimiçi
Satın Alma Davranışı
,293**
,000
386
,399**
,000
386
1
386

Not: **p<0,001
Korelasyon analizi aracılığı ile tespit edilen katsayılar 1’e yaklaştıkça değişkenler arası ilişkinin gücü
artmaktadır. 0,01 ve 0,29 arasında tespit edilen korelasyon zayıf korelasyon, 0,30 ve 0,69 arasında tespit edilen
korelasyon orta korelasyon, 0,70 ve 0,99 arasında tespit edilen korelasyon ise yüksek korelasyon olarak
nitelendirilmektedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016: 353).
Yapılan Pearson Analizine göre değişkenler arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0,001), düşük (0,293)
ve orta düzeyde (0,399- 0,678) ve pozitif korelasyon olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın “H4:
Nomofobik eğilimler (nomofobi) ile sosyal medya kullanım yoğunluğu arasında anlamlı bir ilişki vardır.”
(0,678); “H5: Nomofobik eğilimler (nomofobi) ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı arasında anlamlı
bir ilişki vardır.” (0,293) ve “H6: Sosyal medya kullanım yoğunluğu ile kompulsif çevrimiçi satın alma
davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır.” (0,399) şeklindeki hipotezleri kabul edilmektedir.
Ayrıca cinsiyet ve medeni duruma göre nomofobik eğilimler, sosyal medya kullanım yoğunluğu ve kompulsif
satın alma davranışlarında farklılık bulunup bulunmadığına yönelik yapılmış olan Independent Samples T
Testine göre, “nomofobik eğilimler”in cinsiyete ve medeni duruma göre farklılık gösterirken (p<0,05), “sosyal
medya kullanım yoğunluğu”nun yalnızca medeni duruma göre farklılık göstermekte olduğu (p<0,05),
“kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı”nın ise cinsiyet faktörü ve medeni durum faktörüne göre bir
farklılık göstermediği (p>0,05) sonucu elde dilmiştir.
“Eğitim durumuna, aylık gelire, sosyal medyayı kullanım sıklığına, sosyal medyada kalma süresine, sosyal
medya kullanım süresine, sosyal medyanın kişisel kararları etkileyip etkilememesine ve günlük internet
kullanım süresine göre” nomofobik eğilimler, sosyal medya kullanım yoğunluğu ve kompulsif satın alma
davranışlarının farklılık gösterip göstermediğine yönelik yapılmış olan One Way Anova Tesitine göre her üç
değişken de eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. Aylık gelire göre yalnızca sosyal medya kullanım
yoğunluğu farklılık göstermekte iken, nomofobik eğilimler ve sosyal medya kullanım yoğunluğunun; “sosyal
medya kullanımı sıklığı, sosyal medya mecrasında kalma süresi, sosyal medya kullanım süresi ve günlük
internetin kullanım süresine göre” farklılık gösterdiği (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak her üç
değişkenin de sosyal medyanın kişisel kararları etkileyip etkilememesine göre farklılık göstermekte olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (p<0,05).

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Sosyal medya ve dijital iletişimin insan hayatının bir parçası haline gelmesiyle, çevrimiçi bağlantı yoluyla
birçok şey kolaylaşmıştır. Cep telefonunun özel kullanımıyla ilgili psikolojik sorunlardan biri olarak kabul
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edilen ve cep telefonu temasından uzak olmanın korkusu ya da endişesi nomofobi olarak tanımlanmaktadır
(Veerapu vd., 2019: 2074). İlgili alandaki çalışma sonuçların nomofobinin bireysel ruh sağlığı, internet
bağımlılığı ve davranış değişikliği ile yakından ilişkili olduğunu gösterdiği ifade edilmektedir (RodríguezGarcía vd., 2020: 6). Nomofobi, akıllı telefon kullanımına bağlı olması nedeniyle bir kişinin hayatının farklı
alanlarını özellikle sosyal, iş ve akademik ilişkiler açısından etkilemektedir (Gutiérrez-Puertas vd., 2019: 79).
Cep telefonları ve diğer yeni teknolojiler, sadece dünya çapında iletişimi geliştirmeye yardımcı olmakla
kalmamakta, yeni sosyal medya, sosyal ağ siteleri, sosyal bilişim ve "sosyal yazılım" yoluyla daha yeni
teknolojiler, birçok işin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, uzun
süreli kullanım bağımlılık davranışına yol açmaktadır (Pavithra vd., 2015: 344). Çevrimiçi pazaryerleri ile
tüketim ürünlerine erişim daha da kolaylaşmıştır. Zaman içerisinde tüketim faaliyeti yalnızca ihtiyaçlara
dönük olmaktan uzaklaşmış ve bireyler tarafından tatmin duygusu, gösteriş, statü sahibi olarak kabul edilmek
gibi farklı sebeplerle yapılmaya başlamıştır. Kontrolsüz bir biçimde yapılan bu tür satın alımlar ilgili alanda
“kompulsif satın alma”, toplumda ise “alışverişkoliklik” şeklinde ifade edilmektedir (Bayır, 2021: 435).
Kompulsif ve anlık satın alma davranışı şeklindeki dürtüsel özellik taşıyan satın alma davranış biçimlerinin
internet üzerinden gerçekleştirilmesiyle, çevrimiçi (online) kompulsif ve çevrimiçi (online) anlık satın alma
davranışı biçiminde yeni alışkanlıkların gün yüzüne çıktığı görülmektedir (Yakın ve Aytekin, 2019: 215). Bu
çalışmada nomofobik eğilimler ve sosyal medya kullanım yoğunluğunun kompulsif çevrimiçi satın alma
davranışıyla olan ilişkisi araştırılmıştır. Gerçekleştirilen korelasyon ve regresyon analizlerinin sonucuna bağlı
olarak, sosyal medyayı kullanım yoğunluğu ile nomofobi arasında, sosyal medyayı kullanım yoğunluğu ile
kompulsif çevrim içi satın alma davranışı arasında, nomofobi ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı
arasında arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu bağlamda;
“H1: Sosyal medya kullanım yoğunluğu’nun nomofobik eğilimler (nomofobi) üzerinde pozitif ve anlamlı bir
etkisi vardır.” hipotezinin kabul edilmesi; çeşitli araştırmalarda ortaya konulduğu üzere akıllı telefonların
sosyal ağlardan uzak kalmamak amacıyla kullanılması ile açıklanabilir. Elde edilen bu sonucun, literatürde
söz konusu alanda gerçekleştirilmiş olan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular ile benzerlik gösterdiği
görülmektedir (Gula, 2016; Polat, 2017; Gezgin, Şahin vd., 2017; Işık ve Kaptangil, 2018; Sırakaya, 2018;
Karatay, 2018; Yılmaz vd., 2018; Gürdin, 2019; Yanılmaz, 2019; Kara, 2021). “H2: Sosyal medya kullanım
yoğunluğu’nun kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.”
hipotezinin kabul edilmesi, sosyal medya, internet vb. mecralarda geçirilen süreye bağlı olarak maruz kalınan
reklam sayısındaki artış ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının ilişkili olması ile açıklanabilir. Bu
bulgular, literatürdeki diğer benzer çalışmaların (Saleem ve Ellahi, 2017; Onurlubaş ve Öztürk, 2018; Devrani,
2018; Voramontri ve Klieb, 2019; Uyar, 2019; Alkış ve Karakan, 2019; Önen, 2019; Çetin vd., 2020; Ertürk ve
Aktepe, 2020; Seyfi vd., 2021) sonuçlarını destekler niteliktedir. “H3: Kompulsif çevrimiçi satın alma
davranışı’nın nomofobik eğilimler (nomofobi) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.” hipotezinin kabul
edilmesi, internet ortamında daha sık vakit geçirenlerin kompulsif satın alma eğilimlerinin internetten uzak
kalma korkusuyla ilişkili olabilmesiyle açıklanabilir. Bu sonuç, literatürde söz konusu alanda yapılmış
bulunan çalışmalar sonucu elde edilen sonuçlar ile paralellik arz etmektedir (Sırakaya, 2018; Armağan ve
Temel, 2018; Kaur vd., 2019). H4: Nomofobi ile sosyal medya kullanım yoğunluğu arasında anlamlı bir ilişki
vardır.” hipotezinin kabul edilmesi, bazı araştırmalarda ortaya koyulduğu üzere akıllı telefonlarını sosyal
mecralarla bağlantı kurmak ve çevrimiçi alışveriş yapmak amacıyla kullananların diğer katılımcılara göre
daha yüksek düzeyde nomofobik olabilmeleri açıklanabilir. Bu bulgular, literatürdeki diğer benzer
çalışmaların (Işık ve Kaptangil, 2018; Karatay, 2018; Sırakaya, 2018; Gürdin, 2019; Yanılmaz, 2019; Kadıoğlu
ve Koşar, 2019; Taşhan ve Ünver, 2021) sonuçlarını destekler niteliktedir. “H5: Nomofobik eğilimler
(nomofobi) ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezinin kabul
edilmesi, internete olan bağımlılık durumunun çevrimiçi kompulsif satın alma davranışını etkileyebilmesi ile
açıklanabilir. Elde edilen bu sonucun, literatürde söz konusu alanda gerçekleştirilmiş olan çalışmalar sonucu
elde edilen sonuçlar ile benzerlik gösterdiği görülmektedir (Kadıoğlu ve Koşar, 2019; Yakın ve Aytekin, 2019;
Deniz, 2020). Aynı zamanda bu sonuç, X ve Y kuşağında yer alan tüketicilerin nomofobik eğilimleri ile
çevrimiçi alışveriş bağımlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen Civek ve Ulusoy (2020)‘nin çalışmasının sonuçları
ile çelişmektedir. “H6: Sosyal medya kullanım yoğunluğu ile kompulsif çevrimiçi satın alma davranışı
arasında anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezinin kabul edilmesi, diğer çalışmalarda da ortaya koyulduğu üzere
sosyal medya kullanım sıklığı ile materyalizm değişkeni, gösterişçi tüketim değişkeni ve kompulsif satın alma
değişkeni arasında bulunan pozitif ilişki ile açıklanabilir. Elde edilen bu sonucun, literatürde söz konusu
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alanda gerçekleştirilmiş olan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla paralellik gösterdiği görülmektedir (Lee ve
Workman, 2015; Saleem ve Ellahi, 2017; Voramontri ve Klieb, 2019; Uyar, 2019; Alkış ve Karakan, 2019; Önen,
2019; Çetin vd., 2020; Ertürk ve Aktepe, 2020; Akçalı ve Hacıoğlu, 2021). Nomofobinin kabul edilebilir olarak
görülmesi durumunda, çevrimiçi alışverişlerdeki artış ve e-hizmet talep düzeyindeki artışların daha
anlaşılabilir olacağı, işletmelerin de nomofobiyi doğru anlayıp analiz etmelerinin bu konuya yönelik
pazarlama faaliyetlerini ortaya koymalarında etkili olacağı düşünülmektedir. Kişilik türleri ve nomofobiklik
seviyesinin doğru bir biçimde tespitinin çevrimiçi satın alımların analizi üzerinde olumlu etkisinin olacağına
inanılmaktadır (Kadıoğlu ve Koşar, 2019: 1213). Internet teknolojisi, kompulsif satın alma eğilimi olan
tüketicilerin dürtülerini ortaya çıktığı anda tatmin edebilmelerine olanak sunmaktadır (Zeren ve Gökdağlı,
2017: 43). Literatürdeki bazı tartışmaların, pazarlama taktiklerinin ve stratejilerinin kompülsif satın almayı
teşvik etmede bir risk faktörü olarak oynadığı role odaklandığı ve daha sonra tartışmaların, pazarlamanın bu
problem davranışı teşvik etmede veya beslemede nasıl bir rol oynayabileceğine odaklandığı belirtilmektedir
(Gupta, 2013: 43). Sonuç olarak, literatürde nomofobik eğilimler, sosyal medya kullanım yoğunluğu ve
kompulsif satın alma davranışının incelendiği bir çok çalışma bulunmakla birlikte, bu üç değişkenin bir arada
ele alındığı, her üç değişkenin de birinin birbiri üzerindeki etkisi ve aralarındaki ilişkinin aynı anda ölçüldüğü
çalışmaların sınırlılığı, özellikle kompulsif çevrimiçi satın alma davranışının nomofobik eğilimler üzerindeki
etkisini ölçmeye yönelik çalışmaların da sayıca yeterli olmaması, bu çalışmaya literatür için özgün bir çalışma
olma niteliği kazandırmaktadır. Bu bağlamda, her bir değişken arasındaki ilişki ve değişkenlerin birbiri
üzerindeki etkileri dikkate alındığında; işletmelerin piyasaya sürdüğü yeni ürünlerin ya da markaların
tanıtılmasında, yeniden konumlandırma kapsamında ürün içeriğinde, fiziksel görünümünde, kullanım
alanında ya da imaj üzerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili tutundurma mesajlarının sunulması noktasında,
sosyal medyanın etkin bir platform olarak kullanılması önerilebilir. Özellikle ikame ürün seçeneklerinin fazla
olduğu ürün grupları ile ilgili olarak yürütülecek reklam kampanyaları, fiyat kampanyanları, promosyonlar,
satış tutundurma gibi faaliyetler için de internet tabanlı paylaşım sitelerinin veya mecralarının son tüketiciye
ulaşma noktasında etkili olabileceği ifade edilebilir. Tüketici davranışlarının farklı bir alışkanlığa
dönüşmesinde ve bir bağımlılığa evrilmesinde sosyal medya ve internetin gücü dikkate alındığında,
işletmelerin bu fırsatı ve potansiyeli değerlendirme noktasında sosyal medya alanında etkili stratejiler
yürüterek olumlu geri dönüşler sağlayacağı söylenebilir.
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Amaç – Çalışmanın amacı, kısıtlar teorisinin unsurlarından biri olan beş aşamalı sürekli iyileştirme süreci
kapsamında konaklama işletmelerinde kısıtların tespit edilmesi, belirlenen kısıtların ortadan kaldırılması
ve sonuçta işletme kârı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir.
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Yöntem – Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda Çankırı
ilinde faaliyet gösteren dört yıldızlı bir termal otel işletmesinde vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda uygulama yapılan termal otelde ilk olarak tanımlayıcı örnek olay çalışması gerçekleştirilerek
otelin mevcut hizmet ve maliyet sistemi incelenmiştir. Daha sonra ise keşifsel vaka çalışması
gerçekleştirilerek kısıtlar teorisinin beş uygulama adımı ile işletmenin performansını etkileyen kısıtın tespit
edilmesi ve ilgili kısıtın giderilmesine ilişkin bir çözüm önerisi sunulması sonucunda işletmenin kârlılığına
etkisi analiz edilmiştir.
Bulgular – Yapılan uygulamada, otel işletmesinin 2019 yılı verilerinden yola çıkılarak kapasite kısıtının
bulunduğu tespit edilmiştir. Kapasite kısıtı, işletmedeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde işletme
kaynaklarının talep karşısında yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır. Kısıtın ortadan kaldırılmasına
yönelik çözüm önerisi ile işletme kârında yaklaşık %11,13 gibi bir artış meydana geldiği gözlemlenmiştir.

Makale Kategorisi:
Araştırma Makalesi

Tartışma – Çalışmada kısıtlar teorisinin beş adımlı sürekli iyileştirme modeli uygulanarak otelin
faaliyetlerindeki kısıtlar tanımlanmış ve kısıtın ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerisi sunulmuştur.
Öneri sonucunda işletmenin kârındaki değişim katkı tipi gelir tablosu yardımıyla açıklanmıştır. Bununla
birlikte, uygulama yapılan otel işletmesine yıllık doluluk oranını artıracak bazı önerilerde de
bulunulmuştur. Bu açıdan bakıldığında ise bir piyasa kısıtı görülebilmektedir. Satışların artırılması
amacıyla yeni anlaşmalar ve kampanyalar düzenlenebilir. Tanıtım faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin
çeşitliliğinin artırılmasıyla talebin de artması, dolayısıyla da kârın artması sağlanabilir. Çalışmanın
sonuçları bir bütün olarak konaklama sektörüne genellenemez. Bununla birlikte bu vaka çalışmasının
sonuçları, diğer otel yöneticilerine kısıtlar teorisinden elde edilen sonuçları otellerinde uygulama
konusunda rehberlik edebilir.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Purpose – The aim of the study is to determine the constraints in the accommodation companies, to remove
the constraints and to examine their effects on the profit of the company within the scope of the five-stage
continuous improvement process, which is one of the elements of the theory of constraints.
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Design/methodology/approach - In the study, qualitative research method was used. For the purpose of
the study, a case study was performed in a four-star thermal hotel operating in Çankırı/Turkey. In this
context, the first descriptive case study was carried out in the thermal hotel and the current service and cost
system of the hotel was examined. Then, by performing an exploratory case study, the effect of the theory
of constraints on the profitability of the company was analyzed as a result of determining the constraint
affecting the performance of the company with five application steps and presenting a solution proposal
for the elimination of the related constraint.
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Findings – In the application, it has been determined that there is a capacity constraint based on the 2019
data of the hotel. The capacity constraint arises from the inadequacy of the operating resources against the
demand in the realization of the activities in the company. It has been observed that there has been an
increase of approximately 11.13% in the operating profit with the solution proposal for the elimination of
the constraint.

Article Classification:
Research Article

Discussion – In the study, by applying the five-step continuous improvement model of the theory of
constraints, the constraints in the hotel's activities were defined and a solution proposal was presented for
the elimination of the constraint. As a result of the proposal, the change in the profit of the enterprise is
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explained with the help of the contribution type income statement. In addition, some suggestions were
made to the hotel business to increase the annual occupancy rate. From this point of view, a market
constraint can be seen. New agreements and campaigns can be organized in order to increase sales. By
increasing the variety of promotional activities and services offered, an increase in demand and therefore
an increase in profit can be achieved. The results of the study cannot be generalized to the accommodation
sector as a whole. However, the results of this case study can guide other hotel managers in applying the
results from the theory of constraints to their hotels.

1. Giriş
Günümüzde ekonomik yaşam, küreselleşme ve ileri teknolojik gelişmeler ile şekillenmektedir. Sürekli artan
rekabette daha yüksek performans ve verimlilik elde edebilmek için hem mevcut hem de gelecekteki rekabet
gücü için belirli koşulların yaratılması gerekmektedir. İşletme yönetimleri, koşulların oluşturulmasında teori
ve pratik arasındaki ilişkilerden önemli derecede etkilenmektedir. İşletme yönetimi, teorik varsayımları
kullanarak gelecekteki organizasyonun gelişimini ve yönünü tahmin edebilmelidir. Bu çağda yeni yönetim
tarzları, geleneksel olmayan bir yaklaşımın uygulanmasına ve pratikte yeni yönetimsel araçlara ihtiyaç
duymaktadır.
İleri teknolojik gelişmeler ve otomasyonun artmasıyla birlikte işletmelerin dağıtım, üretim, bilgi ve iletişim
teknolojilerinde de büyük değişimler meydana gelmiştir. İşletmeler, artık tek parametre haline gelen fiyat ve
kalitede rekabet etme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Esneklik, anında yanıt verebilme ve değişime ayak
uydurabilme gibi özellikler daha önemli bir rekabet varlığı haline gelmiştir. 1980’li yılların başlarından
itibaren geleneksel maliyet yöntemlerinin yetersiz kalmasından dolayı birçok çağdaş maliyet yöntemi
geliştirilmiştir. Kısıtlar teorisi de bu yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir.
Kısıtlar teorisi, ilk defa Dr. Eliyahu M. Goldratt tarafından 1984 yılında yayınlanan “The Goal” isimli kitabında
ortaya atılmış ve teori, farklı işletmeler ve organizasyonlar tarafından uygulanarak yaygınlaşmıştır. Kısıtlar
teorisi, genel bir iyileştirme süreci ve belirli yeteneklerin artırılmasına odaklanma gibi iki ana perspektife sahip
bir yönetim felsefesidir. İşletme hedeflerine ulaşılmasında ortaya çıkan kısıtlara odaklanılarak sistemin
gelişimi ve performansının artırılması hedeflenmektedir. Birbirine bağlı süreçlerden oluşan kısıtlar teorisi,
sistemin sürekli gelişmesini sağlamak amacıyla belirlenen kısıtların ortadan kaldırılmasını ve böylece
kârlılığın da artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sürekli gelişme süreci ile birlikte performans
artmakta, esneklik sağlanabilmekte ve müşteri taleplerine anında yanıt verebilme gibi özellikler
kazanılmaktadır.
Bu çalışmada, Çankırı ilinde faaliyet gösteren bir termal otel işletmesinde kısıtlar teorisi yöntemi uygulanarak
kısıtların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik bir çözüm önerisi sunulması ve sonuçta işletmenin
kârlılığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, kısıtlar teorisi yaklaşımının üretim
işletmelerinden hariç olarak bir konaklama işletmesinde uygulanması ile çalışmanın literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda, çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmış olup kısıtlar teorisi ile ilgili bir kavramsal
çerçeve çizilmiştir. Daha sonra ise araştırmanın metodolojisi belirtilerek bir otel işletmesinde örnek bir olay
uygulamaya yer verilmiştir. Çalışma sonucunda ise araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

2. Literatür İncelemesi
Literatür genel olarak incelendiğinde kısıtlar teorisine dayanan araştırmalar bazı yönlerden farklılıklar
göstermektedir. Bazıları lojistik zincirleri oluşturan organizasyonlar arasındaki ilişkiye odaklanırken (Gupta
ve Andersen, 2012; Azadnia vd, 2015; Puche vd., 2016), bazıları ise belirli bir organizasyona odaklanmaktadır
(Rezaie vd., 2010; Dašić vd., 2013; Panizzolo, 2016). Uygulama yapılan işletmelerin büyüklüğü küçük
işletmelerden (Pozo, 2011) büyük işletmelere (Wu vd., 2010) kadar değişkenlik göstermektedir. Kısıtlar teorisi
ile ilgili araştırmalarda farklı uygulama biçimleri de görülmektedir. Bazı uygulamalar envanter yönetimi (You
ve He, 2010; Chou vd., 2012), bazıları hedef planlama eylemleri (Kasemset ve Kachitvichyanukul, 2012;
Kasemset vd., 2014; Golmohammadi, 2015), bazıları ürün karması kararları (Cannon vd., 2013; De Souza vd.,
2013) ve bazıları da kontrol yöntemlerinin tasarımı (Han ve Lu, 2010; Pergher vd., 2011; Gareev ve Kirshin,
2013) ile ilişkilidir. Uygulamaların çeşitliliği ve genişliğine rağmen hizmetlerin somut olmayan doğası
uygulamaya karmaşıklık kazandırdığından bunların çoğunun üretim sektöründe yoğunlaştığı söylenebilir.
İşletme Araştırmaları Dergisi

1361

Journal of Business Research-Turk

Ö. B. Paksoy 14/2 (2022) 1360-1374
Ancak, bankacılık, sağlık, havayolu taşımacılık, restoran ve güvenlik hizmetleri gibi farklı hizmet türlerinde
de çalışmalar bulunmaktadır (Groop vd., 2010; Castaño vd., 2013; Kumaran vd., 2015; Motwani vd., 1996a;
Motwani vd., 1996b; Olson, 1998; Kershaw, 2000; Reid ve Cormier, 2003; Polito vd., 2006; Gupta ve Kline,
2008).
Kısıtlar teorisi yaklaşımı ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında ise yine büyük kısmının üretim
işletmelerinde örnek olay yöntemi kullanılarak uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmalar incelediğinde,
kısıtlar teorisi felsefesini açıklayan çalışmalar (Büyükyılmaz ve Gürkan, 2009; Taştan ve Demicioğlu, 2014),
kısıtlar teorisini diğer yönetim sistemleri ile karşılaştıran veya entegrasyonu ile ilgili çalışmalar (Atmaca ve
Terzi, 2007; Erol, 2008; Utku ve Ersoy, 2008; Demircioğlu vd., 2010; Kaygusuz, 2011; Akbulut ve Ertan, 2015;
Demircioğlu ve Demircioğlu, 2016; Antmen ve Erik, 2019; Kahveci ve Okutmuş, 2021), düşünce süreçlerinin
kullanıldığı çalışmalar (Akman vd., 2011; Öner ve Şahbaz, 2013), ürün karmasının belirlenmesine yönelik
çalışmalar (Kırlı ve Kayalı, 2010; Utku vd., 2011; Kaplan ve Kasapoğlu, 2013) ve beş adımlı sürekli iyileştirme
odaklı çalışmalar (Yükçü ve Yüksel, 2015; Ayanoğlu ve Şakar, 2015; Demircioğlu ve Akkaya, 2016; Kurtlu ve
Çakır, 2020; Büyükarıkan, 2021; Karakoç ve Şık, 2021) şeklinde beş ana grupta sınıflandırılabilmektedir.
Hizmet sektöründe yapılan çalışmaların ise az sayıda olduğu görülmektedir. Özellikle turizm sektöründe her
ne kadar benzer uygulamalar yapılmış olsa da konaklama işletmelerinde bu kadar çeşitli değildir. Dalcı ve
Koşan (2012) tarafından yapılan çalışmada kısıtlar teorisinin düşünme süreci araçlarını kullanarak bir otel
işletmesindeki operasyonların analiz edilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada vaka analizi
yöntemi ile yapılan uygulamada kısıtların tespiti yapılmış ve ön büro ile restoran bölümleri arasında
koordinasyon eksikliği ile ilgili bulgulara rastlanmıştır. Çalışma sonucunda otel yöneticilerinin kısıtlar
teorisinin mantıksal düşünce araçları yardımıyla hem ön bürodaki kısıtı hem de ön büro personeli arasında
ortaya çıkan adaletsizlik algısını ortadan kaldırabileceğine kanaat getirilmiştir. Akbulut ve Ertan (2015) ise
çalışmalarında kısıtlar teorisi ve katkı muhasebesinin ilkeleri çerçevesinde bir otel işletmesinde kısıtların tespit
edilmesi ve kısıtın ortadan kaldırılmasıyla işletmenin kârlılığı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Yazarların
ilgili çalışmasında örnek olay yöntemiyle uygulama yapılan otel işletmesinde piyasa kısıtının bulunduğu ve
kısıtın yok edilmesi için getirilen çözüm önerisi neticesinde satışlarda yaklaşık %10’luk bir artış meydana
gelmiştir.
Literatürde yapılan çoğu çalışma benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise üretim işletmesi
yerine bir konaklama işletmesinde uygulama yapılmış ve bu alanda yapılan diğer çalışmalara kıyasla
işletmenin kapasite kısıtına odaklanılmıştır. Böylece, az sayıdaki konaklama işletmelerinde kısıtlar teorisi ile
ilgili yapılan çalışmaların yanında yine kısıtlar teorisinin beş adım sürekli iyileştirme modelini kullanarak bir
otel işletmesinin kaynaklarının nasıl etkin ve verimli kullanılacağına dair öneriler sunulmuştur. Ayrıca
işletmede oluşabilecek yeni kısıtlara da değinilmiştir.

3. Kısıtlar Teorisi
Kısıtlar Teorisi, organizasyonları yönetmek için Goldratt tarafından geliştirilmiş düşünce süreçleri içeren
sezgisel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, sürekli iyileştirme süreci yoluyla işletmelerin performanslarını
sürekli şekilde iyileştirmeleri hedeflenmektedir. Kısıtlar Teorisi, başarının bir koşulu olarak organizasyonun
küresel hedefini tanımlamanın ve anlamanın önemini vurgulamaktadır. Bu kavram, yöneticiler ve
organizasyonlar için mevcut kaynakların sınırlı olduğu ve bu nedenle iyi tanımlanmış ve odaklanmış bir
hedefe yönlendirilmesi gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Kısıtlar teorisine göre, bir şirketin amacı
teknoloji, pazar payı, otomasyon, kalite veya insan kaynakları geliştirme gibi terimler kullanılarak değil, şimdi
ve gelecekte kâr elde etme yeteneği olarak tanımlanmalıdır (Blackstone, 2001: 1053; Motwani vd., 1996a: 54).
Kısıtlar teorisinin çalışma şekli, çelik zincir modeline benzetilmektedir. Zinciri güçlendirmek için öncelikle en
zayıf halkanın güçlendirilmesi gerekir. En zayıf olandan başka bir halkanın güçlendirilmesi durumunda tüm
zincirin gücü artmaz. Buradaki zincir kavramı, herhangi bir işletmedeki süreçleri temsil etmek için
kullanılabilir. Birden fazla ölçüt veya faktör kullanılarak birbirine bağlı zincir kümelerinden oluşan süreç
akışları modellenebilir. İşletmenin hedefine ulaşabilmesi için zincirler arasındaki her bağlantı işini etkin bir
şekilde yapması gerekmektedir. Böylece, komple zincirin performansında önemli ölçüde hızlı bir gelişme
gözlemlenmektedir (Motwani vd., 1996a: 54).
Kısıtlar teorisi yaklaşımı, bir organizasyonun her zaman kâr elde etmek amacı açısından daha yüksek
performans elde etmesini sınırlayan kısıtlara sahip olması gerektiği ilkesine dayanmaktadır. Kısıtların mevcut
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olmaması durumunda performansın ve kârın sınırsız olacağı düşünülmektedir. Kısıtlar teorisi, organizasyon
içerisindeki en zayıf halkaları kısıtlar olarak tanımlamaktadır ve işletmenin hedeflerine ulaşmasını engelleyen
bu kısıtların tespit edilerek ortadan kaldırılması için çözüm yolları üretmektedir (Kaplan ve Kasapoğlu, 2013:
45).
Her sistemde bulunan kısıt, bir sistemin performansını hedefine göre sınırlayan veya engelleyen herhangi bir
faktör olarak tanımlanmaktadır. Literatürde farklı sınıflandırmaların bulunmasına rağmen kısıt türleri, genel
olarak beş kategori şeklinde sınıflandırılabilir. Aşağıdaki tabloda kısıt türleri ve açıklamaları gösterilmektedir
(Atwater ve Gagne, 1997: 7).
Tablo 1. Kısıt Türleri
Kısıt Türleri
Pazar Kısıtları
Kapasite (Kaynak) Kısıtları
Politik Kısıtlar
Hammadde/Malzeme Kısıtları
Lojistik Kısıtlar

Açıklama
Bir işletmenin bir ürün yapma kapasitesini tam olarak
kullanmak için yetersiz pazar talebi
Pazar talebi karşısında işletme kapasitesinin yetersiz kalması
Yönetimin işletmenin fırsatlara tepki verme yeteneğini
sınırlayan kurallar koyması
Dışarıdan alınan bir malzeme/hammadde kaynağının
kısıtlanması
Kullanılan belirli iş yöntemleri, işlemlerin gruplandırılmasını
veya işlemleri kısıtlayan belirli prosedürleri gerektirir.

Kısıtlar teorisi tarafından işletmelerde iyileştirmeye odaklanmak için kullanılan temel teknik, şekil 1’de
açıklanan beş temel adımdan oluşmaktadır (Goldratt ve Cox, 2004: 313).
2.Adım: Kısıtların
Nasıl Yönetileceğine
Karar Verilmesi
3.Adım: Sistemin
İkinci Aşamadaki
Amaca
Odaklanması

1.Adım: Kısıtların
Tanımlanması

5.Adım: İlk
Aşamaya Geri
Dönülmesi

4. Adım: Kısıtların
Ortadan
Kaldırılması

Şekil 1. Sürekli İyileştirme Modeli
Kaynak: Büyükyılmaz ve Gürkan, 2009: 187
Kısıtlar teorisinin beş adımlı sürekli iyileştirme aşamaları aşağıda kısaca özetlenmektedir.
1. Aşama: Kısıtlar teorisi yaklaşımında her işletmede en az bir kısıt bulunmaktadır. Sürekli iyileştirme
modelinin ilk aşamasında işletmedeki kısıt/kısıtların belirlenerek etkilerine göre öncelik sırasına göre
gruplandırılmalıdır (Kurtlu ve Çakır, 2020: 2199).
2. Aşama: Bu aşamada ise belirlenen kısıtlardan nasıl yararlanılacağına karar verilir. Tüm sistemin
performansının artırılması için zincirin zayıf halkalarının sürece katkılarının maksimum düzeye çıkarılmasına
yönelik çalışmalar yapılmalıdır (Büyükyılmaz ve Gürkan, 2009: 186).
3. Aşama: Bu aşamada, ikinci aşamadaki karar için diğer tüm bileşenler seferber edilir (Goldratt ve Cox, 2004:
313).
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4. Aşama: Bu aşamada, kısıtların ortadan kaldırılması sağlanır. Ancak sistemdeki bir kısıtın yok edilmesi başka
bir kısıtın oluşmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu yüzden bir sonraki aşamaya geçilmelidir.
5. Aşama: Kısıt ortadan kaldırıldıktan sonra sistemin tekrar kontrol edilmesi veya yeni kısıtların oluşup
oluşmadığının tespit edilmesi amacıyla ilk aşamaya dönülerek adımların tekrar uygulanması gerekir.

4. Yöntem
4.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, yapılan araştırmanın amacı ve niteliğinden dolayı sosyal bilimlerde sıkça kullanılan nitel
yöntemlerden birisi olan vaka çalışması kullanılmıştır. Bu tür vaka çalışmaları, maliyet ve yönetim
muhasebesi alanındaki araştırmalar için en uygun araştırma yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir
(Koşan, 2008).
4.2. Evren ve Örneklem
Bu çalışmada, turizm sektöründe faaliyet gösteren bir termal otel işletmesi seçilip vaka analizi
gerçekleştirilmiştir. Uygulama kapsamında termal otel işletmesinin seçilmesinde, önemli ve gizli olan maliyet
ve işletme faaliyetleri ile ilgili verileri paylaşması ve gider yerlerinin faaliyetler bazında izlenmesi önemli bir
etken olmuştur. Ayrıca işletme yöneticileri tarafından gözleme ve tahmine dayalı bazı zamansal etkenlerin de
takip edilmesi uygulamada kısıtların tespit edilmesinde kolaylık sağlamıştır. Kısıtların belirlenmesi, kısıtların
ortadan kaldırılması ve kârlılık durumuna etkisi işletmeden elde edilen bu veriler kullanılarak oluşturulan bir
model ile ortaya konmuştur.
4.3. Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada kullanılan veriler, Ocak 2019 ile Aralık 2019 arasındaki bir yıllık dönemi kapsayan ikincil nitel
verilerdir. Veri toplama aşamasında, hem otel çalışanları hem de üst düzey yöneticilerle görüşmeler ve çeşitli
gözlemler gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, işletme üst yönetiminin izni ile sorumlu serbest muhasebeci
mali müşavir ile görüşülerek otelin maliyet verileri, gelir tablosu ve diğer muhasebe verileri elde edilmiştir.
İşletme tarafından sağlanan dökümanlar neticesinde elde edilen veriler ile vaka analizi yapılmıştır. Kısıtlar
teorisi yaklaşımında yer alan beş adımlı sürekli iyileştirme modeli kapsamında süreçler otel işletmesine
uygulanmış ve otelde gerçekleştirilen tüm faaliyetler araştırmacı tarafından izlenmiştir. Bu çalışmada yer alan
tüm finansal veriler Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Hesaplamalarda ondalık noktadan sonraki iki
hane dikkate alınmıştır.
4.4. Verilerin Analizi
Araştırmada kısıtlar teorisi yönteminin uygulanmasından önce işletmenin mevcut durumu analiz edilmiş ve
gerekli tüm veriler toplanmıştır. Otelden elde edilen veriler 1 yıllık dönemi kapsamakta olup işletmenin doğru
bilgiler sunduğu varsayılmıştır. Bu kapsamda uygulama yapılan termal otelde ilk olarak tanımlayıcı örnek
olay çalışması gerçekleştirilerek otelin mevcut hizmet ve maliyet sistemi incelenmiştir. Daha sonra ise keşifsel
vaka çalışması gerçekleştirilerek kısıtlar teorisinin beş uygulama adımı ile işletmenin performansını etkileyen
kısıtın tespit edilmesi ve ilgili kısıtın giderilmesine ilişkin bir çözüm önerisi sunulması sonucunda işletmenin
kârlılığına etkisi analiz edilmiştir. Bu kapsamda, bir konaklama işletmesinde yapılan uygulama ile belirlenen
kısıtın ortadan kaldırılması ile otelin kârlılığının nasıl etkilendiği ortaya konulmuştur.
4.4.1. Otel Hakkında Genel Bilgiler
Çalışmada verilerin gizliliği, ticaret ve rekabet güvenliği gibi nedenlerden dolayı işletme yöneticilerinin talebi
ve isteği üzerine otel ismi gizli tutulmaktadır. Uygulama yapılan termal otel, Çankırı ili Kurşunlu İlçesi Termal
Oteller bölgesinde 128 odalı 291 yatak kapasitesine sahip dört yıldızlı bir otel olup tüm yıl boyunca toplam
365 gün hizmet vermektedir. Toplam 11.000 m2 üzerine kurulu bu tesiste sunulan hizmetler arasında yiyecekiçecek, konaklama, Türk hamamı, termal havuz, SPA & Wellness, barlar, yüzme havuzları, kongre ve düğün
merkezi ve eğlence aktiviteleri yer almaktadır.
Tablo 2.de otelde bulunan oda tipleri, yatak kapasiteleri ve doluluk oranındaki yıllık oda satış miktarları
gösterilmektedir.
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Tablo 2. Otelde Bulunan Oda Türleri ve Yıllık Kapasiteleri
Oda Tipi

Oda Sayısı

Yatak Sayısı

Standart Oda

93

Suit Oda

30

Engelli Odası
Toplam

Müşteri Sayısı

186

Yıllık Oda Sayısı
(%60 Doluluk
Oranı)
20.088

90

6.480

19.440

5

15

1.080

3.240

128

291

27.648

62.856

40.176

Otelde standart, suit ve engelli odası olmak üzere toplam üç oda türü bulunmaktadır. 93 adet standart oda, 30
adet suit oda ve 5 adet engelli odası olmak üzere toplam 128 adet oda bulunmaktadır. Otelde standart
odalarda iki yatak, suit ve engelli odalarında ise üçer yatak bulunmakta olup toplam 291 yatak kapasitesine
sahiptir. Yıllık yaklaşık %60 doluluk oranına sahip olan işletme, 01 Ekim-31 Mart tarihleri arasında yoğun
sezon ve 01 Nisan – 30 Eylül arasında ise düşük sezon olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. %60 doluluk
oranında otelde satılan yıllık toplam oda sayısı 27.648 olup 62.856 müşteriye hizmet verilmiştir.
Uygulama yapılan otelde faaliyetler, ön büro, odalar, yiyecek-içecek ve yardımcı faaliyetler olmak üzere dört
temel faaliyet merkezleri şeklinde sınıflandırılmış ve bu merkezlerde toplam 63 personel istihdam edilmiştir.
Ön büro bölümünde resepsiyon, rezervasyon, santral, ön kasa ve consierge hizmetleri sunulmakta olup
toplam 6 personel çalışmaktadır. Odalar bölümü, odaların ve genel alanların temizliği, bakımı ve düzeninden
sorumlu olup toplam 12 personel çalışmaktadır. Yiyecek-içecek bölümü, otelde bulunan restoranlar, barlar,
büfeler ve kafelerde müşterilere sunulmak üzere yiyecek ve içeceklerin tedariki, muhafazası, hazırlanması ve
servis edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir. Bu bölümde ise toplam 24 personel ile faaliyet
yürütülmektedir. Yardımcı faaliyet merkezinde ise muhasebe, insan kaynakları, pazarlama, teknik servis,
termal havuz, SPA & Wellness, güvenlik, bahçe düzeni ve idari işler için toplam 21 personel çalışmaktadır.
Çalışanlar günlük 8 saat, haftada 6 gün şeklinde çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda otelde bulunan faaliyet
gider yerleri, faaliyet bazında çalışan personel sayıları ve yıllık teorik kapasiteleri gösterilmektedir.
Tablo 3. Faaliyet Merkezleri ve Yıllık Teorik Kapasiteleri
Faaliyet Merkezleri

Önbüro Faaliyet Merkezi

Personel
Sayısı
(A)
6

Teorik Kapasite
(A×8 saat×6 gün×52 hafta×60 dk.)

Odalar Faaliyet Merkezi

12

1.797.120

Yiyecek-İçecek Faaliyet Merkezi

24

3.594.240

Yardımcı Faaliyet Merkezi

21

3.144.960

Toplam

63

9.434.880

898.560

Tablo 3’de otel işletmesindeki faaliyet merkezlerinde çalışan personel sayıları ve yıllık teorik kapasiteleri yer
almaktadır. Buna göre her faaliyet merkezi için teorik kapasite, faaliyetlerde çalışan personellerin günde 8
saat, haftada 6 gün, yılda 52 hafta ile çarpılması ve dakikaya çevrilmesi ile hesaplanmıştır.
Tablo 4. Ortalama Oda Satış Fiyatları ve Yıllık Satış Miktarları

Satış Fiyatı (kişi/TL)
Konaklama Sayısı (Yıllık Talep)

Standart Oda
200,00
40.176,00

Odalar
Suit Oda
300,00
19.440,00

Engelli Odası
300,00
3.240,00

Tablo 4’de otelde yer alan oda türlerinin yıllık ortalama satış fiyatları ve %60 doluluk oranındaki yıllık satış
miktarları gösterilmektedir. Buna göre, standart odalar 200 TL, suit odalar 300 TL ve engelli odaları ise 300 TL
kişi başı birim satış fiyatına sahip olup sırasıyla bu odalarda yıllık 40.176, 19.440 ve 3.240 kişi konaklamıştır.
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Tablo 5. Otelin Yıllık Gelirleri
TUTAR (TL)
Standart Oda
Konaklama Gelirleri

Suit Oda

Engelli Odası

Toplam

8.035.200,00

5.832.000,00

972.000,00

14.839.200,00

Yiyecek-İçecek Gelirleri

676.052,33

490.683,14

81.780,52

1.248.516,00

Diğer Gelirler

225.741,73

163.844,80

27.307,47

416.894,00

8.936.994,06

6.486.527,95

1.081.087,99

16.504.610,00

54,15%

39,30%

6,55%

Toplam
Gelirler İçerisindeki Payı (%)

Tablo 5’de ise otelin yıllık gelirleri yer almaktadır. Buna göre otelin ana faaliyet konusunu oluşturan
konaklama gelirleri, konaklama sayılarına göre hesaplanmıştır (Örneğin standart oda için toplam konaklama
gelirleri= 40.176 kişi × 200 TL/kişi). Yiyecek-içecek gelirleri, müşterilerin paket haricinde ekstra yiyecek ve
içeceklere ödedikleri tutarlardan oluşmaktadır. Diğer gelirler ise SPA & Wellness, kuru temizleme,
kiralamalar, telefon ve diğer iletişim vb. gibi gelirlerden oluşmaktadır.
Tablo 6. Otelin Yıllık Giderleri ve Giderlerin Sabit-Değişken Bileşenlerine Ayrılması
Genel Hizmet Giderleri

Yiyecek Giderleri
İçecek Giderleri
Pazarlama ve Tanıtım Giderleri
Diğer Giderler
İşletme Malzemesi Giderleri
Elektrik
Yakıt
Su
İşçilik-Personel
Bakım-Onarım
Genel Giderler
Beklenmeyen Giderler
TOPLAM GİDERLER

Tutar
(TL)

SABİT
GİDER
PAYI
(%)

3.048.608,75
526.672,17
603.099,27
418.398,07
1.206.201,13
753.099,27
628.923,35
628.923,35
5.955.624,78
753.876,03
524.964,39
524.945,30
15.573.335,85

90,00%

70,00%
70,00%
30,00%
50,00%
90,00%
80,00%
30,00%

DEĞİŞKEN
GİDER
PAYI
(%)
100,00%
100,00%
10,00%
100,00%
100,00%
30,00%
30,00%
70,00%
50,00%
10,00%
20,00%
70,00%

SABİT
GİDERLER
(TL)

DEĞİŞKEN
GİDERLER
(TL)

0,00
0,00
542.789,35
0,00
0,00
527.169,49
440.246,34
188.677,00
2.977.812,39
678.488,42
419.971,51
157.483,59
5.932.638,10

3.048.608,75
526.672,17
60.309,93
418.398,07
1.206.201,13
225.929,78
188.677,00
440.246,34
2.977.812,39
75.387,60
104.992,88
367.461,71
9.640.697,75

Kısıtlar teorisi yaklaşımında hizmet işletmelerinde katkı payının hesaplanması imalat işletmelerine göre
farklılık göstermektedir (Motwani vd., 1996a; Siha, 1999: 263). Hizmet işletmelerinde katkı payı, elde edilen
toplam satış gelirlerinden toplam değişken maliyetlerin çıkarılmasıyla bulunmaktadır (Dalcı ve Koşan, 2012:
543).
Tablo 6’da otelin yıllık giderleri gösterilmekte olup giderlerin sabit veya değişken nitelikleri oransal olarak
belirlenmiş ve payları oranında sabit-değişken olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre otelde 2019 yılında toplam
5.932.638,10 TL sabit gider ve 9.640.697,75 TL değişken gider yapılmıştır.
Tablo 7. Otelde Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Birim Süreleri
FAALİYET MERKEZLERİ
Önbüro Faaliyet Merkezi
Odalar Faaliyet Merkezi
Yiyecek-İçecek Faaliyet Merkezi
Yardımcı Faaliyet Merkezi
Toplam
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5
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Suit Oda
(dk)
6
7
8
9
30

Engelli Odası
(dk)
5
6
7
10
28
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Tablo 7’de ise oteldeki faaliyetlerin oda türleri bazında her oda için harcanan birim zamanları
gösterilmektedir. Buna göre, otelde çalışanlar tarafından bir standart oda için toplam 18 dk., suit oda için 30
dk. ve engelli odası için 28 dk. harcanmaktadır.

5. Bulgular
Kısıtlar teorisi, çalışmanın literatür bölümünde de belirtildiği üzere toplam beş adımdan oluşmaktadır. Bu beş
adım sırasıyla analize tabi otele uygulanmıştır. Uygulama sonucunda ise aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
I- Kısıtların Tespit Edilmesi
Uygulamada ilk adım olan kısıtların tanımlanabilmesi için oteldeki oda türlerinin fiili kapasiteleri ile teorik
kapasiteleri karşılaştırılmış olup kapasite kullanım oranları hesaplanmıştır.
Tablo 8. Faaliyetlerdeki Kısıtların Tanımlanması

Yukarıdaki tabloda her bir oda türü için fiili kapasiteler ve teorik kapasiteler gösterilmektedir. Fiili kapasite,
ilgili faaliyette çalışan personel sayısı ile Tablo 2’de gösterilen yıllık oda sayısının ve Tablo 7’de yer alan
faaliyetlerdeki birim sürelerin çarpılması ile hesaplanmıştır. Örnek olması adına önbüro faaliyet merkezindeki
standart odanın fiili kapasitesi = 6 personel × 20.088 oda × 5 dk = 602.640 dk şeklinde tespit edilmiştir. Diğer
oda türlerindeki fiili kapasiteler de aynı şekilde hesaplanmıştır. Teorik kapasitelerin hesaplanması ise Tablo
3’de gösterilmektedir. Kapasite kullanım oranı ise fiili kapasitenin teorik kapasiteye oranlanması ile
bulunmuştur. Buna göre, odalar faaliyet merkezinde kapasite kullanım oranı 1’in üzerinde olduğu için fiili
kapasite ile teorik kapasite arasında olumsuz bir fark (-30.240) çıkmaktadır. Bu olumsuz fark ise müşterilerin
talepleri karşısında otelin kaynakları yetersiz kalmasından kaynaklandığı için kapasite kısıtı olarak
tanımlanmaktadır.
II- Kısıtların Nasıl Düzeltileceğine Karar Verilmesi
Kısıtlar teorisinin ikinci aşamasında ilk aşamada tespit edilen kısıt veya kısıtların süreçlerinin, sistemin
performansını artırabilmek için maksimum düzeye çıkarılabilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için kısıtlı katkı
payının hesaplanarak kısıtlı kaynak kullanımı başına en fazla süreci sağlayan kaynaklar kullanılarak
işletmenin kârı arttırılabilmektedir. Aşağıdaki tabloda birim satış fiyatından birim değişken maliyetin
çıkarılması ile kısıtlı katkı payı hesaplanmıştır.
Tablo 9. Kısıtlı Katkı Payının Tespiti
Standart Oda

Suit Oda

Engelli Odası

Birim Satış Fiyatı (TL/kişi)

200,00

300,00

300,00

Birim Değişken Maliyet (TL/kişi)

129,94

194,90

194,90

Katkı Payı

70,06

105,10

105,10

Tablo 9’da her bir odanın birim satış fiyatından birim değişken maliyetlerinin çıkarılması ile hesaplanan katkı
payları gösterilmektedir. Otelde değişken maliyetlerin dağıtılması ile ilgili herhangi bir maliyet belirleme ve
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yönetim sisteminin bulunmamasından dolayı değişken giderlerin oda türlerine göre dağıtılmasında satış
gelirlerindeki oranlar kullanılmıştır. Buna göre, örneğin standart odanın birim değişken maliyeti = 54,15% ×
9.640.697,75 TL / 40.176 müşteri = 129,94 TL/müşteri şeklinde hesaplanmaktadır. Diğer oda türleri için de
hesaplamalar aynı şekilde yapılmıştır. Standart odanın 70,06 TL, suit odanın 105,10 TL ve engelli odasının ise
105,10 TL kısıtlı katkı payı bulunmaktadır.
Tablo 10. Oda Türlerinin Kısıt Sürelerine Göre Katkı Payının Hesaplanması
Standart Oda

Suit Oda

Engelli Odası

70,06

105,10

105,10

5

7

6

14,01

15,01

17,52

Kısıtlı Katkı Payı (TL)
Kısıt Süresi (dk)
Kısıtlı Katkı Payı/Kısıt Süresi (TL/dk)

Tablo 10’da her bir oda türü için hesaplanan kısıtlı katkı paylarının oteldeki kısıtın bulunduğu odalar
faaliyetinin birim sürelerine bölünmesi ile verimlilik oranları gösterilmektedir. Buna göre, en yüksek kısıtlı
katkı payı/kısıt süresi oranına sahip olan oda türü satış verimliliği açısından öncelikli konumda yer
almaktadır. Satışlar açısından engelli odası 17,52 TL/dk ile ilk sırada, suit oda 15,01 TL/dk ile ikinci sırada ve
standart oda ise 14,01 TL/dk ile üçüncü sırada değerlendirilmelidir. Bu sıralama ise teorik kapasitelere göre
hesaplanabilmektedir.
Otelde öncelikle engelli odası satılacağı için engelli odasının 77.760 dk. teorik kapasitesi, odalar faaliyetinin
toplam teorik kapasitesinden (1.797.120 dk) çıkarılır. Kalan 1.719.360 dk teorik kapasiteden ikinci sırada
satılması gereken suit oda için olan 544.320 dk. çıkarılır (1.719.360 – 544.320 = 1.175.040 dk). Son sıradaki
standart oda için ise kalan teorik kapasite üzerinden satış miktarı tespit edilmektedir. Kalan kapasite 1.175.040
dk, bir standart oda için harcanan birim süreye (5 dk) ve odalar faaliyetinde çalışan toplam personel sayısına
(12) bölünmesiyle ne kadar satış yapılacağı belirlenir. Buna göre, engelli odası için 1.080 adet, suit oda için
6.480 adet ve standart oda için ise 19.584 adet (=1.175.040/60) satış miktarı en iyi ürün karması olarak
görünmektedir.
En iyi ürün karmasının belirlenmesinden sonra kısıtlar teorisi yaklaşımına göre aşağıdaki gibi bir gelir tablosu
düzenlenmektedir.
Tablo 11. Kısıtlar Teorisine Göre Düzenlenmiş Katkı Tipi Gelir Tablosu
Standart Oda
(TL)

Suit Oda
(TL)

Engelli
Odası
(TL)

TOPLAM
(TL)

TOPLAM GELİR

8.712.768,40

6.486.527,95

1.081.087,99

16.280.384,34

TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYETLER (-)

5.089.315,45

3.788.920,51

631.486,75

9.509.722,72

KATKI PAYI

3.623.452,95

2.697.607,44

449.601,24

6.770.661,62

SABİT GİDERLER (-)

5.932.638,10

NET KÂR

838.023,52

Tablo 11’de kısıtlar teorisine göre düzenlenmiş katkı tipi gelir tablosu gösterilmektedir. Otelin oda türleri
bazında toplam gelirleri Tablo 5’den alınmıştır. Ancak standart odanın toplam geliri en iyi ürün karmasında
19.584 adet olarak belirlendiği için bu sayı üzerinden toplam gelir hesaplanmıştır. Buna göre, yıllık 19.584 adet
oda satışı olması durumunda toplam 39.168 kişi konaklama imkânı bulacaktır. Yıllık 40.176 müşteri
konaklaması durumunda elde edilen gelir 8.936.994,06 TL olduğuna göre oran-orantı yöntemi ile 39.168 kişi
konakladığında ise toplam gelir 8.712.768,40 TL olacaktır. Aynı şekilde toplam değişken maliyetler de müşteri
sayıları ile birim değişken maliyetlerin (Tablo 9) çarpımı ile hesaplanmaktadır. Toplam gelirden toplam
değişken maliyetlerin çıkarılması ile katkı payı elde edilmektedir. Katkı payından sabit giderler çıkarıldığında
ise kısıtlar teorisine göre elde edilen net kâr olan 838.023,52 TL’ye ulaşılmaktadır.
III- İlgili Her Şeyin İkinci Aşamanın Uygulanması İçin Seferber Edilmesi
Kısıtlar teorisi yaklaşımına göre sistemin performansının artırılabilmesi için öncelikle kısıtların
performansının artırılması gerekmektedir. Kısıt bulunmayan diğer kaynaklara odaklanılması sistemin de
performansını düşürecektir. Bu yüzden sistemin tüm kaynakları öncelikle kısıtlı kaynağın performansını
artırmak amacıyla seferber edilmelidir (Büyükyılmaz ve Gürkan, 2009: 186; Yükçü ve Yüksel, 2015: 564).
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Uygulama yapılan otelde kapasite kısıtı bulunmayan önbüro, yiyecek-içecek ve yardımcı faaliyet
merkezlerinin de performanslarının artırılabilmesi için kısıt bulunan odalar faaliyetine odaklanmak
gerekmektedir.
IV- Kısıtların Ortadan Kaldırılması
Kapasite kısıtı ortaya çıkan odalar faaliyet merkezinde personel sayısının artırılmasıyla birim sürelerde
iyileştirmeler meydana geleceği düşünülmektedir. Bu kısıtın giderilmesi için odalar faaliyetinin teorik
kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Teorik kapasitenin artırılması için yeni personel istihdam edilebilir.
Ancak yukarıda tablo 8’de görüleceği üzere yiyecek-içecek faaliyet merkezinde teorik kapasite, fiili
kapasitenin hayli üzerinde olup iki adet personelin odalar faaliyet merkezine kaydırılması daha uygun
olabilecektir. Eğer yiyecek-içecek faaliyet merkezindeki iki adet personel odalar faaliyeti için görevlendirilirse
birim sürelerde aşağıdaki gibi bir değişim olacağı öngörülmektedir.
Tablo 12. Kısıt Giderildikten Sonra Faaliyetlerdeki Birim Sürelerdeki Değişim
FAALİYET MERKEZLERİ
Önbüro Faaliyet Merkezi
Odalar Faaliyet Merkezi
Yiyecek-İçecek Faaliyet Merkezi
Yardımcı Faaliyet Merkezi
Toplam

Standart Oda
(dk)
5
5
4
4
18

Odalar
Suit Oda
(dk)
6
6
9
9
30

Engelli Odası
(dk)
5
5
8
10
28

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere yiyecek-içecek faaliyet merkezinde çalışan iki adet personel odalar
faaliyeti için istihdam edildiğinde kırmızı renk ile gösterilen şekilde birim sürelerde değişiklik meydana
gelmiştir. Buna göre, odalar faaliyetinde suit oda ve engelli oda türleri için birer dakika düşüş gözlemlenmiştir
(Tablo 8 ile kıyaslanmaktadır). Öte yandan yiyecek-içecek faaliyetinde ise suit oda ve engelli oda türleri için
birer dakika artış görülmüştür.
V- İlk Aşamaya Geri Dönülmesi
Kısıtlar teorisi yaklaşımına göre sistemdeki kısıtın ortadan kaldırılmasından sonra işlemlerin tekrarlanması
gerekmektedir. Hem kontrol amaçlı hem de yeni bir kısıtın oluşup oluşmadığının tespit edilmesi adına ilk
aşamaya dönülerek tekrar beş adımın gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Böylece bir döngü ortaya
çıkmakta ve faaliyetlerde verimliliğin artırılması ile işletme kârlılığında artış, maliyetlerde ise bir düşüş
meydana gelebilmektedir.
Tablo 13. Faaliyetlerdeki Kısıtların Tekrar Tanımlanması
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Tablo 13’de kısıt ortadan kaldırıldıktan sonra oteldeki faaliyet merkezlerindeki kısıtlar yeniden
tanımlanmaktadır. Yiyecek-içecek faaliyetindeki iki personelin odalar faaliyetinde görevlendirilmesi sonucu
odalar faaliyetinin teorik kapasitesinde 299.520 dakikalık bir artış meydana gelmiştir. Öte yandan yiyecekiçecek faaliyetinde de aynı sürede bir azalma olmuştur. Mevcut durumda kapasite kullanım oranlarına
bakıldığında fiili kapasite teorik kapasiteyi aşmadığı için otel işletmesi yıllık talepleri karşılayabilmektedir.
Uygulama yapılan termal otel işletmesinde kısıtlar teorisi yaklaşımı ile tespit edilen kapasite kısıtının ortadan
kaldırılmasından sonra yıllık %60 doluluk oranında yeniden düzenlenmiş gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
Tablo 14. Yeniden Düzenlenmiş Katkı Tipi Gelir Tablosu
Standart
Oda
(TL)

Suit Oda
(TL)

Engelli
Odası
(TL)

TOPLAM
(TL)

TOPLAM GELİR

8.936.994,06

6.486.527,95

1.081.087,99

16.504.610,00

TOPLAM DEĞİŞKEN MALİYETLER (-)

5.220.290,48

3.788.920,51

631.486,75

9.640.697,75

KATKI PAYI

3.716.703,58

2.697.607,44

449.601,24

6.863.912,25

SABİT GİDERLER (-)

5.932.638,10

NET KÂR

931.274,15

Tablo 14’de kısıtlar teorisine göre yeniden düzenlenmiş gelir tablosu yer almaktadır. Buna göre standart oda
tipi için kapasite kısıtı giderildiğinden otelin yıllık %60 doluluk oranındaki müşteri sayısı olan 40.176 kişi
üzerinden toplam gelir (tablo 5) ve değişken maliyetler hesaplanmıştır. Standart oda için toplam değişken
maliyetler, 129,94 TL/kişi × 40.176 kişi = 5.220.290,48 TL şeklinde hesaplanmaktadır. Suit oda ve engelli
odalarında ise kısıt tespit edilmediği için gelir ve değişken maliyetlerinde (tablo 11) herhangi bir değişiklik
bulunmamaktadır. Otel işletmesinin kapasite kısıtını ortadan kaldırmak amacıyla yeni personel istihdamına
gitmeden sadece az kapasitesi bulunan yiyecek-içecek faaliyetindeki iki personelin odalar faaliyetinde
görevlendirmesinden dolayı sabit giderlerinde de bir değişiklik meydana gelmemiştir. Böylece, otelin kârı
yaklaşık %11,13 artış ile 838.023,52 TL’den 931.274,15 TL’ye yükselmiştir.

6. Sonuç ve Tartışma
Küreselleşme, teknolojik atılımlar ve otomasyonun artması gibi nedenlerle işletmelerin üretim, maliyet ve
yönetim sistemlerinde de büyük değişimler meydana gelmiştir. Ürün/hizmet maliyet yapısındaki genel
üretim giderlerinin payı büyük oranda artarken direkt işçilik payı ise aynı oranda düşüş göstermiştir. Bu tür
gelişmeler, sadece üretim işletmelerini değil hizmet işletmelerini de etkilemiştir. Konaklama işletmelerinde de
sıkça kullanılan geleneksel maliyet yöntemleri yetersiz kaldığından dolayı birçok yeni maliyet ve yönetim
muhasebe yöntemleri geliştirilmiştir. Kısıtlar teorisi de bu yeni yöntemlerden birisi olup işletmelerdeki
kısıtların belirlenerek ortadan kaldırılmasını ve performans ve kârlılığın artırılmasını amaçlayan bir
yaklaşımdır.
Bu çalışmada kısıtlar teorisinin, bir konaklama işletmesinde uygulanabilirliğini incelemek amacıyla
Çankırı’da faaliyet gösteren bir termal otelde örnek olay yöntemi kullanılarak uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada otelin 2019 yılı verilerinden yararlanılarak faaliyetlerdeki kısıtlar tanımlanmış ve kısıtın ortadan
kaldırılmasına yönelik çözüm önerisi sunulmuştur. Öneri sonucunda işletmenin kârındaki değişim katkı tipi
gelir tablosu yardımıyla açıklanmıştır. Uygulama sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Otel işletmesi, 2019 yılında yıllık %60 doluluk oranına sahip olup yıl boyunca standart oda tipinde 40.176, suit
oda tipinde 19.440 ve engelli oda tipinde ise 3.240 kişi konaklamıştır. Otel faaliyetlerini dört temel merkezde
gruplandırmıştır. Gruplandırılan faaliyetlerde her oda türü için harcanan birim süreler tespit edilmiştir. Daha
sonra kısıtlar teorisinin beş adım uygulaması için fiili ve teorik kapasiteler hesaplanmıştır. Böylece, odalar
faaliyet merkezinde kapasite kısıtının bulunduğu tespit edilmiştir. Kapasite kısıtı nedeniyle bir yılda standart
oda tipinde 40.176 kişi yerine 39.168 kişinin konaklamasına imkân vermektedir. Bu müşteri sayısı üzerinden
yapılan hesaplamaya göre işletmenin kârı 838.023,52 TL çıkmaktadır. Bu kısıtın ortadan kaldırılması için
teorik kapasitesinin fiili kapasitesinden fazla olan yiyecek-içecek faaliyetinde çalışan iki personelin odalar
faaliyetinde görevlendirilmesine yönelik bir öneri getirilmiştir. Böylece, dışarıdan yeni personel istihdam
etmeden işletmenin mevcut kapasitesini en etkin ve verimli şekilde kullanması sağlanmıştır. Personellerin
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odalar faaliyetinde görevlendirilmesi ile birlikte birim sürelerde de değişim meydana gelmiştir. Kısıt ortadan
kaldırılmadan önce işletmenin kârı 838.023,52 TL iken kısıtın giderilmesiyle birlikte net kâr 931.274,15 TL’ye
yükselmiştir; yani yaklaşık %11 gibi bir artış söz konusudur. Bununla birlikte, uygulama yapılan otel
işletmesine yıllık doluluk oranını artıracak bazı önerilerde de bulunulmuştur. Bu açıdan bakıldığında ise bir
piyasa kısıtı görülebilmektedir. Satışların artırılması amacıyla yeni anlaşmalar ve kampanyalar
düzenlenebilir. Tanıtım faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılmasıyla talebin de artması,
dolayısıyla da kârın artması sağlanabilir.
Elde edilen bulgular, konaklama işletmelerinde yapılan kısıtlar teorisi uygulamaları ile benzerlikler
göstermektedir. Otelin yıllık doluluk oranının yükseltilebilmesi için piyasa kısıtına odaklanılması ve tanıtım
faaliyetlerinin artırılması gibi öneriler sunulmuştur. Böylece satışların artması ile kârlılığın da artacağı
öngörülmektedir. Öte yandan, diğer araştırma bulgularına kıyasla bu araştırma sonucunda piyasa ve politik
kısıtlardan ziyade kapasite kısıtına dikkat çekilerek işletme içindeki mevcut kapasitelerin etkin ve verimli
kullanılmasına yönelik somut önerilerde bulunulmuştur. Kapasite kısıtının ortadan kaldırılması ile birlikte
otel işletmesinin kârlılığındaki değişim de incelenmiştir. İşletmenin genel performansı kısıtlar tarafından
belirlenmektedir. Performansın iyileştirilmesi için ise işletme yönetiminin özellikle kapasite kısıtlarını etkin
olarak yönetmesi gerekmektedir.
Bulgular, Türkiye’de tek bir otelde yapılan bir vaka çalışmasından elde edilmiştir. Bu nedenle, çalışmanın
sonuçları bir bütün olarak konaklama sektörüne genellenemez. Bununla birlikte bu vaka çalışmasının
sonuçları, diğer otel yöneticilerine kısıtlar teorisinden elde edilen sonuçları otellerinde uygulama konusunda
rehberlik edebilir. Sonraki çalışmalarda, mevcut sonuçların genellenebilir olup olmadığını belirlemek için bu
çalışmanın hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki diğer otellerde ve farklı yıldızlı otellerde tekrarlanması
gerekir. Ayrıca, kısıtlar teorisi yaklaşımı bazı diğer çağdaş maliyet ve yönetim sistemleri ile entegre edilerek
ürün/hizmet maliyetlerinin hesaplanması sağlanabilir. Kısıtlar teorisinin kullanılabileceği potansiyel
alanlardan diğeri ise kapasite ve piyasa kısıtı dışındaki kısıt türlerinin işletme kârlılığına olan etkilerini
incelemek olabilir. Son olarak kısıtlar teorisi felsefesi, konaklama sektöründeki diğer işletmelerde bazı
düşünce süreç araçlarının uygulanmasının fizibilitesi ve faydaları araştırılabilir.
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Design/methodology/approach- The study covers the period of 2010-2019 on a monthly system. The data
were obtained from the CBRT (EDDS) and TurkStat. Statistical package software (Stata and EViews 9) were
used in the analysis of the data. BIST 100 index return is included in the model as a dependent variable and
macroeconomic factors as an independent variable. The relationship between dependent and independent
variables was examined with the VAR-based Granger causality method.
Findings- As a result of the study, it has been understood that only the gold price among the
macroeconomic factors is the Granger cause of the BIST 100 index. In other words, lagged changes in gold
prices explain the variance of the BIST 100 index. When the direction of the relationship was examined, a
one-way Granger causality was observed from the Ons variable to the BIST 100 variable. When the actionreaction shocks between the BIST 100 variable and the ONS variable are examined, a shock in gold prices
affected the return of the BIST 100 index for about 2 months, and this effect decreased and disappeared
from the 5th month. Again, approximately 6.82% of the variance of the BIST100 variable is explained by the
Ons variable.
Discussion- Developments in the capital markets are followed closely by both institutional investors and
individual investors. For this reason, it is extremely important what factors affect the BIST 100 index, which
is thought to represent the Turkish capital market. According to the findings of the study, changes in gold
prices affect the BIST 100 index return, and the relationship between these two variables should be closely
monitored. Addressing the long-term relationship between the BIST 100 index and gold prices in future
studies will make an important contribution to the literature.

1.INTRODUCTION
Capital markets are the markets that provide the transfer of medium and long-term loanable funds from the
savers who have surplus funds to those who request funds by trading capital market instruments and act as a
bridge between these two parties (Kyereboah and Agyire, 2009:369). There are many factors that affect capital
markets. These factors consist of macroeconomic parameters and specific factors specific to companies
operating in the capital market. Knowing these factors that affect the return of the capital market or the prices
of the stocks of the companies traded in the capital market is very important both for the individual and
institutional investors who trade in the capital market and for the companies that provide funds from this
market through public offering.
The expected return rates of individual and institutional investors trading in the capital markets depend to
some extent on the returns of alternative investment instruments. For example, a possible rise in gold prices
and therefore an increase in gold returns will cause investors operating in the capital markets to invest in a
precious metal such as gold. Again, the increase in interest rates will cause the prices of the stocks to decrease
due to the reduction of the cash flows of the companies operating in the capital markets to today, and the
decrease in the expected returns from the stocks together with the falling returns (Al-Tamimi,
Alwan&Rahman, 2011:5). Also, a possible increase in exchange rates, that is, the depreciation of the domestic
currency, will cause investors investing in the capital markets to transfer their investments to foreign
currencies. The increase in oil prices, which is one of the macroeconomic parameters, leads to stagnation due
to the increase in production costs. The inflation rate, on the other hand, expresses the change in the general
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level of prices and causes an increase in the expected returns in the capital markets due to the rising inflation,
while it also indirectly causes an increase in the cost of resources used in the discount rate and decreases in
the prices of stocks (Tangjitprom, 2012:106, Sayılgan&Süslü, 2011:74).
BIST 100 index is taken as a basis to represent the capital markets in Turkey. After determining the
macroeconomic factors affecting the return of the BIST 100 index, determining the long and short-term
relationships between the macroeconomic factors and the BIST 100 index will make it easier to follow these
variables. In this study, after the macroeconomic factors that are thought to affect the capital market are
determined after examining the domestic and foreign literature, it will be tried to determine which of these
variables is the Granger cause of the BIST 100 index return.

2. IMPORTANT MACROECONOMIC PARAMETERS AFFECTING THE CAPITAL MARKETS
There are many parameters that affect the capital markets, both national and international. The basis of studies
affecting the returns of capital markets is Markowitz (1952), which deals with the return of portfolios
consisting of well-diversified assets. It has been revealed that diversification, which forms the basis of this
study, does not eliminate the risk and that the systematic risk, which is expressed as systematic risk, should
be determined. Sharpe (1964), Lintner (1965) and Mossin (1966) expressed systematic risk as market risk with
the financial asset pricing model (FVFM-CAPM). Later, Ross (1976), Roll and Ross (1980) stated that measuring
systematic risk only with market risk would underestimate the risk of capital market return and they
developed the Arbitrage Pricing Theory (APT), which they explained with macroeconomic factors. For this
reason, it is necessary to determine the macroeconomic factors that are thought to affect the capital market.
Some of these parameters; state of the real economy, government debt, export and import figures, interest and
inflation rates, exchange rates, gold prices, oil prices, etc. can be sorted.

2.1. State of the Real Economy
An economy basically consists of agriculture, industry, and service sectors. The good performance of the
companies operating in these sectors increases the interest of the investors who buy the shares of these
companies to these companies, and they channel their funds to these companies through the stock market. On
the contrary, investors turn to safer investment instruments and withdraw their savings from the stock market.
The increase in the Gross National Product (GNP), which is one of the indicators of the real economy, will
contribute to the increase in the disposable income of the people. Increasing disposable income will increase
the demand for goods and services. Due to the increasing demand, the earnings of the companies will be
affected positively, and the stock prices of the companies will increase (Albeni and Demir, 2005: 6)

2.2. Government Debts
The most important source of income of the state is taxes and money printing. However, in cases where they
cannot finance their state investments with the tax revenue they collect, they may prefer to use debt
instruments. Debt is divided into internal and external debt. As a result of government borrowing, it pays the
principal and interest of the debt to the person or institutions to which it is borrowed. Since this interest is a
risk-free and safe investment for investors, they can direct their savings to government debt instruments
instead of directing them to the stock market.

2.3. Foreign Trade Figures
One of the main foreign exchange sources of a country is foreign currency entering the country through
exports. As a result of exports, foreign currency inflows are provided to the country, while imports cause
foreign exchange outflows from the country. The fact that imports are more than exports in recent years causes
deficits in foreign trade. Although these deficits are not in the short run, they cause the investor to move away
from the capital market of that country in the long run.

2.4. Interest and Inflation Rates
As a result of the increase in interest rates, investors turn to investment instruments such as government bonds
and treasury bills that are risk-free and have a guaranteed return. In this case, cash outflow occurs from the
stock market and causes the stock market index to decrease. Investors have this type of behavior because they
want to have a higher return than a fixed income asset. With the rise in interest rates, the investor will want to
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get higher returns from the riskier stocks. If the expected return is below the interest rates, the investor will
prefer fixed income securities instead of stocks traded in the capital market.
Inflation, in simple terms, refers to the continuous rise in the general level of prices. This causes the country's
currency to depreciate. This, in turn, can affect the size and direction of their investments due to the saving
behavior of investors. High inflation affects savings negatively. Since investors are interested in real interest,
they increase their savings due to real interest in a low inflation environment. Again, in an inflationary
environment, investors prefer to invest in short-term instead of long-term investment instruments. (Kyereboah
and Agyire, 2008: 370). In cases where the inflation rate is high, investors expect returns above the inflation
rate, so they withdraw their savings from the stock market and turn to investment instruments that provide
returns above the inflation rate. Inflation has different effects on the prices and returns of financial assets.
While fixed income financial assets such as treasury bills and bonds are more affected by inflation, its effect
on stocks is still a controversial issue (Albeni and Demir, 2015:4) There are different opinions on this issue.
According to the first view, stock prices are resistant to inflation. In other words, increasing inflation will
increase the cash flows of the company issuing the stock, thus increasing the prices of the stock. Another view
is that there is a negative relationship between stocks and inflation. Those who support this view defended
the representation hypothesis put forward by Fama (1981) (Sayılgan and Süslü, 2011: 76).

2.5. Exchange Rate
In cases where the national currency starts to depreciate, investors can convert their money into foreign
currencies. In this case, to protect the value of the investor's money, they can exit the stock market and turn to
foreign currencies. There is an inverse relationship between exchange rates and capital markets. Since financial
assets traded in foreign exchange rates and capital markets are considered as alternative investment
instruments, the prices of stocks and thus their returns will decrease. The rise in exchange rates means the
depreciation of the domestic currency. As a result of the depreciation of the domestic currency, the real return
of stocks will also decrease (Albeni and Demir, 2005:6) The depreciation in real exchange rates causes foreign
capital outflows, which causes the local economy to be deprived of investment-grade financial resources
(Kyereboah and Agyire, 2008: 370).

2.6. Gold Prices
Gold prices enter a continuous upward trend during adverse periods (war, epidemic, etc.) in the country and
world economy. When savers do not expect an improvement in the economy, they turn to gold, which they
see as a haven. The main reason for this situation is that gold is a precious metal that does not lose its value,
that is, its liquidity is high. The rise in gold prices is an economic parameter that indicates that investors value
their money in gold rather than the stock market. An alternative investment instrument to stocks is precious
metals. For this reason, there is an inverse relationship between the prices of stocks traded in the capital
markets and the prices of gold, which is one of the most important precious metals (Albeni and Demir, 2005:
7).

2.7. Oil Prices
Oil prices are extremely important in terms of production, as it is an important energy source for the
manufacturing industry. The increase in oil prices increases the unit cost of the goods or services produced
and decreases the profitability of the enterprises. The rise in oil prices causes a decrease in production, thus a
decrease in the value of the stocks of the companies operating in the stock market. In case of a decrease in oil
prices, it causes a decrease in the firm values and stock values of oil companies operating in the stock market.
For this reason, oil prices are an important parameter to be followed in terms of capital markets.

3.LITERATURE ANALYSIS
Since the studies conducted to determine the macroeconomic factors affecting the capital markets are
examined, it is seen that it is generally done to test the validity of the Arbitrage pricing theory. There have
been many studies on this subject in the domestic and foreign literature.
When the foreign literature examining the relationship between the capital market and macroeconomic factors
is examined:
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Diacogiannis and Tsiritakis (2001) determined the macroeconomic factors affecting the Athens stock market
by using principal components analysis. According to the principal components analysis, parameters such as
money supply, inflation, exchange rates, wage cost, investment costs and capital account from macroeconomic
factors were chosen as significant and positive components. Again, in the same study, he took the years 19801992 to price the risk premiums in the changing Greek economy and divided these periods into two subperiods, 1980-1986 and 1986-1992. It was concluded that it is possible to capture the characteristics of the
changing economic environment in the risk premiums calculated with the macroeconomic factors determined
in the changing economic conditions.
Kyereboah and Agyire (2008) examined the macroeconomic factors affecting the Ghana stock market using
cointegration and error correction model techniques. Quarterly data between 1991 and 2005 were used in the
study, and it was concluded that the inflation rate negatively affected the returns in the stock market.
Al-Tamimi, Alwan, and Rahman (2011) discussed the factors affecting the returns of 17 companies traded in
the United Arab Emirates capital market, which is one of the emerging markets. The study covers the years
1990-2005 and multiple regression model was used. It was concluded that while the earnings per share (HBK)
variable affected the stock returns positively, the inflation and interest rate variable affected the returns of the
stocks negatively.
Pal and Mittal (2011) examined the macroeconomic factors affecting the Indian capital markets by using data
from January 1995 to December 2008 and error correction model. It was concluded that the inflation rate
variable affected the capital markets in a statistically significant way.
Paskevicius and Norkaityte (2011) examined the macroeconomic factors affecting the liquidity of the Estonian,
Lithuanian and Latvian capital markets between 2001-2010. The variables of GDP, unemployment rate, trade
and services balance and foreign direct investments statistically affected the liquidity of the capital market.
Tangjitprom (2012) examined the macroeconomic factors affecting the Thai capital market using vector error
recovery model, Granger causality analysis. It was concluded that the most influential factor in the Thai capital
market is the interest rate variable.
Ramadan (2016) analyzed the macroeconomic factors affecting the returns of industrial firms in the Oman
stock market (Jordan) using data between 2000 and 2014 and the least squares method. It is concluded that
while the interest rate and inflation variables affect the returns of the firms negatively, the GDP and money
supply variables affect the returns of the firms positively.
Badullahewage (2018) analyzed the macroeconomic factors affecting the Sri Lankan capital market with the
Granger causality analysis method. It was concluded that inflation and exchange rate variables affected the Sri
Lankan stock market at a higher rate.
Nicolescu (2020), tried to determine the macroeconomic factors affecting emerging capital markets such as
Romania and Hungary. In the study using the data between 2003-2019, mutual funds and stock market indices
were handled separately, and it was concluded that the macroeconomic factors affected the stock market
indices more than mutual funds, and that the Romanian capital market was more affected by the
macroeconomic factors than the Hungarian capital market.
Olokoyo, Ibhagui, and Babajide (2020) examined the macroeconomic factors affecting the Nigerian stock
market between 1981 and 2018 using an error correction model. It has been concluded that while the variables
of interest rate and inflation rate affect the Nigerian stock market negatively, the GDP growth rate and foreign
direct investments variables affect the Nigerian stock market positively. When the domestic literature studies
are examined:
Akkum and Vuran (2005) tested the Arbitrage Pricing Theory (APT) model with the Least Squares Method
(LCC) for the returns of the stocks of the companies that are constantly in the BIST 30 index in Borsa Istanbul
between January 1999 and December 2002. Monthly data was used as the data set, and different models were
created to test the macroeconomic factors affecting the return of stocks and whether the APT model is valid.
According to the findings, they concluded that the BIST 30 index and the sub-sector indices according to the
sectors of the companies are effective on the returns of the stocks.
Albeni and Demir (2005) tested the financial index and the macroeconomic factors affecting the stock prices in
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this index with the Least Squares Method, using time series data for the period 1991-2000. German Mark,
Portfolio Investments, Republic Gold and Deposit Interest Rates variables were found as macroeconomic
factors affecting stocks. They claimed that these factors affect the financial index by 88%, while the remaining
12% are affected by political, psychological, or non-market factors.
Yılmaz, Güngör and Kaya (2006) used monthly data on the relationship between stock prices and
macroeconomic variables for the period 1990:01-2003:12. According to the variance decomposition results
obtained from the Least Squares Estimation Method, Johansen-Juselius Cointegration Test, Granger Causality
Test and VEC model; It was concluded that the Exchange Index, Interest rate (IR), Foreign Trade Balance (FTB),
Consumer Price Index (TUFE), M1 Currency, Exchange Rate (ER) and Industrial Production Index (IPI)
variables affected.
Demir and Yağcılar (2009) examined the relationship between the monthly returns of 13 banks traded in the
ISE between 2000 and 2006 and the macroeconomic variables affecting these returns, by using the crosssectional regression method based on the Arbitrage Pricing Model. It was concluded that it is possible to
analyze the macroeconomic variables that affect the returns of the banks with the Arbitrage pricing model.
Gençtürk (2009) interpreted the macroeconomic factors affecting the ISE-100 index between the years 19922006 using the multiple linear regression method. A negative relationship was found between the Consumer
Price Index (TUFE) and the ISE-100 index during the crisis periods. In non-crisis periods, a negative
relationship was found between the US Dollar, Treasury Bill Interest Rate (TBIR) and ISE-100 index, and a
positive and statistically significant relationship between ISE-100 index and money supply (M2).
Cihangir and Kandemir (2010) used monthly data in their study in which they tested the validity of the AFT
model and the macroeconomic factors affecting the returns of the stocks of 16 companies that are constantly
in the BIST 30 index between 1999-2002 according to the Arbitrage Pricing Theory. They concluded that the
Consumer Price Index (TUFE) variable, which is one of the macroeconomic factors, affects the returns of all
companies' stocks.
Özer, Kaya and Özer (2011) used monthly data for the period January 1996-December 2009 to examine the
relationship between the BIST 100 Index and some macroeconomic variables using the Least Squares Method,
Johansen-Juselius Cointegration Test, Granger Causality Test and VEC models. A long-term significant
relationship was found between the BIST 100 Index and some macroeconomic variables (Industrial Production
Index, Exchange Rate, Consumer Price Index, Gold, Interest, Foreign Trade Balance).
Sayılgan and Süslü (2011) examined the macroeconomic factors affecting stock returns in developing countries
between the years 1999-2006 using panel data analysis method. It was concluded that stock returns are affected
by exchange rate, inflation, and S&P 500 index, but not by GDP, money supply, oil prices and interest rate.
Albayrak, Öztürk and Tüylüoğlu (2012), using the weekly data for the period 07.01.2005-03.02.2012, the
relationship between stocks and capital movements and macroeconomic variables was analyzed with PraisWinston Regression analysis. They concluded that the US Dollar exchange rate, gold prices, Foreign Portfolio
investments have a clear and significant effect on the BIST 100 Index.
Günay (2012), using the monthly data of the 2000-2008 period, examined the sensitivities of 4 different
portfolios and BIST 30 Index to domestic and foreign macroeconomic factors, using the stocks included in the
BIST 100 Index, with multiple linear regression and factor analysis, and tested the validity of Arbitrage Pricing
Theory for Borsa Istanbul. It was concluded that the Arbitrage Pricing Theory is valid in Borsa Istanbul for the
period examined and the data set used.
Aktaş and Akdağ (2013), using the monthly data between 2008 and 2012, representing the stock, the
macroeconomic factors affecting the BIST 100 index with multiple regression and Granger causality analysis.
According to the findings of the study, it has been determined that consumer price index, deposit interest rate,
capacity utilization rate, dollar rate, and consumer confidence index have a significant effect on BIST 100. It
has been determined that there is a mutual interaction between the capacity utilization rate and the BIST 100
index.
Kaya, Çömlekçi and Kara (2013) examined the relationship between the BIST 100 Index and macroeconomic
variables using the Least Squares Estimation method in their study covering the period from January 2002 to
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June 2012. It has been determined that there is a negative relationship between stock returns and exchange rate
and a positive relationship between stock returns and money supply (m2).
Karcıoğlu and Özer (2014), in their study conducted with quarterly data for the years 2002-2011, discussed the
internal and external factors affecting stock returns with panel data analysis. Significant relationships were
found between Acid-test ratio, size, beta, current ratio, gross margin, economic value added, intellectual value
added, earnings/price ratio, cash flows, debt/equity, exchange rate, interest rate, internationalization and
money supply variables.
Sevinç (2014), using monthly data from January 2003 to March 2013, returns on stocks traded in the BIST 30
Index and macroeconomic variables examined whether the relationship between Arbitrage Pricing Theory
can be determined. According to the findings of the study, it has been determined that the effect of
macroeconomic variables on stock returns is significant and can be determined by Arbitrage Pricing Model.
Altınbaş, Kutay and Akkaya (2015) analyzed the macroeconomic factors affecting the BIST 100 index with a
data set consisting of monthly data between January 2003 and July 2012, using Multiple regression, Johansen
cointegration test, vector error correction model and Granger causality test. The exchange rate variable
explained the BIST 100 index in a statistically significant way. It was determined that while the foreign
exchange, interest and industrial production index variables were the Granger cause of the BIST 100 variable,
the BIST 100 index variable was only the Granger cause of the Oil variable.
Çetin and Bıtırak (2015) analyzed the relationship between BIST 100 Index and various macroeconomic
variables on the axis of Arbitrage Pricing Theory, using monthly data for the period of January 2000 - December
2009. The least squares method was used in the study, and it was determined that the stock returns were
negatively affected by gold prices and savings deposit interests, and positively affected by the broad-defined
money supply (m2) and the manufacturing industry capacity utilization rate.
Şenol, Koç and Şenol (2018), using quarterly data between 2010Q1 - 2017Q1; The macroeconomic and
company-specific factors affecting the returns of companies operating in the metal goods, machinery and
equipment maintenance sector operating in Borsa Istanbul (BIST) were analyzed by dynamic panel data
analysis method.
Using the data between December 2007 and September 2017, Topaloğlu and Karakozak (2018) investigated the
relationship between the returns of stocks in the Borsa Istanbul Bank Index and macroeconomic factors using
panel data analysis. According to the findings of the study, a negative relationship was found between stock
returns and money supply, interest rate and exchange rate, while there was no relationship between gold price
and inflation rate and stock returns.
Using the monthly data of February 2010 - September 2017 Atıcı, Demir and Ural (2019), analyzed the share
returns of 28 companies in the BIST 30 Index and 8 macroeconomic variables using the Arbitrage Pricing Model
with multiple regression method. They concluded that the returns of stocks are sensitive to inflation and lag
values of stocks.
Durmuş, Yılmaz and Şahin (2019), in the study conducted with monthly data between the periods 2006:5 2018:10, the macroeconomic factors explaining the returns of BIST Bank and BIST Financial index were
examined with the VAR method. It was stated that the gold prices and Euro exchange rate variables explained
the BIST Bank and BIST Financial index returns the most, and the inflation rate variable the least.
When the studies are examined, it is understood that macroeconomic factors such as inflation and interest
rates affect the returns of capital markets negatively, while macroeconomic factors such as money supply and
GDP growth rate affect the returns of capital markets positively. In this study, rather than which of the factors
affecting the capital market determine which direction, it is to reveal which of the macroeconomic factors
affecting the capital market is the cause of the return of the capital market and to reveal the direction of the
causality relationship between these variables. Thus, it is aimed to contribute to the literature by determining
which independent variable is affected by the lagged values of the BIST 100 index dependent variable.
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3. IMPLEMENTATION
3.1. Data Set and Variables
This study, which examines the macroeconomic factors affecting the capital market, covers the years 20102019. Monthly data were used in the study since the publication dates of macroeconomic factors are different.
The data of the variables used in the study were obtained from the Central Bank of the Republic of Turkey
Electronic Data Delivery System (TCMB EDDS) and the Turkish Statistical Institute (TUIK). The variables used
in the study and their abbreviations are shown in Table 1.
Table 1. Variables and Abbreviations
Variable Name

Abbreviation of Variable

Return of Borsa Istanbul 100 Index (Dependent

BIST 100

Variable)
Change in Brent Oil Price

BRENT

Current Account Balance/GDP

CA

Budget Balance/GDP

DBUDGET

Change in Euro-US Dollar Currency Basket

FX

Change in Ounce Price of Gold

ONS

Change in Consumer Price Index

CPI

3.2. Stabilization of Data
The data to be used in models to be created in time series should not contain unit roots, that is, they should be
stationary. If the data contains a unit root, it causes a spurious regression problem in the model created. The
fact that the model has spurious regression causes it to appear as if there is a relationship that does not exist.
For this reason, unit root test should be applied to the variables and all the data should be made stationary by
taking their level values or differences.
The unit root test results of the dependent and independent variables to be used in the study are shown in
Table 2.
Table 2. Unit Root Test Results
-No

Variable Name

Abbreviation

ADF

Grade

1

Return of Borsa Istanbul 100 Index

BIST 100

-11.62650

I(0)

2

Change in Brent Oil Price

BRENT

-9.541289

I(0)

3

Current Account Balance/GDP

CA

-3.613518

I(0)

4

Budget Balance/GDP

DBUDGET

-9.093859

I(1)

5

Change in Euro-US Dollar Currency Basket

FX

-8.278448

I(0)

6

Change in Ounce Price of Gold

ONS

-8.120218

I(0)

7

Change in Consumer Price Index

CPI

-6.120400

I(0)

When the results in Table 2 are examined, it is observed that the variables except the Budget Balance/GDP
variable are stationary in their level values, that is, they do not contain unit roots. The Budget Balance/GDP
variable is made stationary by taking the first-degree difference.
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3.3. Method and Methodology
Single equation models are insufficient to explain some events in finance studies. Because there can be a
multifaceted and complex relationship between the variables. In such cases, mostly Vector Autoregressive
Model (VAR) models developed by Sims (1980) are used.
In order to apply the VAR model;





Selection of variables, determination of their properties, ordering,
Ensuring the stationarity condition,
Determination of lag lengths,
Impact-response analysis and variance decomposition analyzes need to be done and interpreted.

After analysis of variance, the "Causality" test was developed by Granger (1969) to determine the direction of
causality in the presence of a time-delayed relationship between two variables that are thought to be related.1.

3.4. Findings
To create the VAR model, after determining the dependent and independent variables and providing the
stationarity condition of the variables, the optimal lag length for the VAR model should be determined.
Optimal lag length results are shown in table 3.
Table 3. Optimal Lag Length Results
Lag
LogL
LR
0
1611.60
NA
1
1760.90
276.28
2
1824.55
109.46
3
1869.54
71.46
4
1903.43
49.12
*indicates lag order selected by the criterion

FPE
2.22e-22
3.42e-23
2.63e-23*
2.91e-23
4.09e-23

AIC
-29.99
-31.87
-32.14*
-32.07
-31.78

SC
-29.82
-30.47*
-29.52
-28.22
-26.71

HQ
-29.92
-31.30*
-31.08
-30.51
-29.73

LR: Sequential modified LR test statictic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
When the test results in Table 3 are examined, the most verified lag length by the information criteria (LR,
FPE, AIC, SC, and HQ) is determined as the optimal lag length. Considering the test results, although the
number of verifications for 1 and 2 lag lengths is the same, since the Schwarz information criterion is used in
the unit root tests, the 1 lag length verified by the SC (Schwarz Criteria) is accepted as the optimal lag length.
After determining the optimal lag length, it is necessary to determine whether the variables in the model are
internal or external. The Block Exogeneity Wald Test results of the model are shown in table 4.
Table 4. VAR Granger Causality / Block Exogeneity Wald Test
Dependent variable: BIST100
Excluded
BRENT
CA
DBUDGET
FX
ONS
TUFE
All
*** %1 prob.

1

Chi-sq
2.6156
5.7468
3.1796
2.6528
13.1687
0.5160
25.5159

df
2
2
2
2
2
2
12

Prob.
0.2704
0.0565
0.2040
0.2654
0.0014***
0.7726
0.0126

For details, see Sarıkovanlık et al. (2019). Econometrics Applications in Finance, p.113
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According to the test results in table 4, it shows that the Change in Gold Prices (ONS) variable is exogenous
(Prob. 0.0014<0.05), other variables are not exogenous (Prob.,>0.05). In other words, it is understood that the
lagged values of the variables other than the ONS variable do not have a significant effect on the BIST 100
variable.
In the next step, the effect of a shock on the BIST 100 variable in the ONS variable should be examined. The
results of the action-reaction analysis between the BIST 100 variable and the ONS Variable are shown in Figure
1.

Figure 1. Action-Reaction Analysis Results
According to the graph in Figure 1, a shock in the ONS variable positively affected the BIST 100 variable until
the middle of the 2nd month, then gradually decreased and disappeared completely from the 5th month.
After examining the action-reaction analysis results, Table 5 shows how much of the variance of the BIST 100
variable is explained by itself and how much is explained by the ONS variable.
Table 5. Variance Decomposition Results
Variance Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S.E
0.060594
0.062863
0.062907
0.062941
0.062942
0.062943
0.062943
0.062943
0.062943
0.062943

BIST100
100.0000
93.31095
93.27915
93.18441
93.18019
93.17990
93.17973
93.17972
93.17972
93.17972

ONS
0.0000
6.689050
6.720855
6.815586
6.819812
6.820098
6.820273
6.820277
6.820278
6.820278

When Table 5 is examined, it is observed that the variance of the BIST 100 variable is explained by itself in the
first period and 6% by the ONS variable in the second period.
After the VAR analysis, the Granger causality test was preferred to observe the short-term relationship
between the variables. Granger causality Test results are shown in table 6.
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Table 6. Granger Causality Test Results
Null Hypothesis
BRENT does not Granger Cause BIST100
BIST100 does not Granger Cause BRENT
CA does not Granger Cause BIST100
BIST100 does not Granger Cause CA
DBUDGET does not Granger Cause BIST100
BIST100 does not Granger Cause DBUDGET
FX does not Granger Cause BIST100
BIST100 does not Granger Cause FX
ONS does not Granger Cause BIST100
BIST100 does not Granger Cause ONS
TUFE does not Granger Cause BIST100
BIST100 does not Granger Cause TUFE
** %5 prob.

Obs
115
115
114
115
115
115

F-Statistic
0.88057
0.62571
0.49666
1.18193
2.64168
5.1741
8.9E-05
6.90217
6.62123
0.15744
1.30170
0.10541

Prob.
0.3501
0.4306
0.4824
0.2793
0.1069
0.0248**
0.9925
0.0098
0.0114**
0.6923
0.2563
0.7460

When the test results in Table 6 are examined, it is understood that the ONS variable is the cause of the BIST
100 variable. That is, the delay values of the ONS variable explain the change in the BIST 100 variable. There
is a unidirectional Granger causality from the ounce variable to the BIST 100 variable. In this case, the changes
in the ONS variable are effective on the BIST 100 variable.

CONCLUSION
Capital markets are important markets that show the economic development of a country. The effectiveness
of capital markets is extremely important both in terms of investors' evaluation of their savings and meeting
the fund needs of companies. The efficiency and high liquidity of these markets is accepted as an important
indicator for the development of the economy of that country. There are many important factors that affect
capital markets. Some of these factors are country specific and some are international. Some of the factors that
are thought to affect the capital markets are the state of the real economy, foreign trade balance, portfolio
investments, direct investments, oil prices, gold prices, exchange rates, interest rates, inflation rates, budget
balance, etc. can be listed as. Some of these factors are country-specific factors, while others are macroeconomic
factors. Therefore, the correct determination of these factors is very important for the development of the
capital market. Countries with developed capital markets are both an important investment option for
investors to evaluate their savings, and an important source of funds for companies to finance their new
investments.
It is aimed to determine the macroeconomic factors affecting the return of the BIST 100 index, which is thought
to represent the capital markets in our country, and to determine which of these factors is the Granger cause
of the return of the BIST 100 index. In the study, the return of the BIST 100 index (BIST 100) was determined
as the dependent variable, and the independent variables were the change in oil prices (BRENT), Current
Account Balance/GDP (CA), Budget balance/GDP (DBUDGET), change in the Euro-US Currency Basket (FX),
change in the ounce price of gold (ONS) has been determined as the change in the consumer price index
(TUFE). Firstly, VAR analysis was performed and because of the VAR analysis, only the ONS variable was
statistically significant among the variables affecting the BIST 100 variable. Then, when the results of the
impact-response analysis between the BIST 100 index and the ONS variable are examined, a shock in the ONS
variable affected the BIST 100 index positively until the 2nd month, and its effect lasted until the end of the
5th month and disappeared after the 5th month. In the next step, a VAR-based Granger causality test was
performed between the BIST 100 dependent variable and the independent variables, and according to the test
results, it was determined that the ONS variable was the Granger cause of the BIST 100 dependent variable.
This means that the lagged values of the ONS variable explain the changes in the BIST 100 variable.
When the findings of the study are compared with the literature, studies are generally in the form of
determining the macroeconomic factors that affect stock returns within the scope of arbitrage pricing theory.
Tangjitprom (2012) Interest rates in Thailand stock market, Badullahewage (2018) Inflation and exchange rate
in Sri Lanka stock market, Özer et al. (2011) Industrial Production Index, Exchange Rate, Consumer Price Index
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in Turkish Stock Exchange. , Gold, Interest, Foreign Trade Balance, Aktaş and Akdağ (2013) determined the
capacity utilization rate in Turkey, Altınbaş, Kutay and Akkaya (2015) determined that there are foreign
exchange, interest and industrial production index variables in Turkey. When the obtained findings are
compared with previous studies, it seems partially compatible with the results of Özer et al. (2011) study.
According to the findings, determining whether there is a long-term relationship between the gold prices,
which is the Granger reason for the return of the BIST 100 index, and the capital market (representatively the
return of the BIST 100 index) in Turkey will make an important contribution to the literature in terms of closely
monitoring these two variables.
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Amaç – Bu çalışma ile TRA1 Bölgesinde yer alan Erzurum ilindeki Kobi’lerin desteklere olan ilgi ve
ihtiyacı ile bu desteklerin amacına ulaşma derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Yöntem – Araştırmada veri toplama yöntemi ankettir. Araştırmanın evreni 2016-2019 yılları arasında
Kosgeb’in Kobi proje başlığı altında başladığı ve Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programından 2019
yılında yararlanan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren Erzurum ilindeki Kobi’lerdir. Bu kapsamda
destek programından yararlanan 45 adet firmaya yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Katılımcı firmalardan elde edilen anket verileri IBM SPSS Statistic 20 paket programı ile analiz
edilmiştir. Tüm bulgular 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veri analizi olarak tek yönlü varyans
analizi, Levene Testi ve çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testi kullanılmıştır.
Bulgular – Kobi’ler genel olarak desteklerden faydalanamadıklarını düşünmektedirler. Kobi’lerin bu
desteklerden yeterince yararlanamamalarında, “teşviklerle ile ilgili bilgilendirme eksikliği”, “teşvik
şartlarının Kobi’ler için ağır olması” ve “teşvik prosedürlerinin karmaşık olması” nedenlerinin olduğu
görülmektedir. Desteklerin Erzurum ilinde faaliyette bulunan Kobi’lere katkısı, genel olarak olumlu
olup, Kobi’lerin yeni desteklere yönelik başvuru yapma düşüncelerinin pozitif olduğu görülmektedir.
Devlet desteklerinin işletme performansına etkilerine ilişkin katılım dereceleri ile işletmelerin kuruluş
sermayesine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Devlet desteklerinin işletme performansına
etkilerine ilişkin katılım derecelerinin kuruluş sermayesi kendi öz kaynağı olanlar ile kuruluş
sermayesi olarak devlet hibe/kredi/destek veya teşviki kullananların farklılaştığı görülmektedir.
Tartışma – Kosgeb’in Kobi’ler arasında ismi en çok duyulan Kobigel Destek Programı ile ilgili daha
çok bilgilendirme çalışması yapması, prosedürleri kolaylaştırma açısından revize etmesi ile hem
programa hem de Erzurum’da bulunan Kobi’lere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ek olarak Kobi
ihtiyaçlarına yönelik şartların karşılıklı olarak gözden geçirilmesi de yine karşılıklı bir yarar
sağlayacaktır.
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ABSTRACT
Purpose – With this study, it is aimed to determine the interest and need of the SMEs in Erzurum
province, which is located in the TRA1 Region, and the degree of reaching the purpose of these
supports.
Design/methodology/approach – The method of data collection in the research is questionnaire. The
universe of the research is the SMEs in Erzurum, which Kosgeb started under the SME project title
between 2016-2019 and benefited from the Kobigel - SME Development Support Program in 2019 and
operate in the manufacturing sector. In this context, a face-to-face survey was conducted with 45
companies benefiting from the support program. The survey data obtained from the participating
companies were analyzed with the IBM SPSS Statistic 20 package program. All findings were tested at
the 0.05 significance level. As data analysis, one-way analysis of variance, Levene test and LSD test
from multiple comparison tests were used.
Findings – SMEs generally think that they cannot benefit from the supports. It is seen that the reasons
why SMEs cannot benefit from these supports adequately are due to "lack of information about
incentives", "heavy incentive conditions for SMEs" and "complex incentive procedures". The
contribution of the supports to the SMEs operating in Erzurum is generally positive, and it is seen that
the SMEs' thoughts on applying for new supports are positive. It has been determined that the degree
of participation regarding the effects of state aids on business performance and businesses differ
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according to their founding capital. It is observed that the degree of participation regarding the effects
of state aids on business performance differs between those whose founding capital is their own
resources and those who use state grants/loans/supports or incentives as their founding capital.
Discussion – It is thought that Kosgeb will benefit both the program and the SMEs in Erzurum by
conducting more informative work on the Kobigel Support Program, which is the most heard among
SMEs, and revising the procedures in terms of facilitating. In addition, mutual review of the conditions
for SME needs will also be of mutual benefit.

1. GİRİŞ
Kobi’lerin dünyadaki payı toplam işletmelerin %99’undan fazlasına tekabül etmektedir. Böyle büyük bir
paya sahip olan Kobi’ler gerek istihdamın gerekse ticaretin önemli bir sembolü durumundadır. Büyük
işletmelere kıyasla daha fazla avantajının olduğunu söylenebilir.
Dinamik yapıları ile büyümeye oldukça açık bir sistem olan Kobi’lerin, büyük işletmelere kıyasla daha
fazla avantaja sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kobi’ler büyüyerek piyasadaki rekabet
üstünlüğünü yakalar ve ekonomide söz sahibi olur. Böylece her girişimci büyük bir işletme hayali ile işe
başlar.
Kobi’lere sağlanan destekler ise büyümeyi tetikleyici nitelik taşımaktadır. Krizleri küçük yaralar ile atlatan
ve hatta krizleri atlatmanın güçlü bir sebebi olarak gösterilen Kobi’ler, son yıllarda ilgi yoğundur. Birçok
kurum ve kuruluş Kobi’leri destekleyici programlar üzerinde çalışmaktadır. Bu bağlamda önemli bir yere
sahip olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kosgeb),
girişimcilik; AR-GE, teknolojik üretim ve yerleştirme; işletme geliştirme, büyüme ve uluslararasılaşma;
finansman destekleri bölümleri altında birçok destek programı oluşturarak ve bunları koordine ederek
Kobi’lerin büyümesine olanak sağlamaktadır. Kobi’lerin, gerek ulusal gerekse uluslararası hedeflere
ulaşılabilmesi ve rekabet edebilirliğini arttırılması amacıyla tasarlanan ve Kobi’lere sunulan Kobi Gelişim
Destek Programı (Kobigel) ise bu programlardan sadece birisi olup, Kobi’lere yönelik program çıktısının
oldukça verimli olduğu görülmüştür.
Çalışmada ilk olarak mevcut literatürler ve ilgili kayıtlar kullanılarak yapılmış olan Kobi’ler ile ilgili tanım
ve bilgileri içermektedir. Sonrasında ekonomide önemli yere sahip olan Kobi’lere destek sağlayan
kuruluşlardan ve sağladıkları desteklerden bahsedilecektir. Bu bağlamda mevcut literatür kullanılmış ve
aynı zamanda kurum ve kuruluşların ilgili kaynaklarından güncel veriler alınmıştır. Çalışmanın
devamında Kobigel Destek Programından faydalanmış 45 Kobi ile iletişime geçilip anket hakkında bilgi
verilerek katılımları talep edilmiştir. Anket verileri, IBM SPSS paket programı ile analiz edilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Kobi Tanımı
Türkiye’de Kobi’lerin “sanayileşme düzeyine, işletmelerin bağlı oldukları işkollarına ve üretim
tekniklerine bağlı olarak” tanımlamalar değişmektedir. Fakat ülkemizde sadece imalat sektöründe olan
işletmelerin Kobi olarak kabul edilmesiyle diğer sektörlerde bulunan işletmelerin Kobi sayılmamasından
ötürü Kobi desteklerinden yararlanamaması söz konusu olmuştur (Gül, 2007: 437-438). Bu nedenle
ülkemizde Kobi tanımı oldukça önemli bir unsur haline gelmiştir.
Kobi kavramı uluslararası anlamda ilk kez kullanımından çok sonra Türkiye’de konuşulmaya başlanmıştır
(Yurttadur, 2015: 20-21). Kobi ile ilgili konular ilk kez 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi ile gündeme
gelmiştir (Gül, 2007: 440). Bu kongrede küçük ve büyük işletme ayrımı yapılmış ve 1-9 arası çalışanı olan
işletmeler küçük; bunun dışında kalan işletmeler ise büyük işletme olarak görülmüştür (Yurttadur, 2015:
21-22).
KOBİ’lere yönelik çalışan kurumların tanımları genellikle farklılık göstermektedir. KOBİ tanımı, ülkelere,
kurum ve kuruluşlara göre ve ülkelerin içinde bulundukları ekonomik duruma ve sektör yapısına bağlı
olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme) kavramı
hukuki olmaktan çok ekonomik bir anlam taşımaktadır (Küçük, 2005: 99).

İşletme Araştırmaları Dergisi

1389

Journal of Business Research-Turk

A. İ. Akbaba – A. Batıbeyi – Y. Karabulut 14/2 (2022) 1388-1407
1996’da Avrupa Komisyonu Kobi’yi üçe ayırarak tanımlamayı tercih etmiştir. Avrupa Komisyonu KOBİ
tanımına göre:
• Mikro İşletmeler: 10’dan daha az çalışanı olup “hisse senetlerinin %25 veya daha fazlası bir işletme
tarafından üstlenilmemiş olan” işletmeler,
• Küçük İşletmeler: 50’den az çalışana, 7 milyon Euro’dan az ciroya, 5 milyon Euro’dan az yıllık bilançoya
sahip ve “hisse senetlerinin %25 veya daha fazlası bir işletme tarafından üstlenilmemiş olan” işletmeler,
• Orta İşletmeler: 50-250 arasında çalışan istihdam edip 40 milyon Euro’dan az ciroya, 27 milyon Euro’dan
az yıllık bilançoya sahip ve “hisse senetlerinin %25 veya daha fazlası bir işletme tarafından üstlenilmemiş
olan” işletmelerdir (SBB, 2000: 84).
Amerika’da KOBİ, 500’den az çalışan işletmeleri ifade ederken, Çin’de 1000’den az, Avrupa’da ise 250’den
az çalışanı olan işletmeleri ifade etmektedir (Dominguez ve Mayrhofer, 2018: 1).
2012 yılında resmî gazetede “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in beşinci maddesi ile
Kobi tanımı yayımlanmıştır. Tanım, “mikro işletme, on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler; küçük
işletme, elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler; orta büyüklükteki işletme, ikiyüzelli kişiden
az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon
Türk Lirasını aşmayan işletmeler” olarak tanımlanmıştır.
30.04.2018 tarih ve 11828 karar sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile KOBİ tanımı
ve sınıflandırması şu şekilde revize edilmiştir; ‘‘Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ), ikiyüzelli
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz
yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta
büyüklükteki
işletme
olarak
sınıflandırılan
ekonomik
birimleri
veya
girişimleridir”
(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180624-7.pdf Erişim Tarihi 30.04.2020).
Bu yönetmeliğe göre mikro işletmeler yıllık net hasılatı veya mali bilançosu üç milyon TL’yi aşmayan;
küçük işletmeler ise 25 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.
Tablo 1: Kurum ve Kuruluşlara Göre Kobi Tanımları
Kurum Ve
Kuruluş
Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve
Destekleme İdare
Başkanlığı
(Kosgeb)

İşçi Sayısı
1-50
Küçük
Ölçekli

Sabit Sermaye
Yatırımları

Yılık Satış
Geliri

Bağımsızlık
Kriteri

Sektör

-

-

-

İmalat
Sanayi

51-250
Orta Ölçekli

Halk Bankası

1-250

-

-

-

Sektör
Ayrımı
Yok

Türkiye İhracat
Kredi Bankası
(Eximbank)

1-2000

≤2 milyon USD

-

-

İmalat
Sanayi

-

≤1 milyon
TL
≤5 milyon
TL
≤25 milyon
TL

Başka işletmelere
ait sermaye
oranının %25’in
altında olması.

İmalat
Sanayi

1-9 (mikro)
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı

10-49(küçük)
50-250(orta)
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1-9 (çok
küçük)
Hazine
Müsteşarlığı

10-49 (küçük)

≤ 950.000 TL

-

Başka işletmelere
ait sermaye
oranının %25’in
altında olması.

İmalat
Sanayi

50-250 (orta)
Ekonomi
Bakanlığı

1-200

≤2 milyon USD

-

-

Sektör
Ayrımı
Yok

Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK)

1-9 (çok
küçük)
10-49 (küçük)
50-200 (orta)

-

-

-

Sektör
Ayrımı
Yok

Kaynak: (Makine Mühendisleri Odası Raporu, 2017).
Ülkemizde birçok kuruluş tarafından da Kobi kavramı tanımlanmıştır. Tablo 1‘de de Makine Mühendisleri
Odası’nın 2017 yılındaki Oda Raporunda Kobi kavramı, genel olarak imalat sanayinde olan işletmelerin
işçi sayılarına bakılarak tanımlanmıştır. Bazı kurum ve kuruluşlar ayrıntılı bir tanımlaya girmemiştir. Kobi
tanımında ortak bir kanıya varılamamıştır.

2.2. Kobi’lerin Ekonomideki Yeri
Kobi’lerin dinamik olma özelliklerinden ötürü piyasadaki durumunu canlı tutması Kobi’leri aranır hale
getirmiştir. Kitle üretimindense hızlı değişen piyasada zevk ve isteklere hızlı bir şekilde cevap verebilmesi
de Kobi’lerin önemini göstermektedir. Tarihteki büyük krizlerin bile altından kalkılmasına yardımcı
olması Kobi’lerin önemini gözler önüne sermektedir. Bunların yanı sıra Kobi’ler, sosyal faydaları ile de
sistem içerisindeki varlıklarını sürdürmektedir. Sosyal yaşamdaki bu faydalar:
• Kuruldukları yer için gelişmişlik farkını giderme,
• Mesleki eğitim ile kalifiye eleman yetiştirme,
• Gelir dağılımı adaletsizliğini azaltma,
• Sosyal anlamda mevcut dengesiz durumları yok etme,
• Rekabeti koruma ve
• Kırsal kesimin değişmesinde öncülük etme
• Kuruldukları yerde istihdam sağlayarak şehre göçü engelleme,
• Dışa bağlılığı azaltmadaki rolünün fazla olması şeklinde sayılabilmektedir.
Kobi’lerin, ekonomiye ve sosyal hayata sağladığı bu faydalar arttırılabilir. Kobi’lerin sistemdeki yeri
oldukça önemlidir. Hatta sağlanan ekonomik ve sosyal faydalardan ötürü büyük işletmeler bile küçülme
stratejini kullanarak Kobi sınıfına katılmaktadır (Kaya, 2017: 208-210). Hem mikro hem de makroekonomik
düzeyde, tekelleri ve oligopol piyasalarda bir dengeyi temsil eden Kobi’ler büyük şirketlerin piyasayı tek
başlarına ele alma gücünü azaltmaktadır (Savlovsch ve Robu, 2011: 278). Bu durum ise Kobi’lerin rekabet
etmesine avantaj sağlamaktadır.
Geçmiş ve gelecek rekabeti temsil eden KOBİ’ler, girişimciliğin ve belki de büyük işletmelerin ilk adımıdır.
Ekonomi için ise kaynakların etkin kullanımı ile artışı hızlandıran, yeni fikir ve süreçlerin ortaya çıkarak
bir bütün olarak ele alınmasına atılan ilk adımdır. Ekonomik olarak oldukça önemli bir yere sahip olan
Kobi’ler ekonomik büyümenin itici gücü olarak görülmektedir (Savlovsch ve Robu, 2011: 278). Ekonominin
yapı taşları niteliğindeki -istihdam, üretim, yatırım ve ihracat gibi- alanların gelişmesinde Kobi’lerin
faaliyetleri yadsınamaz (Bakan, 2015: 302). Gelişmekte olan ülkelerde Kobi’ler, istihdamın büyük bir
kısmını oluşturmakla beraber gelir oluşturma fırsatlarını da yakalama zorunluluğu ortaya çıkmıştır (Singh
vd., 2010: 54-55). İstihdam edilen bölümün önemli bir kısmı orta gelir gruplarındandır. Kobi’lerin bu
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aşamada orta sınıf için bir denge unsuru olduğu söylenebilir (Haftacı, 2015: 18-19). Bunların yanı sıra
Kobi’ler yoksulluğu azaltmanın da itici gücü konumundadır (Singh vd., 2010: 54-55).

2.3. Dünyada Kobi’lerin Sistem İçerisindeki Yeri
İkinci Dünya Savaşı sonrasında devletler, uğradıkları büyük ekonomik kayıpları karşılayacak birikimlere
sahip olmadıkları için küçük ve orta ölçekli işletmelere gereken önemi vermemiş ve yaşamış oldukları
yıkımı sadece büyük şirketlerin telafi edebileceği görüşünü benimsenmiştir. Ancak 1970’lerde yaşanan
petrol krizi KOBİ’lerin ekonomi ve toplum için oldukça önemli olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Bununla birlikte teknolojideki yenilikler, toplumların bağımsızlaşmaya olan eğilimlerinin artması ve bilgi
toplumuna geçişin başlamasıyla KOBİ’ler hakkındaki araştırma ve destekleme çalışmaları önem
kazanmıştır (Akbaba, 2020: 41).
Özellikle dünyada yaşanan Petrol Krizi’nden sonra işsizlik oranlarının artması ile sektörler küçülmeye
başlamıştır. 1970-1980 yıllarına tekabül eden bu ekonomik krizi rahat bir şekilde atlatan Kobi’lerin
öneminin anlaşılması bu dönemlere dayanmaktadır. Kobi’lerin değerinin anlaşılması ile şekillenen süreçte
hem gelişmekte olan ülkeler hem de gelişmiş ülkeler ekonomilerinin gelişmesini Kobi’lere bağlamaktadır.
(Kaya, 2017: 214).
Neredeyse dünyanın tüm ülkelerinde işletmelerin %99’ undan fazlasını oluşturan Kobi’lerin, Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) üzerinde önemli etkileri mevcuttur (Savlovsch ve Robu, 2011: 278). Küresel
ekonomik büyümenin ise %80’ini oluşturmaktadır. Hatta Kobi’ler Doğu Asya’da mamul ihracatının büyük
bir kısmını oluşturmaktadır. Tayvan’da mamul ihracatının %56’sı; Çin ve Kore Cumhuriyeti’nde %40;
Hindistan’ da ise %31’i Kobi’ler tarafından gerçekleşmektedir (Singh vd., 2010: 54-55). 1996 yılındaki
verilere göre Hollanda ve Fransa’da Kobi’lerin toplam yatırım içerisindeki payı %45 iken; Hindistan’da
%27,8, Türkiye’de %26,5’tir. Japonya’da Kobi’ler toplam içerisinde %81,4 istihdam sağlarken İngiltere’de
bu oran %36’dır (SBB, 2000: 84). KOBİ’ler ülke ekonomilerine sağladıkları yararlar istihdam yaratılmasıyla
sınırlı kalmamaktadır. Sahip oldukları esneklik sayesinde yeniliklere hızlı adapte olmaları, büyük ölçekli
işletmelere ara malı temin edebilmeleri, butik üretim yetenekleri sayesinde ürün farklılaştırması
yapabilmeleri aynı zamanda girişimciliği de teşvik etmelerine olanak sağlamaktadır (Marangoz ve İnak,
2018).
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Grafik 1: Ülke Gruplarına Göre Kobi’lerin 2019 Yılı Dış Ticaretleri

DIĞER ÜLKELER

Kaynak: (TÜİK, 2020).
Grafik 1‘de ülke grubu ve büyüklük grubuna göre dış ticaret istatistikleri yer almaktadır. Kobi’lerin yaptığı
en fazla ihracat 27 milyon dolara yakın olan Avrupa iken; en çok ithalat Asya’ da yaklaşık olarak 20 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir.
1997-1998’ de yaşanan Doğu Asya Krizi ile ülkeler, doğrudan yabancı yatırımdansa Kobi’lere yerli
öncülüğünde yatırım yaratma, ekonomik genişlemeyi teşvik etme ve ülke için iş piyasasını artırma görevi
yüklemiştir. Kobi'lerin GSYİH ve toplam katma değere yüzde katkısı, Malezya'nın elde ettiği yüzde 47,3'e
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kıyasla Çin'de yüzde 60,0, Almanya'da yüzde 57,0, Japonya'da yüzde 55,3 ve Kore'de yüzde 50,0 arasında
değişmektedir (Aris, 2007: 1).

2.4. Türkiye’de Kobi’lerin Sistem İçerisindeki Yeri
Türkiye’de Kobi’lerin sayısı göz ardı edilemeyecek kadar fazladır (Ay ve Talaşlı, 2007: 182). Aşağıda yer
alan Grafik 2’de 2009-2019 yılları arasında, 1-249 çalışan sayısı olan Kobi girişimlerinin 10 yıllık dağılımı
gösterilmektedir. 2009 yılında Kobi girişimleri 2 milyonu aşarken 2019 yılındaki Kobi girişimleri 3 milyonu
aşmıştır. 2017 yılına doğru sürekli artış gösteren Kobi girişimlerinin yine 2019 yılındaki toplam içerisindeki
payı %99,8’dir (TÜİK, 2018).
Grafik 2: 2009-2019 Yılları Arasında Faaliyet Gösteren Kobi Girişimleri
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Kaynak: (TÜİK, 2020).
Türkiye’de Kobi’lerin değerinin anlaşılması dış ticaretin öne çıkmasına dayanmaktadır (Bakan, 2015: 297).
Grafik 3: Büyüklük Gruplarına Göre İhracat ve İthalat Payları
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Kaynak: (TÜİK, 2020).
Grafik 3‘te 2019 yılı Türkiye’de bulunan Kobi’lerin ve büyük işletmelerin ihracat-ithalat payları verilmiştir.
2013 yılında Türkiye’deki Kobi’ler 57 milyon dolar ihracat yaparken bu durum 2019 yılında 65 milyon
dolara çıkmıştır. Fakat ithalat için aynı durum geçerli olamamıştır. Sürekli dalgalanma yaşayan ithalat
istatistiklerine bakılacak olunursa Kobi’lerin 2013-2019 yıllarında gerçekleştirdikleri ithalat değeri düşüş
göstermiştir. Gerçekleştirilen ithalat, 2013 yılında 48 milyon dolarken 2019 yılında 43 milyon dolara
düşmüştür (sayılar yaklaşık değerleriyle ifade edilmiştir).
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Grafik 4: Türkiye’deki Kobi’lerin Çalışan Sayısı (milyon)
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Kaynak: (TÜİK, 2020).
TÜİK’ ten alınan verilerle hazırlanan grafikte, 10 yıllık dönemi kapsayan ve Türkiye’de bulunan Kobi’lerin
bünyelerinde çalışan personel sayıları yaklaşık olarak gösterilmiştir. 2009 yılında Kobi’lerde istihdam eden
işçi sayısı 7 buçuk milyonu aşarken; 2019 yılında bu sayı yaklaşık olarak 11 milyon 329 bine yükselmiştir.
Var olan işletmelerin %98,8’ini oluşturan Kobi’ler;
• İstihdamın %72,4'ünü,
• Personel maliyetinin %51,8'ini,
• Cironun %50,4'ünü,
• Üretim değerinin %44,1'ini ve
• Faktör maliyetiyle katma değerin %44'ünü oluşturmaktadır (TÜİK, 2020).

2.5. Kobi’lerin Sisteme Olan Faydaları
Kobi'ler genellikle bir girişim olarak geçmişinde uzun bir tarihçe barındırmamakla beraber buna karşın
büyük firmaların doğuşu da Kobi’lere dayanmaktadır. Şimdiki büyük firmaların birçoğu, dinamik lider
tipleriyle iyi yönetilmesi sonucunda önceden birer Kobi iken artık büyük bir firma haline gelmişlerdir
(Szonyi, 1991: 17). Kobi'ler küçük ölçekli olduklarından dolayı yerel pazarı çok iyi tanımaktadırlar. Bu
tanıma Kobi’ ye mal ve hizmet üretirken tüketicinin ihtiyaçlarını bilme noktasında büyük bir avantaj
sağlamaktadır. Yine Kobi’lerin çevresinde bulunan satıcı ve alıcılarla iletişimin kuvvetli olması dolayısıyla
ihtiyaç duyduğu ham madde ve sermayeye ulaşımı da kolaydır.
Kobi’lerde çalışan sayısı az olduğundan dolayı çalışanların fikir ve düşüncelerinin yöneticilere ulaşması
daha kolaydır. Bununla birlikte yöneticinin iş yeri huzuru ve üretimin ve hizmetin kaliteli bir şekilde
devam etmesi adına çalışanını motive etmesi onlarla iletişim etkileşim halinde olması da büyük işletmelere
göre daha kolaydır. Yönetici ile çalışanlar arasındaki etkileşimin yakın olması Kobi’nin ve çalışanların
denetimine de imkân vermektedir.
Kobi’ler; piyasanın değişimine ve dönüşümüne daha hızlı, bürokrasiye takılmadan karşılık verebilirler.
Ayrıca değişime ayak uyamama ve işlerin yolunda gitmemesi halinde küçük bir sermaye ile kurulduğu
için risk de az olacağından Kobi’nin yok olması ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine neden olmaz.
Ülkedeki işsizlikle mücadele noktasında Kobi’ler istihdam sağlamaktadır. Bu istihdam emek yoğun bir
istihdam olduğundan dolayı kalifiye eleman yetişmesine de öncülük etmektedir (Akgemci, 2001:10).
Burada söylenenleri tekrar edecek ve toparlayacak olursak, Kobi’lerin avantajları şöyle sıralanabilir:
• Büyük miktarda yatırıma girmeden önce yeni bir fikir veya buluşa pazarın tepkisinin bilinmesinin
zorunlu olması,
• Desteklenmeleri aynı zamanda ülkedeki işsizliğin azalması anlamına gelmesi,
• El emeğinin mal ve hizmetin üretilmesinde önemli bir faktör olarak yer alması,
• İşverenlerin firmaları kendi bölgelerinde kurmaları,
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• Kolay bozulabilen malların pazarlanması ya da üretilmesi,
• Personel ile yakın ilişkilerin gerekli olması,
• Teknik gelişmelere kısa sürede ayak uydurabilme yeteneğine sahip olunması,
• Üretilen ürünlerin pazarının ve bu ürünlere olan talebin sınırlı olması,
• Ülke içindeki farklı bölgelerin kalkınmasında ve çevrenin korunması,
• Yönetimde çok yakın denetim ihtiyaç hissedilmesi,
• Yatırım yapılırken daha çok kendi öz sermayelerine ağırlık verilmesidir (Akgemci, 2001:13).

2.6. KOBİ’lere Sağlanan Destekler
Her girişimci Kobi olarak piyasaya girerek büyümeyi hedeflemektedir. Kobi’lerin büyümesi de hem
işletme için hem de ekonomi için oldukça önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kobi’ler
maliyetlerini optimal düzeyde tutacak şekilde büyümelidir ve bu büyüme ile toplumunda refah seviyesini
arttırmaktadır. Zaten hızla değişen piyasada dişli bir rekabet karşısında ayakta durulmak isteniyorsa
Kobi’lerin büyümesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kobi’leri büyümeye teşvik eden faktörler arasında
Kobi’lere sağlanan her türlü desteğin önemli katkısı bulunmaktadır. Dışarıdan sağlanan bu desteklerin
amacı, Kobi’lerin sağlıklı bir büyüme aşamasında geçmesini sağlamaktır. Bu destekler arasında yatırımlara
sağlanan devlet destekleri, Eximbank ve Kosgeb destekleri oldukça önemlidir. Bu desteklerden optimal
şekilde yararlanan Kobi’lerin büyümemesi olanaksızdır (Yurttadur, 2015: 109,116).
Türkiye’de Kobi’lere yardım ve destek sağlayan birçok kuruluş mevcuttur. Bu kapsamda sayılabilecek
kurum ve kuruluşlar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),
Kalkınma Ajansları, Türkiye Orta Ölçekli, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV),
Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXİMBANK), İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)’dir.
Esnaf ve sanatkâr kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve
kooperatifler tarafından Kobi’lere finansman desteği ve teknik yardım, destek hizmetleri sunulmaktadır
(Haftacı, 2015: 27-29). Ayrıca 2012 yılında “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te devlet yardımları,
devlet destekleri olarak revize edilmiştir.
Özel İhtisas Komisyon Raporuna göre Dokuzuncu Kalkınma Planı ile Kobi girişimlerine destekler
konusunda önemli ölçüde yol kat edilmiş; Onuncu Kalkınma Planı ile girişimcilik eğitimleri üzerinde
durulmuştur. Son beş yıllık kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı ile de girişimler konusunda
önemli destekler yer almaktadır.

2.6.1. KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
KOBİ Gelişim Destek Programı ile, ulusal sanayi ve ekonomi hedefleri doğrultusunda belirlenen
öncelik alanlarında KOBİ’ler tarafından hazırlanan projeler desteklenir. Öncelik alanları;
kalkınma planında yer alan hedefler ve diğer stratejik dokümanlardaki öncelikler dikkate
alınarak belirlenir. Ulusal sanayi ve ekonomi politikalarımızın odağında; yüksek teknoloji ve
katma değerli sektörler yer almaktadır.
KOBİGEL Destek Programı ile;
 Yüksek teknolojili
 Katma değerli sektörlerdeki kapasite ve becerilerinin geliştirilmesi
 Geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin daha yenilikçi iş modelleri ile çalışmaya teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır.
KOBİGEL programının destek unsurları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: KOBİGEL Destek Unsurları
Destek Üst Limiti

Destek Oranı
Desteklenecek Giderler
Proje Süresi

1 Milyon TL
300.000 TL Geri Ödemesiz
700.000 TL Geri Ödemeli
%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek
olarak ödenir).
Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz
%100’dür.
Makine-teçhizat, personel, yazılım, hizmet
En az 8
En Fazla 36 Ay

2.7. Literatür Taraması
Bu bölümde Kobi’lerin faydalandıkları destekler ve amacına ulaşma düzeylerini değerlendirebilmek adına
literatür taraması yapılmıştır. Konu ile ilgili yerli ve yabancı çalışmaların uygulamalı olanlarından
yararlanılmıştır.
Kaufmann ve Tödtling’ in (2002) yaptıkları çalışmada bir araştırma projesi olan SMEPOL Projesi’nden elde
edilen veriler ile Yukarı Avusturya bölgesinde bulunan Kobi’lere sağlanan inovasyon desteğinin etkileri,
güçlü ve zayıf yönleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yazarlar bölgede mevcut mali darboğazlardan dolayı
doğrudan destek oldukça verimli olmasına rağmen uzun vadede yeniliğin uzun vadede finanse edilmesi
ve bunun da ticarileştirilmesinin eksik olduğunu öne sürmektedir. Bunların yanı sıra çalışmada, Kobi’lerin
bilinçlendirilmesi ve ihtiyaçları hedef alan AR-GE çalışmalarının eksikliğine de değinilmiştir.
Kalkan (2005) Kobi’lere sağlanan desteklerin örgütsel performanslarına etkilerini ölçmek amacıyla yaptığı
çalışmada, Konya ve Ankara-Ostim’ de imalat sektöründe faaliyet gösteren 10 ve 250 çalışanı bulunan
toplam 180 Kobi’ye anket yöntemini kullanmıştır. Yazar, verilen eğitim, pazarlama ve teknoloji destekleri
ile satış ve kalitenin artmasın yanı sıra ihracatın da bundan olumlu yönde etkilendiği sonucuna varmıştır.
Erdil ve Kalkan (2005) yaptıkları çalışma ile Ankara’da faaliyet gösteren 10-250 arasında personele sahip
275 firmanın aldıkları desteklerin faaliyetlerine etkileri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çalışmaya
konu olan Kobi’lerin ürün kalite ve yeniliğinin yanı sıra karlılıklarında da artış olduğu belirlenmiştir.
İbrahimi (2005), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren 50 adet Kobi’ye
ilişkin yaptığı çalışmada yapılan desteklerin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Uygulama yapılan 50 Kobi’nin
yalnızca 36’sının bu desteklerden faydalandığını ekleyerek en çok destek alınan kamu kurumunun Kosgeb
olduğunu belirlemiştir. Çalışmada, destek alınan diğer kurum ve kuruluşların ise Hazine Müsteşarlığı, Dış
Ticaret Müsteşarlığı, Türk Eximbank, Halk Bankası ve TÜBİTAK olduğu saptanmıştır.
Kosgeb desteklerinin ağırlıklı olduğu sonucuna varan bir başka çalışma ise Yerlikaya (2014)’ya aittir.
Yerlikaya çalışmasında, farklı sektörlerde yer alan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan önceden
destek alan 50 Kobi’yi analiz etmiştir. Araştırmada yer alan bu 50 Kobi’nin son 10 yılda alınan desteklerden
araştırma-geliştirme, pazarlama ve kalite gelişim destekleri Kobi’ler üzerinde daha etkili bir performans
göstermelerini sağladığı sonucuna varılmıştır. Bunların yanı sıra Yerlikaya, bu desteklerin Kobi’ler
tarafından bilinmediği sonucunu ortaya koymuştur.
Ar (2009), Konya ilinde farklı sektörlerde yer alan ve özellikle Kosgeb’den destek alan 32 Kobi araştırma
konusu olmuştur. Çalışmada Kobi’lerin mevcut problemlerine yönelik yapılan desteklerin yetersiz olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda yazar, Kobi’lerin bilgilendirilmesine yönelik çeşitli eğitimlerin
sağlanması, desteklerin çeşitlendirilmesi ve devam ettirilmesi gibi birtakım önerilerde bulunmuştur.
Kolçak ve Bilici (2013) çalışmasında, NUTS-II ve TRA-I bölgesinde bulunan ve Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyetlerini sürdüren 45 Kobi’nin aldıkları finans desteklerinin etkileri incelenmiştir. Bu desteklerin
istihdam ve üretim ile pozitif bir ilişki bulunmuştur.
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Şanlıurfa ve Gaziantep’te farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren 131 Kobi üzerine yapılan uygulamada
Taşkıran (2014) Kobi’lere sağlanan desteklerin etkilerini araştırmıştır. Çalışmada Kobi’lerin desteklerle
ilgili bilgi eksikliği vurgulanmıştır.
Bayraktaroğlu vd (2015), Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 96 Kobi’ye sağlanan desteklerin
ihracatları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda verilen ihracat desteklerinin firmaların
karlılıkları konusunda önemli etkiye sahip olduğu saptamış ve birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Ombi vd. (2018) araştırmaları ile Malezya Sabah’ta imalat sanayinde faaliyette bulunan 161 Kobi’ye
uygulanan anketler doğrultusunda Kısmi En Küçük Kareler yaklaşımı kullanılarak finansal olan ve
finansal olmayan hizmetlerden yararlanan Kobi’lerin üretim performanslarına etkisi analiz edilmiştir.
Jauriyah (2014), Yusoff ve Yaacob (2010) çalışmalarında olduğu gibi Ombi vd. de sağlanan finansal
desteklerin Kobi’lerin performansları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ancak
eğitim ve danışmanlık gibi finansal olmayan destek hizmetlerinin bu performans üzerinde etkisinin
bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Hipotezleri
Bu araştırmanın amacı, KOBİGEL desteklerinin işletmelere katkısına yönelik KOBİ sahiplerinin görüşlerini
ve desteklerden memnun olma durumunu belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki
hipotezler kurulmuştur.
H1: Kobi’lerin işletme statüsü ile Kobi’lere Göre Teşviklerin İşletmelere Katkısı arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
H2: Kobi’lerin içinde bulundukları sektör ile Kobi’lere Göre Teşviklerin İşletmelere Katkısı arasında
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
H3: Kobi’lerin çalışan sayıları ile Kobi’lere Göre Teşviklerin İşletmelere Katkısı arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
H4: Kobi’lerin faaliyet süreleri ile Kobi’lere Göre Teşviklerin İşletmelere Katkısı arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
H5: Kobi’lerin sermaye yapıları ile Kobi’lere Göre Teşviklerin İşletmelere Katkısı arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
H6: Kobi’lerin kuruluş sermayeleri ile Kobi’lere Göre Teşviklerin İşletmelere Katkısı arasında anlamlı bir
ilişki bulunmaktadır.
H7: Kobi’lerin işletme statüsü ile Yeni Desteklere Başvuru Yapma Düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
H8: Kobi’lerin içinde bulundukları sektör ile Yeni Desteklere Başvuru Yapma Düşüncesi arasında anlamlı
bir ilişki bulunmaktadır.
H9: Kobi’lerin çalışan sayıları ile Yeni Desteklere Başvuru Yapma Düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
H10: Kobi’lerin faaliyet süresi ile Yeni Desteklere Başvuru Yapma Düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
H11: Kobi’lerin sermaye yapıları ile Yeni Desteklere Başvuru Yapma Düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır.
H12: Kobi’lerin kuruluş sermayeleri ile Yeni Desteklere Başvuru Yapma Düşüncesi arasında anlamlı bir
ilişki bulunmaktadır.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini Erzurum ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren Kobi Proje ve Kobi-Gel Kobi
Gelişim desteklerinden 2016-2019 yılları arasında yararlanan 65 adet Kobi niteliğindeki işletme
oluşturmaktadır. Bu işletmelerden kapananlar dışında kalan 45 adet işletmeye tamsayım anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir.
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3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın gerçekleştirilmesinde etik açıdan sakınca olmadığına dair Etik Kurul raporu Erzurum Teknik
Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’ndan 20.04.2021 tarihinde alınmıştır. Çalışmada
kullanılan veriler Kaya ve Peçen (1999), Çınar (2019) ve Koç (2008)’dan geliştirilen bir anket formu aracılığı
ile 2021 yılında yüz yüze toplanmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Anket yöntemiyle katılımcı firmalardan elde edilen anket verileri IBM SPSS Statistic 20 paket programı ile
analiz edilmiştir. Tüm bulgular 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Veri analizi olarak tek yönlü
varyans analizi, Levene Testi ve çoklu karşılaştırma testlerinden LSD testi kullanılmıştır.
4. BULGULAR
Ankette yer alan ifadelerin güvenirlik analizi Cronbach Alpha testi ile yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu
güvenirlik değerinin 0.80’den büyük olmasından hareketle anket maddelerinin güvenilir olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır (Cronbach’s Alpha = 0.96). Ek olarak Kobigel Desteğinin İşletme Performansına Yönelik
Etkileri ölçeğinin normallik varsayımı çarpıklık ve basıklık katsayı değerlerinden yola çıkılarak
incelenmiştir (bakınız: Tablo 3). Çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 aralığında yer alması veri setinin
normallik varsayımını karşıladığını ifade etmektedir (Tabachnick ve Fidel, 2015). Özetle, “imalat
sektöründe faaliyet gösteren Kobi’lerin yararlandıkları Kobigel desteklerinin amacına ulaşma düzeyleri”
anketi güvenirlik ve normallik varsayımları açısından incelenmiş ve anketin nitelikli maddelerden
oluştuğu görülmüştür.
Tablo 3: Betimsel İstatistikler
n

Kobigel

45

En
düşük
puan
8

En
yüksek
puan
40

X̅

Medyan

Mod

Ss

ÇK

BK

28.4

30

34

7.48

-.67

.69

çk = çarpıklık katsayısı (skewness), bk = basıklık katsayısı (kurtosis)
Erzurum ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren Kobi’lerin yararlandığı “Kobigel desteklerinin işletme
performansına etkileri” anketinden alınan en düşük puan 8 iken en yüksek puan 40’tır. Bu anketin puan
ortalamaları 28,4 ve standart sapması 7,48’dir. Bununla birlikte ölçekte en sık alınan puan ise 34’tür.
Tablo 4’te katılımcılara yönelik demografik bilgiler yer almaktadır.
Tablo 4: Katılımcılara Ait Demografik Bulgular

Cinsiyet
Yaş

Eğitim
Durumu

İşyerindeki
Görev

Görev Süresi

Erkek
Kadın
23-38
39-54
55-73
İlkokul
Ortaokul
Teknik Lise/Endüstri Meslek
Lise
Ön lisans
Lisans
İşletme Sahibi/Ortağı
Üst Kademe Yönetici
Orta Kademe Yönetici
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11 yıl veya üzeri
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Yüzde
100
20,0
71,1
8,9
15,6
13,3
13,3
33,3
6,7
17,8
77,8
4,4
17,8
15,6
8,9
75,6

N
45
9
32
4
7
6
6
15
3
8
35
2
8
7
4
34
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Tablo 4’e göre, genel olarak katılımcıların, iş yerlerinde 11 yıl veya daha fazla çalışma süresine sahip,
işletme sahibi ya da ortağı olarak faaliyet yürüten, 39-54 yaş aralığında lise mezunu erkek bireylerden
oluştuğu görülmektedir.
Tablo 5’te çalışmada yer alan firmalara yönelik bilgiler verilmektedir.
Tablo 5: İşletmelere Ait Demografik Bulgular
İşletme Statüsü

Sektör

İşletmedeki
Çalışan Sayısı
Faaliyet Süresi

Sermaye Yapısı

Kuruluş Sermayesi

Aile/Şahıs
Limited
Anonim
Hisseli Komandit
Gıda Ürünleri ve İçecek
Mobilya
Kimyasal Madde ve Ürünler
Metalik Olmayan Diğer Ürünler
Plastik ve Kauçuk Ürünler
Elektrikli ve Optik Donanım
Kâğıt/Ağaç Ürünleri
Tekstil Ürünleri, Giyiş Eşyası ve Deri
X
Y
1-9 kişi
10-49 kişi
50-249 kişi
1-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
10 yıl veya üzeri
Kendi Öz Kaynağı
Borç
Ticari Kredi
Banka Kredisi
Factoring/Leasing/Forfaiting
Devlet Hibe/Kredi Destek veya Teşvik
Diğer
0-250.000
250.001- 5.000.000

Yüzde
17,8
75,6
6,7
28,9
13,3
4,4
11,1
6,7
6,7
13,3
4,4
6,7
4,4
22,2
68,9
8,9
8,9
6,7
4,4
80,0
82,2
8,9
4,4
4,4
58,8
42,2

N
8
34
4
13
6
2
5
3
3
6
2
3
2
10
21
4
4
3
2
36
37
4
2
2
26
19

Tablo 5’e göre, çalışmada yer alan Kobi’lerin genel olarak büyük çoğunluğunun, 10-49 çalışana sahip, kendi
öz kaynakları ile faaliyetlerini finanse eden, gıda ürünleri ve içecek sektöründe faaliyet gösteren, 10 yıl
veya daha fazla bu sektörde faaliyette bulunan, kuruluşunda 250.000 TL ye kadar sermaye kullanan ve
ihracat yapmayan limited şirketlerden oluştuğu görülmektedir.
Tablo 6’da Kobi’lerin karşılaştıkları temel sorunlar ve finansman çözümünde kullandıkları alternatifler
verilmiştir.
Tablo 6: Kobi’lerin Karşılaştıkları Temel Sorun ve Finansman Çözümünde Kullandıkları Alternatifler

Karşılaşılan 3 Temel
Sorun
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İç Denetim Sorunları
Araştırma Yöntemi ve Soruları
Personel Sorunları
Pazarlama Sorunları
Teknolojik Sorunlar
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Yüzde
3,0
8,2
26,1
20,1
14,2

N
4
11
35
27
19
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Son 3 Yılda Finansman
Çözümünde Kullanılan
Alternatif
Hibe/Kredi/Borç

Yönetim ve Organizasyon Sorunları
Finansal Sorunlar
İhracat Teşvikleri
Organize Sanayi Bölgesi Yardımları
Vergi Türü Teşvikleri (KDV Muafiyeti Yatırım İndirimi
Nakit Yardımlar
Kosgeb Destekleri
Kalkınma Ajansları
Banka Kredisi
Diğer

1,5
26,9
6,7
5,3

2
36
5
4

12,0

9

1,3
53,3
5,3
16,3
-

1
40
4
12
-

Tablo 6’ya göre Kobi’lerin en çok karşılaştıkları sorun %26,9 ile finansal sorunlar olup bu sorunu %26,1 ile
personel sorunları ve %20,1 ile pazarlama sorunları takip etmektedir. Finansman sorunlarının çözümünde,
Kobi’lerin %53,3’ünün, Kosgeb desteklerinden, %16,3’ünün banka kredisinden yararlandığı
görülmektedir.
Tablo 7’de Kobi’lerin faydalandıkları destek sayısı ve kullanım amaçları verilmiştir.
Tablo 7: Faydalanılan Destek Sayısı ve Kullanım Amacı

Son 3 Yılda Faydalanılan
Destek Sayısı

Son 3 Yılda Alınan
“Hibe/Kredi/Borç”un
Kullanılma Amacı

1
2
3
4
5
Yeni makine ve teçhizat almak, kapasiteyi
arttırmak
Belgelendirme ve sertifikasyon
Hammadde ve hizmet satın almak
Genel giderleri ve personel ihtiyacını
karşılamak
Daha önce alınan bir kredinin veya borcun
geri ödemelerini yapmak
Eğitim
Diğer

Yüzde
48,9
42,2
8,9
-

N
22
19
4
-

50,0

34

14,7
-

10
-

32,4

22

1,5

1

1,5
-

1
-

Tablo 7’ye göre araştırmaya katılan Kobi’lerin son 3 yılda 1 destekten faydalanmıştır. Son 3 yılda yeni
makine ve teçhizat almak, kapasiteyi arttırma amacıyla hibe/kredi/borcun kullanıldığı görülmektedir.
Tablo 8’de Kobi’lerin desteklerden faydalanma durumu ve faydalanamama sebepleri verilmiştir.
Tablo 8: Kobi’lerin Desteklerden Faydalanma Durumu ve Faydalanamama Sebepleri

Desteklerden Yeterince
Faydalanabilme

Kobigel Desteklerinden
Yeterince
Yararlanılamamasının
Sebepleri
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Yüzde

N

Evet

24,4

11

Hayır
Teşviklerle ile ilgili bilgilendirme eksikliği
Teşvikle sağlanan kredinin maliyetinin
yüksekliği
Teşviklerin kabul aşamasının yavaşlığı ve
uzun süre alması
Teşvik şartlarının KOBİ’ler için ağır olması
Yatırım indirimlerinin yetersiz kalması
Teşvik prosedürlerinin karmaşık olması

75,6
14,4

34
13

7,8

7

10,0

9

14,4
5,6
14,4

13
5
13

1400
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Teşvik kabulünden sonraki şartların
işletmenin özgürlüğünü kısıtlaması
Daha önce teşvik alan işletmelerin olumsuz
yorumları
Teşvikten faydalanan işletmeler yeterince
denetlenmiyor ve teşvik amacına ulaşmıyor
Teşviklerden yeterince yararlanıyorum
Diğer

10,0

9

-

-

5,6

5

7,8
10,0

7
9

Tablo 8’e göre Kobi’ler genel olarak desteklerden faydalanamadıklarını düşünmektedirler. Kobi’lerin bu
desteklerden yeterince yararlanamamalarında, “teşviklerle ile ilgili bilgilendirme eksikliği”, “teşvik
şartlarının Kobi’ler için ağır olması” ve “teşvik prosedürlerinin karmaşık olması” nedenlerinin olduğu
görülmektedir.
Ayrıca ankette %10’luk paya ait “diğer” seçeneğini işaretleyen katılımcıların yaklaşık %90’ı ortak olarak
Kobigel Desteklerinden Yeterince Yararlanılamamasının Sebepleri arasında söz konusu bu desteklerin
makine, ekipman, personel, belgelendirme vb. başlıklarla sınırlı olduğu bunun yerine nakdi sermaye ya da
hammadde malzeme gibi destek alanlarını kapsaması gerektiği görüşünü bildirmiştir.
Tablo 9’da destek kullanım sürecinde en çok zorluk çekilen aşamalar verilmiştir.
Tablo 9: Destek Kullanım Sürecinde En Çok Zorluk Çekilen Aşama

Destek Kullanım
Sürecinde En Çok Zorluk
Çekilen Aşama

Sistem kayıt aşamasında
Destek başvurusu aşamasında
İlgili kuruma Proje/İş Planı hazırlama
aşamasında
İlgili kurumun destek ödemesi aşamasında
Diğer
Hiçbiri

Yüzde
8,9
7,1

N
5
4

14,3

8

46,4
12,5
10,7

26
7
6

Tablo 9’a göre katılımcı Kobi’ler için destek kullanım sürecinde en çok zorluk çekilen aşamanın ilgili
kurumun destek ödemesi olduğu görülmektedir.
Tablo 10’da teşvikler hakkında Kobi’lerin düşünceleri verilmiştir.
Tablo 10: Teşvikler Hakkında Kobi’lerin Düşünceleri
Kobi’lere Göre
Teşviklerin Erzurum
İlindeki İşletmelere
Katkısı
Kobi’lerin Yeni
Desteklere Başvuru
Yapma Düşüncesi

Çok olumlu
Olumlu
Değişen bir şey olmadı
Olumsuz
Evet
Hayır

Yüzde
13,3
64,4
20,0
2,2
82,2

N
6
29
9
1
37

17,8

8

Tablo 10’a bakıldığında desteklerin Erzurum ilinde faaliyette bulunan Kobi’lere katkısı, genel olarak
olumlu olup, Kobi’lerin yeni desteklere yönelik başvuru yapma düşüncelerinin pozitif olduğu
görülmektedir.
%17,8’i hayır deme gerekçesi olarak, bu desteklerin olumlu katkısı noktasında hem fikir olmalarına rağmen
desteğin alan sınırlı olmasını belirtmişlerdir.
Tablo 11’de Kobigel desteklerinin işletme performansına etkilerine ilişkin ifadelerin ortalama değerleri ve
standart sapmaları verilmiştir.
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Tablo 11: Kobigel Desteklerinin İşletme Performansına Etkilerine İlişkin İfadelerin Ortalama Değerleri ve Standart
Sapmaları
Alınan destekler işletmenin kârlılığını artırmıştır.
Alınan destekler işletmenin satışlarını artırmıştır.
Alınan destekler işletmenin kapasitesini artırmıştır.
Alınan destekler işletmenin performansını artırmıştır.
Alınan destekler işletmenin ürün yeniliğine katkı
sağlamıştır.
Alınan destekler işletmenin rekabet gücünü artırmıştır.
Alınan destekler işletmenin itibarını ve imajını artırmıştır.
Alınan destekler bölge kalkınmasına olumlu etki
sağlamıştır.

Ortalama
3,31
3,40
3,47
3,78

S. Sapma
,925
1,009
1,079
1,146

3,51

1,014

3,38
3,64

1,051
1,069

3,91

1,164

3,55

,93557

Tablo 11’de verilen Kobigel desteklerinin işletme performansına etkilerine ilişkin ifadelerin ortalama
değerleri ve standart sapmalarına bakıldığında, katılımcıların, ölçekte yer alan ifadelere vermiş oldukları
yanıtların genel olarak ortalamasının 3,55 olduğu görülmektedir. Ölçekte yer alan ifadelerde en yüksek
ortalamaya sahip ifade 3,91 ile “Alınan destekler bölge kalkınmasına olumlu etki sağlamıştır.” ifadesi olup,
bu ifadeyi 3,78 ile “Alınan destekler işletmenin performansını artırmıştır.” ifadesi ve 3,64 ile “Alınan
destekler işletmenin itibarını ve imajını artırmıştır.” ifadeleri takip etmektedir. Dolayısıyla, işletmeler için
Kobigel desteklerinin önemli olduğu, İşletmelerin Kobigel programından alacağı desteklerle, işletmelerin
performanslarının da itibar ve imajlarında, ürün yenilikleri gibi birçok alanda katkı sağlayacağı ve bölgesel
kalkınmanın gelişmesine katkı sunacağı söylenebilmektedir.
Tablo 12: Katılımcıların Devlet Desteklerinin İşletme Performansına Etkilerine İlişkin Katılım Dereceleri ile
Kuruluş Sermayesi Değişkenine Yönelik Tek Yönlü Varyans Analizi
Devlet Desteklerinin İşletme
Performansına Etkisi
1. Kendi Öz Kaynağı Gruplar arası
2. Borç
3. Ticari Kredi
Gruplar içi
4. Devlet Hibe Kredi
Destek veya Teşvik
Toplam

Kareler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalaması

6,851

3

2,284

31,661

41

,772

38,512

F

p

,957

,043

44

Tablo 12’de sunulan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, p değeri (0,043) <0,05 olarak elde edildiği
için devlet desteklerinin işletme performansına etkilerine ilişkin katılım dereceleri ile işletmelerin kuruluş
sermayesine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Varyansların homojenlik durumlarının tespiti için
yapılan Levene Testi sonuçları Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13: Varyansların Homojenliği Testi
Devlet
Desteklerinin
İşletme
Performansına
Etkisi

Levene İstatistiği

df1

df2

P

2,830

3

41

0,050153

Tablo 13’e göre p değeri (0,050153) olduğundan, varyansların homojen dağıldığı görülmektedir. Bu
durumdan dolayı çoklu karşılaştırmalar için LSD testi yapılmıştır. Yapılan test sonuçları tablo 14’te
verilmiştir.
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Tablo 14: Devlet Desteklerinin İşletme Performansına Etkilerine İlişkin Katılım Dereceleri ile Kuruluş
Sermayesine Yönelik LSD Testi Sonuçları
(I) Sermaye Yapısı

Kendi Öz Kaynağı

Borç

Ticari Kredi

Devlet
Hibe/Kredi/Destek veya
Teşvik

(J) Sermaye Yapısı
Borç
Ticari Kredi
Devlet Hibe/Kredi/Destek veya
Teşvik
Kendi Öz Kaynağı
Ticari Kredi
Devlet Hibe/Kredi/Destek veya
Teşvik
Kendi Öz Kaynağı
Borç
Devlet Hibe/Kredi/Destek veya
Teşvik
Kendi Öz Kaynağı
Borç
Ticari Kredi

Ortalama
Fark (I-J)
-,58024
-,86149

Sx

p

,46252
,63795

,217
,184

-1,61149

,63795

,015*

,58024
-,28125

,46252
,76103

,217
,714

-1,03125

,76103

,183

,86149
,28125

,63795
,76103

,184
,714

-,75000

,87876

,398

1,61149
1,03125
,75000

,63795
,76103
,87876

,015*
,183
,398

* p<0.05 yanılma düzeyinde fark anlamlıdır.
Tablo 14’e göre, p değeri (0,015) <0,05 olduğundan dolayı, devlet desteklerinin işletme performansına
etkilerine ilişkin katılım derecelerinin kuruluş sermayesi kendi öz kaynağı olanlar ile kuruluş sermayesi
olarak devlet hibe kredi destek veya teşviki kullananlara göre farklılaştığı görülmektedir.
Tablo 15: İşletmelere Ait Demografik Bilgiler İle Kobi’lere Göre Teşviklerin Erzurum İlindeki İşletmelere Katkısı
Arasındaki İlişki
Hipotezler

p-değeri

Karar

H1

.88

Ret

H2

.92

Ret

H3

.89

Ret

H4

.04

Kabul

H5

.85

Ret

H6

.25

Ret

H7

.36

Ret

H8

.89

Ret

H9

1.00

Ret

H10

.70

Ret

H11

.63

Ret

H12

.43

Ret

Kobi’lerin demografik bilgileri ile (işletmenin statüsü, faaliyet gösterdiği sektör, işletmedeki çalışan sayısı,
faaliyet süresi, sermaye yapısı) ile Kobi’lere göre teşviklerin Erzurum ilindeki işletmelere katkısı arasında
ilişki olup olmadığına bakmak için “Fisher’s Exact Test” kullanılmıştır ve p değerlerine tabloda yer
verilmiştir. Analiz sonucu incelendiğinde p değeri .05’ten küçük olmasından dolayı kurulan
hipotezlerden (H1, H2, H3, H4, H5, H6) yalnızca Kobi’lerin faaliyet süreleri ile Kobi’lere Göre Teşviklerin
Erzurum ilindeki işletmelere katkısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. H4 hipotezi kabul edilmiştir.
Kalan hipotezler ise (H1, H2, H3, H5, H6) reddedilmiştir.
Kobi’lerin demografik bilgileri ile (işletmenin statüsü, faaliyet gösterdiği sektör, işletmedeki çalışan sayısı,
faaliyet süresi, sermaye yapısı) ile yeni desteklere başvuru yapma düşüncesi arasında ilişki olup
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olmadığına bakmak için de “Fisher’s Exact Test” kullanılmıştır. Analiz sonucu incelendiğinde p değeri
.05’ten büyük olmasından dolayı kurulan hipotezler (H7, H8, H9, H10, H11, H12) reddedilmiştir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Dünyadaki toplam işletmelerin yaklaşık olarak %99’unu oluşturan Kobi’ler değişen ve gelişen dünyaya
paralel olarak hızla değişen müşteri taleplerine ve tekniğe hızlı bir şekilde adapte olmakta ve karşılık
verebilmektedir. Kobi’lerin bunun gibi büyük işletmelere kıyasla birçok avantajı mevcuttur.
Bunlar Kobi kavramının önemini ortaya koyarken literatürde bununla ilgili ciddi bir tanım karmaşası
yaşanmaktadır. Her ne kadar Kobi’lerin ortak, tek bir tanımının yapılamaması nicel ve nitel tanımlama
kriterlerin karmaşıklığından kaynaklansa da bu durum Kobi kavramını anlamamızı güçleştirmektedir.
Öncelikli olarak tanım konusunda –özellikle nicel özellikler- ortak bir kanıya varılması Kobi’lerin
kompleks kavramını ortadan kaldırarak sağlanan desteklerin daha net olmasını sağlayacaktır.
Kosgeb’in ilk kez 2016 yılında Kobi’lerle tanıştırılan Kobigel Destek Programı’nın Erzurum ilindeki
Kobi’lere etkisinin araştırıldığı bu çalışma kapsamında, çalışmaya 45 Kobi katılmış ve veri seti normallik
varsayımını karşılamıştır. Çalışmaya genel olarak limited statüsündeki gıda ürünleri ve içecek sektöründe
bulunan Kobi’ler katılmıştır ve çoğunluğu 10-49 çalışana sahip olup 10 yıl veya üzerinde sektörde
bulunmaktadırlar. Genel olarak finansal sorunlar yaşayan bu Kobi’lerin daha çok Kosgeb desteklerinden
faydalandıkları görülmektedir. Benzer şekilde Alural’ın (2019) KOBİGEL Programı üzerine Bursa ili
özelinde bir değerlendirme yaptığı tez çalışmasında, katılımcıların büyük bir çoğunluğu limited
statüsünde olup katılımcı Kobi’lerden Kosgeb dışında başka kurumlardan destek almayanların oranının
yüksek olduğu belirlenmiştir. Güler ise 2017 yılındaki tez çalışmasında Kosgeb destek programlarının
diğer kurum ve kuruluşlar ile kıyaslandığında daha avantajlı bir tercih olacağını öne sürmüştür.
Günümüze kadar Kobi sayılarında kayda değer bir artış mevcuttur. Bu da dünyada istihdamın büyük
yükünü, Kobi’lerin taşıdığını göstermektedir. Buna rağmen Türkiye’de Kobi’lerin dış ticaret rakamları
oldukça düşük kalmaktadır. Kobi’lere sağlanan desteklere bakıldığında bunun sebebi açıkça
görülmektedir. Kobi’lere yönelik en fazla program ve proje sürdüren kuruluşun Kosgeb olduğu
yadsınamaz. Fakat desteklerin yetersiz kalması sebebiyle Kobi’lere destek olmak için kurulan diğer
kuruluşların da daha çok destekleyici program üretmesi gerekmektedir. Aynı şekilde Candan (2018)
çalışmasında, bu kurum ve kuruluşların yönetim konusunda işletmelere yol gösterici olan desteklerinin
yetersiz olduğunu belirtmiştir.
Alural (2019), çalışmasında projelerin personel desteği bütçelerindense makine ve teçhizatın daha önemli
bir kalem olduğunu söylemektedir. Benzer şekilde Erzurum ilindeki katılımcıların çoğunluğunun alınan
destekleri büyümeye yönelik; yeni makine ve teçhizat almak, kapasiteyi arttırmak amacıyla kullandıkları
sonucuna ulaşılmıştır.
Alural (2019) çalışması incelendiğinde Kobigel projelerinin işletmeye büyük bir fayda sağladığı
görülmüştür. Aynı zamanda Kobigel destek programının istihdama katkısı da bulunmaktadır. Fakat yazar
bu katkının diğer şehirlere oranla Bursa ilinde daha düşük olduğunu belirtmiştir. Bunların yanı sıra
Kobi’ler, teşviklerin Erzurum ilindeki işletmelere olumlu katkı yaptığını düşünmekte ve yeni destekler
karşısında pozitif bir tutum sergileyecekleri sonucuna ulaşılmıştır.
Sevinç ve Eren (2019) ise çalışmalarında Kobigel dışında diğer Kosgeb destek programlarının firma
sorunlarına göre kullandırılma imkânının, çözümde oldukça önemli katkısı olması beklenmektedir.
Bununla beraber firma ve sektörlerin genel ekonomiye katkısının da daha fazla olabileceği ileri
sürülmüştür.
Ayrıca literatürde Kobi’lerin ihtiyaç duyduğu kurumsallaşma ve Kosgeb destekleri ile ilgili çalışmaların
da olduğu görülmüştür. Ege (2018) TR-71 bölgesindeki Kobi’lerin kurumsallaşma sürecinde Kosgeb
desteklerinin rolünü araştırdığı çalışmasında, kurumsallaşma düzeyi ile Kosgeb’den aldıkları destek
süreleri arasında anlamlı bir ilişki bulamamakla beraber destek programlarının destek üst limitlerinin
artması ile kurumsallaşma düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Benzer şekilde Sevinç ve Eren
(2019) çalışmalarında Kobigel destek projesinin kurumsallaşma ile beraber üretim ve pazarlama
sorunlarına da hitap ettiğini ileri sürmüştür. Yazarlar aynı zamanda nitelikli eleman desteklerinin Kobigel
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desteklerinden daha önemli olduğunu söylemektedir. Çalışmada Erzurum ili kapsamında kurumsallaşma
düzeyi ile ilgili araştırma yapılmamıştır. Gelecekte yapılan araştırmalarda, Kobigel desteklerinin yanında
diğer desteklerin kurumsallaşma düzeyi üzerindeki rolleri ile ilgili çalışmalar yapılarak Kobi’lerin rekabet
gücünü artırıcı etkileri ile desteklenmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
Çalışmaya katılan katılımcıların birçoğu desteklerden yeterince faydalanamadıklarını düşünmekte ve
bunun sebebi olarak teşviklerle ilgili bilgilendirme eksikliği, teşvik şartlarının Kobi’ler için ağır olması ve
prosedürlerin karmaşık olmasını gerekçe göstermektedir.
Bölgedeki üretimleri ile kalkınma ekonomisindeki değerleri giderek daha net anlaşılsa da ekonominin devi
olan Kobi’lerin sermaye sıkıntılarını minimize etmeleri için Kobigel ve benzeri destekler ile yeni yatırımlar
için cazibe kazandırıcı teşviklere daima ihtiyaçları bulunmaktadır. Kosgeb’in verdiği bu desteklerle de
Kobi’lerin girişimcilik ruhunun geliştirilmesi hususunda motivasyon sağlamak, Kobi’lerin faaliyetlerini
arttırmak, sürdürülebilir rekabet avantajlarını korumak, ihracat oranlarını yükseltmek, katma değerli
üretim yapmalarını sağlamak, endüstri 4.0 ile uyumlu üretim parkuruna sahip olmalarını ve Avrupa
standartları ile entegre üretimi sağlamak, ar-ge çalışmalarını desteklemek, sektörde iş birlikleri yaparak
çözüm ortaklığı sağlamak amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda Kosgeb’in Kobi’ler arasında ismi en çok duyulan Kobigel Destek Programı ile ilgili daha çok
bilgilendirme çalışması yapması, prosedürleri kolaylaştırma açısından revize etmesi ile hem programa
hem de Erzurum’da bulunan Kobi’lere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Yine desteklerin
duyurulmasına yönelik farklı duyurum mekanizmaları geliştirilerek daha çok kişi haberdar edilebilir. En
çok sıkıntı yaşandığı belirtilen destek ödeme aşaması ile ilgili iyileştirme yapılmasının da uygun olacağı
değerlendirilmektedir. Yine kuruma proje hazırlama aşamasında yaşanılan sıkıntılara yönelik kurumun
başvuru dönemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapması faydalı olacaktır. Kobi’lerin belirttiği personel
ve pazarlama sorunları da desteklerde bu başlıklara ayrılan bütçelerin arttırılması ile belli ölçüde
giderilebilir. Ek olarak Kobi ihtiyaçlarına yönelik şartların karşılıklı olarak gözden geçirilmesi de yine
karşılıklı bir yarar sağlayacaktır. Ayrıca Kobi’lere destek sağlayan kurumların da üniversite ile iş birliği
yaparak destek programları tasarlamaları hem üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlayabilir hem de
nitelikli işgücü sorununun aşılmasına yardımcı olabilir. Çalışma, Erzurum ilindeki Kobi’lerle sınırlı
kalmıştır. Sonraki çalışmalarda desteklerden yararlanan Kobi’lere bölgesel uygulanacak anketlerden elde
edilecek verilerle bölgesel değerlendirmeler yapılarak sonuçlar genellenebilir.
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ÖZET
Amaç – Turizm rehberliği bölümünde öğrenimine devam eden öğrencilerin COVID-19 salgını süresince
kariyer planlarını değiştirip değiştirmediği ve salgının kariyer planlarını nasıl etkilediğini belirlemek
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacının yanı sıra öğrencilerin turist rehberliği ile
ilgili düşünceleri de ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Yöntem – Çalışmanın gerçekleştirilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. İlk olarak
öğrencilere kariyer planlaması, COVID-19 salgını ve turist rehberliği ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş ve Google
Formlar üzerinden oluşturulan dört açık uçlu soru cevaplanmak üzere katılımcılara gönderilmiştir. Çalışma
verileri 20 Aralık 2020 ve 20 Ocak 2021 tarihleri arasında 75 öğrencinin katılımıyla elde edilmiştir.
Bulgular – Öğrencilerin turist rehberliği ile ilgili düşünceleri duyuşsal ifadeler ve turist rehberliği ile ilgili
düşünceler kategorilerinde açıklanmış olup, genellikle olumlu görüşler bildirdikleri bulgulanmıştır. Bununla
birlikte, mesleğin yorucu, zor ve riskli olduğunu belirten öğrenciler de bulunmaktadır. Bazı öğrenciler,
COVID-19 salgınının psikolojik gerilim yaratma, karamsarlığa yol açma, içe kapanma, belirsizliklere neden
olma gibi olumsuz etkileri olduğunu belirtirken; bazı öğrenciler ise salgının fırsatlar yarattığını belirterek
tasarruf bilincine sahip olma ve yedek planlar için kendini geliştirme gibi olumlu etkileri olduğunu ifade
etmişlerdir. Aynı zamanda öğrencilerin salgın döneminde farklı kariyer planlarına yöneldiği tespit edilmiştir.
Tartışma – Öğrencilerin turist rehberliği dışında farklı alanlarda kariyer yapma isteği veya ikinci meslek
olarak turist rehberliği mesleğini yapma isteği çalışmanın sonuçlarından biridir. COVID-19 salgınının turizm
sektörü üzerinde yarattığı ekonomik olumsuz etkinin yanı sıra nitelikli ve geleceğin turist rehberleri
olabilecek öğrencilerin meslekten uzaklaşmaları veya bu dönem içerisinde çeşitli endişe ve korku gibi
duygular ile meslek hakkında karamsar olmaları turist rehberliği mesleğinin geleceği için düşündürücü bir
durumdur.
ABSTRACT
Purpose: The purpose of this study is to find out how COVID-19 pandemic has affected the career plans of
tour guiding students, and whether the pandemic has changed their career plans. Along with the main
objective of this study, it was also aimed to reveal the thoughts of the students on tour guiding.

Design/methodology/approach – Qualitative research methods were used in this study. The students were
first given information on career planning, COVID-19 pandemic, and tour guiding, and 4 open-ended
questions created through Google Forms were sent to the participants. This study was conducted between
December 20, 2020 and January 20, 2021 with participation of 75 students. The data obtained were analyzed
Received 7 February 2021 by using MAXQDA20 qualitative data analysis program.
Revised 19 May 2022
Findings – The thoughts of students on tour guiding were explained under affective expressions and thoughts
Accepted 25 May 2022
on tour guiding categories, and it was found that the students, in general, gave positive opinions. However,
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some students thought that tour guiding is an exhausting, challenging, and risky occupation. While some
students stated that COVID-19 pandemic has led to some negative impacts, such as, psychological stress,
pessimism, introversion, and uncertainties, others stated that the pandemic has created new opportunities,
and talked about some positive impacts, such as raising awareness on economy/savings, and selfimprovement for back-up plans. It was also found that the students have made different career plans during
this pandemic.
Discussion – One of the results of this study is the students’ desire to build a career apart from tour guiding,
or to engage in tour guiding as a side job. Along with negative economic impacts of COVID-19 pandemic on
tourism industry, the withdrawal of the students with the potential of becoming successful tour guides in the
future, or pessimism about the future of this occupation for various concerns are alarming factors to be
considered for the future of tour guiding.

*Bu çalışma, "Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Turist Rehberi Adaylarının Kariyer Planlarına Etkisi" adlı 2005E074 no’lu Yayın
ve Teşvik Araştırma Projesi kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.
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1. GİRİŞ
Kriz; insan yaşamına, doğal ve sosyal çevrelere büyük zararlar veren, organizasyonel yapılar, insanlar,
ekonomi veya teknolojinin neden olduğu felaketlerdir (Mitroff vd., 1987:283). Kriz; beklenmedik, şaşırtıcı, ani
ve öngörülemez durumlar olarak da tanımlanmaktadır (Roux-Dufort, 2007: 107). Dünya tarihinde savaşların,
doğal afetlerin, terör saldırılarının neden olduğu krizlerin yanı sıra ayak ve ağız hastalıklarının oluşturduğu
ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) virüsünün sebep olduğu sağlık krizleri de yaşanmıştır (Pearson
ve Mitroff, 1993; Okumuş ve Karamustafa, 2005:943; Roux-Dufort, 2007:105). Günümüzde Dünya, Çin’in
Wuhan şehrinde hayvan pazarından geçtiği düşünülen COVID-19 virüsünün yarattığı sağlık kriziyle
mücadele etmektedir (Youssef, Zeqiri ve Dedaj, 2020:121). Halihazırda yaşanılan kriz, birçok ülkeyi sosyal ve
ekonomik açıdan etkilemiş, insanların yaşamlarını kaybetmesine sebep olmuş ve olmaya da devam
etmektedir (Yorulmaz ve Sevinç, 2021). Geliştirilen aşı ile birlikte, COVID-19 virüsünün insan yaşamına olan
tehdidi azaltılmış olsa da virüsün oluşturduğu küresel çaptaki sağlık krizi hala sürmektedir. COVID-19
virüsünün sebep olduğu sağlık krizi sonucunda insanlar günlerce evlerinde karantinada kalmış, insan
hareketliliği sınırlandırılmış ve turizm sektörü başta olmak üzere birçok sektör büyük zarar görmüştür.
Yaşanılan bu durum, turizm sektörü gibi virüsten etkilenen sektörlerde kariyerini sürdürmek isteyen kişilerin
kariyer planlamalarını gözden geçirmelerine sebebiyet vermiştir.
Kişilere statü, ücret, motivasyon ve saygınlık gibi kazanımlar sağlayan kariyer, işletmelere de finansal yönden
katkıda bulunmaktadır (Üzüm ve Şenol, 2021:1342). İşletmeler, kendilerine fayda sağlayacak çalışanların
kariyer planlamasını yapmakta ve kariyerlerini geliştirmek için çeşitli eğitimler vermektedir. Bununla birlikte,
birçok kişi kendi kariyer planlarını yapmakta ve planlarına uygun adımlar atmaktadır. Bu noktada, oluşan
herhangi bir kriz kişilerin kariyer planlamalarını değiştirmesine neden olabilmektedir. Benaraba ve
arkadaşları (2022:10) yaptıkları çalışmada, COVID-19 salgınının öğrencilerin kariyer planlarında
belirsizliklere neden olduğunu ve birçok öğrencinin devlet hizmetlerine katılmak, bir iş sahibi olmak ve
akademik kariyer yapmak gibi farklı alternatif planlara yöneldiklerini bulgulamıştır. Bir başka çalışmada
Üngören ve Kaçmaz (2022), turizm sektöründe algılanan enfeksiyon riskinin ve COVID-19 virüsünün
oluşturduğu korku ve panik duygusunun öğrencilerin kariyer kaygısını artırdığını belirtmektedir. Rapp ve
arkadaşları (2022: 29) tarafından yapılan çalışmada öğrenciler, COVID-19 virüsü sebebiyle staj ve iş
fırsatlarının azaldığını belirtmiştir. Krizlerden etkilenen sektörlerde kariyer yapmak isteyen kişilerin kariyer
kaygısı olması ve bu kaygı neticesinde farklı sektörlere yönelmesi ise muhtemeldir. Bu noktada yapılan
çalışmanın amacı, turist rehberliği bölümünde öğrenimine devam eden üniversite öğrencilerinin kariyer
planlarının COVID-19 salgını sürecinde değişip değişmediğini bulgulamaktır. Çalışmanın amacına uygun
olarak ilk önce COVID-19, kriz, kriz süreci ve kriz süreci ile kariyer ilişkisi anlatılmış, daha sonrasında da
çalışmanın uygulama kısmı gerçekleştirilmiş ve çalışmanın bulguları paylaşılmıştır. Bu çalışmanın Türkiye’de
daha önce yapılmamış olması bilimsel anlamda katkı sağlaması bakımından önemlidir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
COVID-19 ve Turizm
Yeni koronavirüs salgını ilk olarak 2019 yılının Aralık ayı sonlarında Çin’in Wuhan şehrinde deniz ürünleri
ve hayvan pazarında bulunan; nefes darlığı, ateş ve öksürük gibi semptomlar gösteren bir grup kişide tespit
edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edildiği gün Türkiye’de 11 Mart
tarihinde ilk vaka da görülmüştür (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021; Youssef, Zeqiri ve Dedaj, 2020:121). Yeni
koronavirüs salgını daha sonrasında COVID-19 olarak adlandırılmıştır. “COVID”, “Corona Virus Disease”
anlamına gelirken, 19 ise virüsün ortaya çıktığı yılı ifade etmektedir (Uğur ve Akbıyık, 2020:1).
COVID-19 salgını, Çin’i etkisi altına aldıktan sonra önemli turistik çekicilikleri bünyesinde barındıran İtalya,
Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkelere yayılmıştır (Strielkowski, 2020). Bu salgın, ortaya
çıktığı tarihten itibaren iki ay gibi kısa bir sürede %3,4’lük ölüm oranı ile 80’den fazla ülkede yaklaşık bir
milyon kişiyi etkilemiştir (Priyadarshini, 2020:1). 13 Ocak 2021 tarihi itibariyle Dünya genelinde toplam vaka
sayısı yaklaşık 90 milyon olarak belirtilmekte ve 2 milyon kişinin de hayatını kaybettiği ifade edilmektedir
(WHO, 2021). Yine aynı tarih itibariyle Türkiye’de toplam vaka sayısı yaklaşık 2,5 milyon olarak ifade
edilmekteyken, toplam vefat sayısı ise 23 bin olarak belirtilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021). Virüsün
hızla yayılmasından sonra birçok ülke salgını engelleyebilmek adına aşı çalışmalarına başlamış ve kısa sürede
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önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Aralık 2020 tarihinde ise İngiltere, ABD, Çin ve İsrail gibi ülkeler başta
olmak üzere dünya aşılanmaya başlamıştır. Türkiye ise 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle vatandaşlarını aşılamaya
başlamış ve 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde 657 bin 872 vatandaşına aşı uygulamayı başarmıştır (T.C. Sağlık
Bakanlığı, 2021). Dünya’da Covid-19 aşısının yoğun bir şekilde uygulanmaya başlandığı şu tarihlerde
uzmanlar, aşılanmanın ardından da maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiği konusunda
insanları uyarmakta ve virüsün 2021 yılı içerisinde tamamen ortadan kalkmasının zor olduğunun altını
çizmektedir.
COVID-19 salgının yayılmasını engellemek adına bir dizi önlemler hayata geçirilmiş ve bu önlemler
sonucunda, dünyada pek çok sektör ekonomik açıdan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Ülkeler arası
seyahatlerin yasaklanması ve dolayısıyla uçak seferlerinin iptal edilmesi, kafelerin, restoranların ve otellerin
kapatılması, ülkelerin zorunlu karantina uygulamalarına başlaması ve sokağa çıkma yasaklarının gelmesi gibi
virüsün yayılmasını engellemek adına alınan önlemler turizm sektörünü de derinden etkilemiştir (Ranasinghe
vd., 2020: 2; Hogue vd., 2020: 52). Diğer yandan, insanlar panik ve korku içerisinde hayatlarına devam etmek
zorunda kalmıştır. Korku, dünyanın her bir yerine kolayca yayılabilen görünmez ve sinsi bir duygudur
(Menegaki, 2020: 1). Ülkelerdeki vaka sayılarına göre alınan önlemler kademeli olarak kaldırılmasına rağmen,
korku ve panik içerisinde olan insanlar, bu sefer de gönüllü karantina uygulamalarına başlamış ve turizm
faaliyetleri dahil birçok ekonomik getiri sağlayan aktivitelerini ertelemiş veya iptal ettirmiştir. Genel olarak
COVID-19 salgını, turizm sektörü adına başka bir küresel krize sebebiyet vermiş ve halihazırda yaşanılan kriz,
daha önceki yaşanan krizlerden çok daha büyük etkiler bırakmış ve bırakmaya da devam etmektedir
(Desbiolles, 2020:611).
Dünya nüfusunun %90’ından fazlasını etkileyen ülkeler arası seyahat yasakları ve sosyal mesafe önlemleri
turizm faaliyetlerinin Mart 2020 tarihinde sona ermesine sebep olmuş (Grech, Grech ve Fabri, 2020: 121) ve
özellikle ekonomik gelirlerinin büyük bir kısmını turizm sektöründen elde eden ülkeler çok daha zor
durumda kalmıştır. Priyadarshini (2020:13) 2020 yılı içerisinde yaptığı çalışmada, seyahat ve turizm
sektörünün küresel gelirinin yaklaşık 568,6 milyar ABD doları olacağını tahmin etmiş ve 2019 yılı küresel
seyahat ve turizm gelirleri ile kıyasladığında %17 oranında bir düşüş olacağını ileri sürmüştür. Bununla
birlikte yazar çalışmanın farklı bir bölümünde kıtalar arası turizm gelirlerini analiz etmiştir. 2020 yılı tahmini
turizm gelirlerini bir önceki yıla göre kıyaslayan analiz sonuçlarına göre, Kuzey Amerika’da %9,4, Avrupa’da
%16,18 ve ilk vakanın görüldüğü Çin’i içerisinde barındıran Asya’da ise %27,08 oranında bir düşüş olacağını
ifade etmiştir (Priyadarshini, 2020:14). Çalışmanın sonunda ise Priyadarshini (2020:14), önde gelen ülkelerin
turizm gelirlerini bir önceki yıla göre kıyaslamış, ABD ve Almanya’nın %10, İtalya’nın %24 ve Çin’in %40
oranında turizm gelirlerinde bir düşüş yaşayacağını bulgulamıştır. COVID-19 salgınından etkilenen bir başka
ülke ise Türkiye’dir. Türkiye’ye 2019 yılı ilk 11 aylık periyotta gelen turist sayısı yaklaşık 43 milyon iken, 2020
yılı aynı periyot içerisinde Türkiye’ye gelen turist sayısı %71,95 oranında bir düşüş ile yaklaşık 12 milyon
olarak kayıtlara geçmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021). Gelen turist sayısındaki düşüş turizm
gelirlerinin de düştüğünü söylemek mümkündür. Bu veriden hareketle gelişmekte olan ülkelerin COVID-19
salgınından daha çok etkilendiği söylenebilmektedir.
Mart 2020’de turizm sektörünün durma noktasına gelmesinden sonra seyahat acentası, otel ve restoran gibi
birçok işletme, çalışanlarına ücretsiz izin vermiş veya işten çıkarmak zorunda kalmış (Karim vd., 2020:4) ve
dolayısıyla bu durum işsizlik oranının artmasına sebebiyet vermiştir. Mart ayı içerisinde turizm sektörünün
küresel olarak 75,2 milyon istihdam kaybı yaşadığı tahmin edilmekteyken, mayıs ayı itibariyle ise bu istihdam
kaybının 100,7 milyona yükseldiği ifade edilmektedir (Lock, 2020; Aktaran: Erol, 2020:42). İşsizlik turizm
sektörü için iki açıdan sorun teşkil etmektedir. İlk olarak, iş gücünü kaybetmesine rağmen, bazı köklü
işletmeler faaliyetlerine devam ederken, bazı işletmeler ise iş gücü kaybı sonucunda faaliyetlerini durdurmak
zorunda kalmıştır. İkinci olarak ise, işini kaybeden insan sayısının artması geçim sorunlarını beraberinde
getirmiş, dolayısıyla seyahat edebilecek insanların sayısı azalmış ve dolaylı olarak turizm sektörü de bu
durumdan etkilenmiştir (Pardo ve Ladeiras, 2020:672).

KRİZ SÜRECİ VE KARİYER İLİŞKİSİ
Kriz ve Kriz Süreci
Dünya, tarih boyunca savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler, terörist saldırıları vb. etmenler sonucunda
oluşan pek çok krizle baş etmek zorunda kalmıştır. Çernobil faciası, Exxon Valdez gibi büyük krizlerin yanı
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sıra Körfez Savaşı esnasında yaşanan petrol sızıntıları, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) İkiz Kulelere
yapılan terör saldırısı, bir doğal afet olan Katrina Kasırgası da dünyanın birçok bölgesini etkileyen krizler
arasındadır. 2001 yılında Birleşik Krallık’ta görülen ayak ve ağız hastalığı sonucunda oluşan salgın ve Mart
2003’te ortaya çıkan Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) virüsü de salgın hastalıklar sonucunda
dünyanın krizle karşı karşıya kaldığını gösteren örnekler arasındadır (Pearson ve Mitroff, 1993; Okumuş ve
Karamustafa, 2005:943; Roux-Dufort, 2007:105).
Literatürde birçok kriz tanımı bulunmaktadır. Davies ve Walters (1998:6) krizi, “belirleyici an” ya da “kritik
aşamaya ulaşmış bir durum” olarak tanımlamaktayken, Roux-Dufort (2007:107) ise beklenmedik,
öngörülemez ve şaşırtıcı bir durum olarak ifade etmektedir. Mitroff ve arkadaşlarına göre (1987:283) kriz;
insanların, organizasyonel yapıların, teknoloji veya ekonominin neden olduğu, insan yaşamının yanı sıra
doğal ve sosyal çevreye önemli ölçüde zararlar veren felaketlerdir. Coombs (2007:1), meydana gelen
problemlerin düzgün bir şekilde ele alınmadığı takdirde kriz oluşturabileceğinin altını çizerken, KovoorMısra ve arkadaşları ise (2001:79), krizi; bazı yapılar, organizasyonlar veya ülkeler tarafından tehdit, bazıları
tarafından ise bir fırsat olarak görülen; ani bir şekilde meydana gelebileceği gibi, daha önceden tahmin
edilebilmesi muhtemel olan durumlar olarak tanımlamaktadır. Literatürde yapılan tanımlardan yol çıkarak
krizi, meydana geldiği andan itibaren kuruluşların iş yapış şekillerini önemli ölçüde değiştiren, doğru
yönetildiği takdirde fırsatlar yaratabilen, aksi halde kuruluşlar için büyük bir tehdit oluşturan hem sosyal hem
de çevresel zararları olabileceği gibi, finansal olarak da büyük zararlara yol açabilen ani ve beklenmedik
durumlar olarak tanımlamak mümkündür.
Krizlerin meydana gelmesinin engellenmesi zor olmasına rağmen, krize karşı hazırlıklı olmak kriz sürecini en
az hasarla atlatmak anlamına gelebilmektedir. Önceden detaylı bir şekilde oluşturulmuş kriz planlarına sahip
olan kuruluşlar, kriz sürecinde meydana gelebilecek hasarı sınırlayabilmekte ve hatta krizi kontrol altına
alarak faaliyetlerinin devam etmesini sağlayabilmektedir (Stafford vd., 2002:29). Krize hazırlanmanın en iyi
yolu eğitim ile başlayan bir kılavuz geliştirmektir (Bland, 1995:28-29; Heath, 1998). Öncelikle verilecek teorik
eğitimle kriz ile ilgili yeteri kadar bilgi verilmelidir. Bu, kuruluşların kriz ve diğer ilgili psikolojiler hakkında
düşünmesini sağlamaktadır. Kriz ile ilgili çeşitli bilgilere sahip olan kuruluşlar, olabilecek krizleri tespit etmeli
ve bunlara karşı nasıl bir tepki vereceklerini belirlemelidir. Bir sonraki aşama ise bilgilerin yazıya geçirilmesi
aşamasıdır. Bu aşama, aynı zamanda kriz planının oluşturulduğu aşamadır. Kriz planı hazırlanmasını takiben
kriz sürecinde etkili bir açıklama yapmak adına medya sözcüsü eğitilmelidir. Kuruluşların yaptığı
açıklamaların bilhassa ekonomik açıdan sonuçları olduğu düşünülürse, medya eğitimi verilmesi son derece
önemlidir. Bununla birlikte, kuruluşlar olası krizlerle ilgili simülasyonlar hayata geçirerek kuruluşun zayıf ve
güçlü yönlerini belirlemeli ve zayıf olarak gördükleri yönlerini ivedi bir şekilde güçlendirmelidir. Oluşturulan
kriz planını denetlemek adına bağımsız bir denetleyici ekip oluşturulması da son derece önemlidir (Bland,
1995:28-29).
Kriz anında oluşturulan planların başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için kriz süreçlerinin bilinmesinde
yarar bulunmaktadır. Roux-Dufort ve Metais (1999:117) kriz süreçlerini, birçok sinyalin görüldüğü kuluçka
dönemi, krizin korkunç yüzünün ortaya çıktığı kronik evre ve krizden etkilenen kuruluşların faaliyetlerini
devam ettirmeye ve yüksek performans elde etmeye çalıştığı kriz sonrası dönem olarak üç aşamada
incelemektedir. Kash ve Darling (1998), Okumuş ve Karamustafa (2005), Okumuş vd. (2005) ise kriz süreçlerini
(1) kriz öncesi aşama/Prodomal kriz aşaması, (2) akut kriz aşaması, (3) kronik kriz aşaması ve (4) çözüm
aşaması olarak dört başlık altında açıklamaktadır. İlk aşamada, dış çevreyi analiz etmek ve veri toplamak, elde
edilen verileri yorumlamak, eylem planları oluşturmak, kriz yönetim ekibi oluşturmak ve çeşitli iletişim
kanalları kurmak gibi görevler yerine getirilerek krize karşı hazırlıklı olmak amaçlanmaktadır (Okumuş ve
Karamustafa 2005:944). (2) Akut kriz aşamasında kuruluşlar, krizin boyutunu değerlendirerek krizin kısa ve
uzun vadeli etkisini belirlemesi ve hangi önleyici tedbirler gerektiğine karar vermesi (Okumuş vd., 2005:96)
ve aynı zamanda oluşan hasarı kontrol edebilmek için acil bir eylem planını hayata geçirmesi gerekmektedir.
Bu aşamada kuruluşların hasar görmesi kaçınılmazdır (Kash ve Darling, 1998:181). Kuruluşlar için ölüm ya
da kalım anlamına gelen kronik kriz aşamasında, krizin belirtileri net bir şekilde görülmektedir. Bazı
kuruluşlar faaliyetlerine devam edebilirken, bazıları da faaliyetlerine son vermek durumunda kalmaktadır
(Kash ve Darling, 1998:182). Bu aşamada güncel verilerin toplanması için iletişim kanallarının etkin bir şekilde
kullanılması ve çevresel tarama önerilmektedir (Okumuş vd., 2005:97). Çözüm aşamasında ise krizlerin
belirtileri ortadan kalkmaya başlamakta ve hayat giderek normale dönmektedir (Okumuş vd., 2005: 97).
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Krizlerin yeni ürünlerin tasarlanması, yeni pazarların keşfedilmesi ve yönetim programlarının oluşturulması
gibi fırsatları beraberinde getirmesinin yanı sıra, kuruluşların tecrübe kazanmasında da fayda sağlamaktadır
(Kovoor-Mısra vd., 2001: 79; Okumuş ve Karamustafa, 2005:944). Krizlerin olumlu sonuçları olmasına
(kuruluşlar için çeşitli fırsatlar yaratabilmesi) rağmen; ekonomik, sosyal veya çevresel birçok olumsuz
sonuçları bulunmaktadır. Tarih boyunca oluşan bazı krizlerin finansal maliyeti bir milyar doları aşmış;
meydana gelen krizler, verdiği finansal zararın yanı sıra binlerce insanın yaşamına kaybetmesine sebep olmuş
ve çevreye önemli ölçüde zarar vermiştir (Pearson ve Mitroff, 1993).

Kriz Süreci ve Kariyer İlişkisi
Günümüzde Dünya bir başka kriz ile karşı karşıyadır. COVID-19 virüsü giderek tüm dünyayı etkisi altına
almıştır (Youssef, Zeqiri ve Dedaj, 2020:121). Salgın, ekonomik buhrana sebebiyet vermesinin yanı sıra
istihdamı da önemli ölçüde düşürmüştür. Bununla birlikte, krizlerin insanların kariyer planlarını büyük
ölçüde etkilediği bilinmektedir. Autin ve arkadaşları (2020) yaptıkları çalışmada COVID-19 salgınının işsizliği
arttırdığını ve insanların kariyer planlarını etkilediğini belirtmiş, fakat önlemlerin alınması halinde hasarın en
aza indirilebileceğini ifade etmiştir. Baglione (2006) ise öğrenciler üzerinde bir çalışma gerçekleştirmiş ve
öğrencilerin üniversite döneminde olası krizlere karşı hazırlıklı olmaları için eğitilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Aynı zamanda yazar, krizin öğrencilerin kariyer planlarını etkilediğini belirtmiş, fakat okul döneminde
verilecek nitelikli eğitimler sayesinde öğrencilerin krizlerle baş edebileceklerini vurgulamıştır. Başka bir
çalışma Akkermans ve arkadaşları (2020) tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar, COVID-19 salgınının
çalışanların kariyer deneyimlerini etkilediğinden bahsetmiştir. Bu süreç içerisinde çalışanlar evden çalışmak
zorunda kalmışlar veya ya işten çıkarılmışlar ya da daha uzun saatler çalışmak zorunda bırakılmışlardır. Bu
durumlar çalışanların bireysel ve örgütsel kariyer planlarını önemli derecede etkilediğini tespit edilmiştir.
Kim ve arkadaşları (2012) ise krizlerin iş güvenliğini olumsuz bir şekilde etkilediğini ifade etmiş, fakat yüksek
seviyede kariyer bağlılığına sahip çalışanların iş yerinde kendilerini güvensiz hissetmelerine rağmen,
işlerinden ayrılmayı düşünmediği sonucuna ulaşmıştır. Bir başka çalışmada, kriz anında bile güçlü mesleki
kimliğe sahip olan çalışanların tüm zorluklara rağmen kariyerlerini sürdürmek için stratejiler geliştirdikleri
ifade edilmekteyken, güçlü mesleki kimliğe sahip olmayan çalışanların ise kariyer fırsatları konusunda daha
şüpheci oldukları ve daha iyi bir iş bulacaklarına olan inançlarının daha düşük olduğu belirtilmiştir (Simosi
vd., 2015).
Ulusal literatürde kriz ve kariyer ilişkisini araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Aydın (2010) yaptığı
çalışmada, kriz dönemi sürecinde, çalışanların kariyer planlarını ertelediklerini ve kriz döneminin
özelliklerinden dolayı çalışanların terfi ettirilmediğini ve dolayısıyla kariyer planlarında durağanlaşma
yaşandığını ifade etmektedir. Tatlı ve arkadaşları ise (2021), ekonomik itibar bağımsız değişkeni ile sabit bir
işletmede kariyer yapma isteği bağımlı değişkeni arasında pozitif bir ilişki bulgulamıştır. Bu sonuç dikkate
alınarak COVID-19 krizinden birçok ülkenin ekonomik olarak olumsuz bir şekilde etkilendiği
düşünüldüğünde (Menegaki, 2020; Ulak, 2020), kariyer planlarında önemli değişiklikler yapıldığını söylemek
mümkündür. Bir başka çalışma ise Yetgin ve arkadaşları (2018) tarafından hazırlanmıştır. Turist rehberliği
bölümü öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yazarlar, kriz sürecinin öğrencilerin kariyer planını
etkilemediğini, bunun aksine kişisel ve mesleki gelişimleri için planlar yaptıklarını bulgulamaktadır. Kaya ve
arkadaşları (2020) çalışmalarında turist rehberliği bölümü öğrencileri yaşanan bu krizlerin geçici olduğuna
inandıkları, bu durumdan dersler çıkardıkları, kendilerini geliştirmek, kalifiyeli, tercih edilen bir turist rehberi
olmak istedikleri, geleceğe dair umutlu oldukları ve mesleki anlamda başarı kazanacakları düşüncesinde
oldukları sonucuna ulaşmıştır.
Akdemir (2010) yaptığı çalışmada, kriz sürecinde işten çıkarılan kişiler üzerinde “yeni bir işe girse dahi işten
çıkarılacağına dair endişe” oluşturduğunu vurgulamaktadır. Bu endişe ve stres altında kişilerin sağlıklı bir
kariyer planlaması yapması olası değildir. Bir başka çalışmada ise, COVID-19 salgınının yarattığı kriz
sonucunda işletmelerin kariyer yönetim planlarını yeniledikleri belirtilmektedir (Göktepe, 2020).

İşletme Araştırmaları Dergisi

1412

Journal of Business Research-Turk

D. Yetgin Akgün – A. Toker – U. Yesirlili 14/2 (2022) 1408-1427
3. YÖNTEM
Araştırma Modeli
COVID-19 salgınını turizm rehberliği alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin bireysel kariyer
planlarını ne şekilde etkilediğini anlamak için nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu temel
amacın yanı sıra öğrencilerin turist rehberliği ile ilgili düşünceleri de ortaya konacaktır.
Veri Toplama Aracı ve Süreci
Araştırma verileri, uzaktan eğitimle dersleri takip eden ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan Turizm
Rehberliği bölümü öğrencilerinden Google Formlar’da oluşturulmuş açık uçlu sorular aracılığıyla
toplanmıştır. Androusopoulos’a (2006) göre genç yetişkin katılımcılar arasında yazılı iletişimi kullanmak daha
yaygın bir durumdur. E-görüşmelerin yazılı olması daha az, öz ve zengin veri sağlamayı mümkün kılmaktadır
(Salman Yıkmış, 2020). E-görüşmeler araştırmacı ve katılımcının yüz yüze görüştüğü ortak bir yerle ve de
zamanla sınırlı değildir. Bu görüşme tekniğinde uzaktan çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen bir iletişim söz
konusudur (Linabary ve Hamel, 2017: 99). İçinde bulunulan salgın sürecinin yarattığı zorunlu şartlar
nedeniyle veriler uzaktan toplanmışsa da e-görüşmelerin katılımcıların fikirlerini rahatça yazabilmesi,
yazılanların tekrar kontrol edilebilir olması, yüzeysel cevaplar yerine derinlemesine cevap verilebilme imkânı
ve zaman sınırlaması olmaması gibi avantajları vardır (Salman Yıkmış, 2020; Fritz ve Vandermause, 2017: 3).
Çalışmaya başlanmadan önce, Anadolu Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 35169 protokol
numaralı onay alınmıştır. Araştırmaya katılmak için gönüllü olan öğrencilere bağlantı adresi gönderilmiş; 20
Aralık 2020 ve 20 Ocak 2021 tarihleri arasında 75 öğrenciden veri toplanmıştır. Öğrenciler K1, K2, K3…K75
şeklinde kodlanmıştır. Araştırma soruları aşağıdaki gibidir:
1.
2.
3.
4.

Turist rehberliği mesleği ile ilgili düşünceleriniz nedir?
Yaşanan bu salgın durumu turist rehberliği mesleğini yapma konusundaki motivasyonunuzu nasıl
etkiledi?
Turizmdeki salgının etkisine ilişkin gündemi ne şekilde takip ediyorsunuz?
COVID-19 salgınının kariyer planlarınızda nasıl etkileri oldu?

Katılımcılar
Görüşme soru formunun bağlantı adresi gönderilmeden önce uzaktan eğitim sürecinde dersleri düzenli takip
eden öğrencilere bireysel kariyer planlaması, COVID-19 salgını ve turist rehberliği mesleği gibi konuları içeren
çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada, kabul edilebilir örneklem büyüklüğü alt sınırı da dikkate alınarak
verilerin birbirini tekrar etmeye başladığı ve artık farklı bir veriye ulaşılamadığı noktada veri toplama süreci
sonlandırılmıştır (Patton, 2014). Katılımcıların cinsiyetine ve sınıf düzeylerine ilişkin bilgiler incelendiğinde
33 kadın ve 42 erkek olmak üzere toplam 75 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ise 2.
Sınıf (29), 3. Sınıf (27) ve 4. Sınıf (19) olarak dağılım göstermektedir.

Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerde kayıp yaşanmaması ve düzenlenmesi için MAXQDA20 (VERBI Software,
2020) nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Veri analizinde izlenen adımlar şu şekildedir: Google
Formlar’dan Excel formatında dışarı aktarılan veriler, MAXQDA20 programına aktarılmıştır. Kodlamalara
başlamadan önce veri setinin tamamı dikkatli bir şekilde okunmuştur. Bu süreçte, araştırma amacıyla ilişkili
olmayan veriler silinmiş, veriler analize hazırlanmış ve böylece kodlama süreci başlamıştır. Araştırma soruları
ilk etapta analizin çerçevesini belirlemiştir. Metinlerden oluşan verileri analiz etmenin en yaygın
yöntemlerinden biri olan (Kuckartz, 2014) tematik analiz sürecinde önce araştırma sorularının kodlamalara
bir çerçeve oluşturmasına izin verilmiş, sonrasında ise tümevarımsal yaklaşımla analizlere devam edilmiştir.
Böylece tüm veriler kodlandıktan sonra benzer kodlar bir araya getirilmiş ve kategoriler oluşturulmuştur.
Araştırma verilerinin araştırmacının bireysel değerlerinden, ön yargılarından ve inançlarından arınabilmesi
için nitel araştırmanın uygulanma sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir (Toker ve Kozak,
2020). Bu sürecin en temel aşaması olan veri analizlerin nasıl işlediği ve verilerin nasıl doğrulandığının şeffaf
bir şekilde açıklanması çok önemlidir. Söz konusu araştırmada Guba (1981) tarafından geliştirilmiş olan ve bu
çalışmada da kullanılan güvenirliği ölçütleri inandırıcılık, tutarlılık, aktarılabilirlik, teyit edilebilirliktir.
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İnandırıcılık, araştırma sonuçlarının katılımcıların deneyimlerini mümkün olduğunca en iyi düzeyde
yansıtmasıdır. Araştırmalarda inandırıcılığın sağlanması için önerilen yöntemler ise uzun süreli etkileşim,
sürekli gözlem, uzman görüşü alma, olumsuz durum analizi, aşamalı öznellik, katılımcı onayı ve çeşitlemedir
(Toker, 2019:72). Nitel bir çalışmada inanılırlığı sağlamanın en iyi yolu uzun süreli etkileşimdir. Buna
dayanarak araştırmaya ilişkin derinlemesine bir anlayış geliştirmek için gönüllü öğrenciler, COVID-19
salgınının başladığı dönemden e-görüşme formu katılımcılara iletildiği döneme kadar gözlemlenmiştir.
Katılımcılar ve araştırmacı/lar arasında güvene dayalı ve dostça bir ilişki kurulmuştur. Böylece katılımcıların
kültürünün, dilinin ya da görüşlerinin daha rahat anlaşılmasına olanak tanınmıştır. Aktarılabilirliğin
sağlanması için araştırma bulgularının sunumunda katılımcıların ifadelerini içeren doğrudan alıntılara yer
verilmiş, yoğun betimlemeler yapılmıştır. Tutarlılık için veriler bağımsız araştırmacılar tarafından ayrı ayrı
incelenmiş ve araştırmanın analizlerinin bütünsel bakış açısıyla tutarlı bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Teyit
edilebilirlik için araştırma süresince verilerin analizlerinde ortaya çıkan kodlar, temalar ve kategoriler alan
uzmanlarının görüşlerine sunularak fikir alışverişinde bulunularak denetlenmesi istenmiştir.

4. BULGULAR
Araştırma bulguları, katılımcıların turist rehberliği mesleğine ilişkin düşünceleri, salgının mesleki
motivasyonlarını nasıl etkilediği, turizmdeki salgın gündemini nasıl takip ettikleri ve salgının kariyer
planlarını nasıl etkilediği çerçevesinde değerlendirilmiştir. Temalara bağlı olarak gelişen kategori ve alt
kategorilere ilişkin bilgilere, takip eden başlıklarda ayrıntılı olarak yer verilecektir.

Turist rehberliği ile ilgili düşünceler
Katılımcılara turist rehberliği mesleği ile ilgili düşünceleri sorulduğunda alınan yanıtlar duyuşsal ifadeler ve
mesleğin doğasına ilişkin düşünceler olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Bu kategorilere bağlı olarak gelişen
alt kategoriler Tablo 1.’de yer almaktadır.
Tablo 1. Turist Rehberliği ile İlgili Düşünceler
Tema

Kategori

Alt kategoriler
Mesleğini sevme
Mesleğini önemseme
Mesleğe saygı duyma
Mesleğini zaman içinde sevme
Mesleğin heyecan yaratması
Sorumluluğun farkında olma

Duyuşsal İfadeler

Turist Rehberliği ile
İlgili Düşünceler

Mesleğin Doğasına İlişkin
Düşünceler

Gençlere uygun olması
Gezme görme olanağı
Mevsimsel
Yüksek kazançlı
Etkileşim alanı
Düzensiz
Sürekli gelişim
Dinamik
Olumsuz toplumsal algı
Yorucu
Zor
Gezerek para kazandırması
Sabırlı olmayı gerektirmesi
Stresli bir meslek olması
Riskli
Öngörülemez
Gelecek vadeden

*Alt kategoriler sıklıklarına göre sıralanmıştır.
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Yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların turist rehberliği ile ilgili düşüncelerinin genellikle olumlu yönde
olduğu belirtilebilir. Duyuşsal ifadeler olarak adlandırılan kategoriler, mesleğini sevme, mesleğini önemseme,
mesleğe saygı duyma, mesleğini zaman içinde sevme, mesleğin heyecan yaratması ve sorumluluğun farkında olma
şeklinde sıralanabilecek altı alt kategoriye ayrılmıştır. K10’un ifadeleri birden fazla alt kategoriyi kapsayan
anlamları içerdiği için dikkat çekicidir: “Biraz geç keşfettim aslında, severek yapabileceğim keyif alacağım işin turist
rehberliği olacağını. Kendimi bildim bileli tarih ve turizm ilgi alanlarımın başında idi. Turizm ve otelcilik alanında uzun
yıllar çalıştım. Şu an benim için çok önemli ve özel bir meslek, bu işi yapabilecek yeterliliğe sahip olabilmek istiyorum.
Bu alanda eğitim almak bana heyecan veriyor.” K32’nin “mesleğe saygı duyma” ile ilgili sözleri ise şu şekildedir:
“Meslek hakkında birçok şey söylenebilir, fakat turist rehberliğinin sadece derslere girip sınavları geçtikten sonra
yapılabilecek bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Bölümü kazandığımız seneden itibaren eğer mesleği yapmayı
düşünüyorsak bunun için kendimizi konuya hâkim olmak ve geliştirmek adına bolca araştırma ve okuma yapmamız
lazım.” K30’un sözleri turist rehberliği mesleğinin sürekli gelişimle bağlantısını kurması açısından da kayda
değerdir. K13, turist rehberliği mesleğinin bir sorumluluk gerektirdiğinin farkında olduğunu şu sözleriyle
ifade etmiştir: “Tarih, mitoloji, kültürel değerlerini hem ülkemiz insanlarına hem de yurtdışından gelecek olan turistlere
en iyi şekilde anlatmak görevini üstlenecek olmaktan mutluluk duyacağım.”
Katılımcıların mesleğin doğasına ilişkin yanıtları incelendiğinde ise gençlere uygun, gezme görme olanağı olması,
mevsimsel, yüksek kazançlı, etkileşim alanı yaratan, düzensiz, sürekli gelişim, dinamik, olumsuz toplumsal algı, yorucu,
zor, gezerek para kazandıran, sabırlı olmayı gerektiren, stresli, riskli, öngörülemez ve gelecek vadeden alt kategoriler
oluştuğu görülmektedir. Literatürde de sıklıkla ele alındığı üzere turist rehberliği mesleğinin kendine has
özellikleri bulunmaktadır (Pond, 1993; Yetgin ve Benligiray, 2019; Benligiray ve Yetgin, 2021). Katılımcılar
tarafından da sıklıkla dile getirilmiştir. K44, düşüncelerini şu sözleriyle aktarmaktadır: “Ama sevdiğim kadar da
endişe duyuyorum. Çünkü turist rehberliğinde bir düzen söz konusu değil. Her ne kadar ilk 10 yıl çok eğlenerek
yapacağımdan emin olsam da bunun sonrasını da düşünmek durumundayım.” K14’ün sözleri ise birden fazla alt
kategoriyle ilgili olması açısından önemlidir: “Bence çok güzel bir meslek, yeni yerler görüp o yerler hakkında
kimsenin bilmediği bilgileri öğrenmek ve bu bilgileri başkalarına aktarmak aynı zamanda bir sürü yeni insanla tanışmak
ve bunun için maaş almak kulağa harika geliyor. Kötü tarafı mevsimsel bir iş ve stabil değil ve gençken kulağa harika
gelse de hayat boyu yapılabilecek bir meslek olduğunu düşünmüyorum.”

Salgının Mesleki Motivasyona Etkileri
Katılımcılara, salgının mesleki motivasyonlarını etkileyip etkilemediği, etkilediyse bunun nasıl olduğu
sorulmuştur. Salgının motivasyona etkileri, olumlu etkiler ve olumsuz etkiler boyutlarında gerçekleşmiştir.
Salgının mesleki motivasyonu olumsuz etkilemesi ile ilgili alt boyutlar; karamsarlığa kapılma, gerilim yaşama, içe
kapanma, hayallerin küçülmesi ve belirsizlik rahatsızlığı yaşama gibi psikolojik yönlü etkiler ile mesleğe karşı isteksizlik
yaşama, ikinci bir çalışma alanının gerekliliğini ve mesleğin kırılganlığını fark etme gibi mesleki yönlü etkiler olarak
ortaya çıkmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1. Salgının mesleki motivasyonu olumsuz etkileme boyutuna ilişkin alt kategoriler (Çizgilerin kalınlığı
kod sıklığını göstermektedir)
En dikkat çekici alt kategorilerden biri katılımcıların mesleğin kırılganlığının farkına varma olarak
belirginleşmiştir. Turizm doğası gereği; mevsimsel dalgalanmalar, ekonomik durgunluk dönemleri, ülkeler
arası politik sorunlar, terör saldırıları, salgınlar, afetler veya küresel krizler, ülke içinde karşıt gruplar arasında
yaşanan gerilimlerden oldukça etkilenen bir sektördür (Emir ve Toker, 2020). Salgın döneminde turizm
sektörünün kısa bir süre içerisinde önemli derecede ivme kaybettiğini deneyimleyen katılımcılar, sektörün
kırılgan yapısına da yakından tanık oldular. Mesleğini sevdiğini belirten K6 “sektörün bu kadar dengesiz ve
değişken olması gözümü korkutuyor.” diyerek içinde bulunduğu durumu özetlemiştir. K14 ise “Turist
rehberliğinin aslında ne kadar kırılgan bir meslek olduğunu görmüş olduk. Sadece nadir gerçekleşen pandemi gibi
olaylardan değil, ülkelerin politik sebeplerle ilişkilerinin bozulması, üçüncü parti ve kuruluşların eylemleri yüzünden bu
sektördeki iş kollarının kırılganlığı ortaya çıktı.” ifadeleriyle yüzleşmek zorunda kaldığı durumu açıklamıştır. K29
için korkutucu olan bu deneyim sözlerine şöyle yansımıştır: “COVID-19 her konuda motivasyonumu kötü etkiledi
bunu belirtmem gerekir. Ancak mesleki açıdan çok büyük ve biraz da korkutucu bir durum. Yapmak veya yapmamak
değil de sektör bunun altından nasıl kalkacak diye endişem var.” K31 daha geniş bir pencereden gördüğü bu krizin
mesleki motivasyonunu nasıl etkilediğini şu sözlerle aktarmıştır: “Açıkçası olumsuz etkiledi. Turist rehberliği çok
sık hareketin olduğu, mekândan mekâna geçilen bir meslek. Salgının gelecekte ne getireceği belli değil. En güvenli yerlerin
insanların kendi evleri olması, bu süreçte bize bunu hatırlattı. Bu da turizmi etkiliyor. Salgının geleceğinin belirsizliği,
dünyanın bulunduğu kaos ortamı, siyasi istikrarsızlık da turizmi etkiliyor. Çok kırılgan bir endüstri. Aşılar her ne kadar
bulunsa da hastalık sürekli mutasyon geçiriyor. Bu ortamda belirsizlik yaratıyor.”
Bir diğer önemli alt kategori ikinci bir çalışma alanının gerekliliğini fark etme olarak ortaya çıkmıştır. Salgının
etkisiyle mesleğin geleceğinden endişe eden katılımcılardan biri şu sözlerle umutsuzluğunu ve yeni meslek
arayışını ifade etmiştir. “Çok fazla olumsuz etkiledi. Başlarda mesleğe karşı bu kadar önyargılı değildim ancak
salgından sonra maalesef hiç umudum kalmadı. Açıkçası bu mesleği yapmak istemiyorum. Çünkü mezun olduktan
sonrası beni çok fazla düşündürüyor ve bu meslekte mutlu olacağımı düşünmüyorum. İkinci dönem İngilizce
Öğretmenliği bölümüne geçmeyi deneyeceğim. […] Şu an için ilk hedefim üniversite mezunu olmak. Sonra hosteslik veya
pilotaj deneyeceğim. (K26)” K38’in sözleri ise şu şekildedir “Salgın yüzünden meslek hakkında kaygılarım arttı ve
biraz bu mesleğin hayatımda odaklanacak tek şey olmaması gerektiğini düşündüm çünkü pandemi sadece bir örneği
bunun çok farklı örnekleri olabilir ve turizm sektörünün kötü etkilendiği bu durumlarda işsiz kalmak, parasız kalmak
beni korkutuyor.” Yanıtlar genel olarak değerlendirildiğinde turist rehberliği mesleğine yönelik motivasyonunu
kaybeden katılımcıların önemli bir kısmı mevcut becerilerini geliştirerek veya becerilerine yenilerini ekleyerek
kendilerine yeni bir iş alanı yaratmaya çalışmaktadır.
Salgının mesleki motivasyon üzerindeki etkileri olumlu boyutta da ortaya çıkmıştır. Turizm sektörünün
kırılgan yapısının farkında olan katılımcılar, Türkiye’nin yakın tarihinde turizmde birçok farklı kaynaklı kriz
yaşanmasına rağmen, sektörün kısa zamanda toparlandığını düşünmektedirler. Bu nedenle salgın kaynaklı
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krizin etkisinin de zamanla azalacağını ve sektörün eski gücüne kavuşacağını belirtmişlerdir. Salgının mesleki
motivasyonu olumlu etkilemesi ile ilgili alt boyutlar ise; umutsuzluğa kapılmama, turizm sektörünün gücüne
inanma, sektördeki dalgalanmaları olağan görme, kendi yolunda ilerleme, yedek planlar için kendini geliştirme ve tasarruf
bilincine sahip olma olarak sıralanabilir (Şekil 2).

Şekil 2. Salgının mesleki motivasyonu olumlu etkileme boyutuna ilişkin alt kategoriler (Çizgilerin kalınlığı
kod sıklığını göstermektedir)
Salgının, mesleki motivasyonu üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten K2 şu sözleriyle turizmde yaşanan
krizlerin geçici doğasına vurgu yaparak birden fazla alt kategoriyi açıklamıştır: “Salgın beni korkutmadı. Neden
bilmiyorum, çoğu zaman hayatım, geleceğim, kendi sorunlarım hakkında karamsar olurum ama bu konuda başından beri
bir pozitiflik var içimde. Atlatabileceğimizi düşünüyorum. […] 2022 yılının turizm için bir patlama olacağını
düşünüyorum, umarım öyle olur. Ve yeni mezun olduğum zaman yapmak istediğim mesleğe direkt başlamak için şansım
ne kadar artarsa o kadar mutlu olurum. Salgının motivasyonumu iyi etkilemesi gerçekten bana da şaşırtıcı geliyor ama
öyle. K7 salgının motivasyonu etkilemediğini, mesleğine karşı ilk günkü gibi istek duyduğunu belirtmiş, kriz
zamanları için farklı alanlarda da kendisini geliştirme gereğini görmüştür. Ayrıca mesleğini icra ederken
tasarruf etmesi gerektiğinin farkına erken sayılabilecek bir yaşta varmıştır. “Çözüm olarak ikinci bir alana daha
yönelmeyi düşünüyorum. Ayrıca mesleğimi icra ettiğimde her zaman bir kenarda birikmiş para tutacağım. (K7)”
K12’nin sözleri de benzer noktalara değinmektedir.: “Her ne kadar Covid-19 pandemisinde en fazla zarar görmüş
alanlardan biri olsa bu karanlık dönemi atlatacağımızı ve gelecekteki mesleğimizi icra ederek misafirlerimizle bir araya
geleceğimiz günleri iple çekiyorum.” K53’ün hem turizm sektörünün krizler karşısındaki tavrına hem de bireysel
olarak tasarruf yapması gerektiğini şu sözleriyle aktarmıştır: “Asla motivasyonum düşmedi hatta daha çok motive
olacağım çünkü turizm endüstrisinin en büyük yumruğu yese de en çabuk ayağa kalkacak olan endüstri olduğunu bizzat
deneyimleyeceğim. Fakat şunu gözlemledim turist rehberi olduğumda eğer 10 kazanacaksam 2’sini her daim kenara
ayıracağım malum ne olacağı belli olmuyor.” Katılımcıların mesleki motivasyonları ile ilgili çeşitli alıntı blokları
aşağıda yer almaktadır:
Motivasyonumu etkilediğini söyleyemem. Şimdiye kadar yaşanmış olan tüm savaş, hastalık, ekonomik buhran gibi
olayların geçtiğini varsayarsak bunun da geçeceğine inanıyorum. (K13)
Olumsuz bir düşünceye pek kapılmadım çünkü evde kalma durumunu avantaja çevirdiğimi düşünüyorum tam
tersine hastalık bittiğinde insanların 2023 yılı itibarıyla daha fazla seyahat edeceğine inanıyorum bu da bizim
lehimize olacaktır. (K15)
İçinde bulunduğumuz küresel salgın neredeyse dünya üzerinde olan tüm meslek gruplarını duraksama ve gerileme
dönemine sokup etkisi altına aldı. Birçok meslek grubunu etkilediği için motivasyonumda bir değişiklik olmadı.
Tek dileğim bu sürecin en kısa sürede son bulması. (K32)
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Turizmde Salgın Gündemini Takip Etme Durumu
Katılımcılara turizmdeki salgın gündemini takip edip etmedikleri, takip ediyorlarsa hangi araçları
kullandıkları sorulmuştur. Yanıtlar incelendiğinde, katılımcıların salgın gündemini çeşitli sosyal medya
platformları; Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Dünya Turizm
Örgütü-World Tourism Organization- (UNWTO) gibi ulusal veya uluslararası turizm örgütleri; Turizm
Güncel, Turizm Gazetesi, Turizm Günlüğü ve Turizm Akademi gibi çevrimiçi turizm haberi portalları;
mesleki yayınlar ve haber siteleri aracılığıyla gündemi takip ettikleri görülmüştür.

Şekil 3. Salgın gündemini takip araçları (Çizgilerin kalınlığı kod sıklığını göstermektedir)
Gündemi takip etmediğini bildiren katılımcıların verdiği yanıtlar incelendiğinde ise dikkat çekici bulgulara
ulaşılmıştır. Mesleki motivasyonunun olumsuz yönde etkilendiğini ve psikolojik gerilim yaşadığını belirten
K2, ruhsal durumunu korumak için gündemden kaçındığını belirtmiştir: “Sadece turizm değil dünya hakkındaki
genel gündemi gerçekten önemli bir şey olmadıkça takip etmiyorum. Olumsuz olarak karşılaştığım şeylerin beni gerçekten
ruhsal olarak etkilediğini fark ettiğimden, korkularım azalana kadar bu şekilde devam edeceğim.”

Salgının Kariyer Planlarına Etkisi
Katılımcılara COVID-19 salgınının kariyer planlarına etkisinin olup olmadığı, olduysa ne şekilde olduğu
sorulmuştur. Kariyer planları temasına bağlı olarak gelişen kategoriler kariyeri ile ilgili kararsızlık yaşama/akışına
bırakma, lisansüstü eğitime devam etme, farklı bir alanda kariyer yapma ve turist rehberliği olarak ortaya çıkmıştır.

Şekil 4. Kariyer Planlarının Yönü (Çizgilerin kalınlığı kod sıklığını göstermektedir)
Kararsızlık yaşayan/akışına bırakan katılımcılar, kariyer planlarını yapma konusunda farklı gerekçelere
dayanarak henüz bir karara varmamış, kendini zamana bırakmış, günün koşullarına ve sahip
oldukları/olacakları yetkinliklere göre yolunu çizmeye karar vermiş öğrencileri ifade etmektedir. Salgının
yarattığı belirsizlik ortamı, plan yapmayı sevmeme, kararsız bir yapıya sahip olma, mesleğe dair yaşanan
kaygılar, farklı seçeneklerin varlığı, meslekten soğuma gibi bireysel bağlamdaki gerekçeler, katılımcıların
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kararsızlık yaşamalarına neden olan gerekçeler arasında sayılabilir. Kararsızlık yaşayan/akışına bırakan
katılımcıların sözlerine aşağıdaki alıntı bloklarında yer verilmiştir.
Açıkçası rehberlik konusundaki planlarım henüz çok belirsiz olduğu için buna yönelik bir planım yok ve bunu
akışına bırakacağım. (K19)
Son zamanlarda psikoloji ve sanat tarihi arasında kararsızım. Rehberliği hiç denemeden bir şey söylemek
istemiyorum ancak kaliteli insanlarla kaliteli turlar gerçekleştirebilirsem rehberliği ana meslek olarak tercih
ederim. Antik kentlere yapılan ziyaretlerde kıbleyi nasıl buluyordu bu insanlar gibi sorulara maruz kalacaksam
yapmak istemeyebilirim sanırım. (K25)
İkinci dönem İngilizce Öğretmenliği bölümüne geçmeyi deneyeceğim. Geçen yıl Türk Hava Yolları’na
başvurmuştum ve tüm dil sınavlarını, mülakat sınavını geçip sağlık kontrolü için e-posta bekliyordum ki COVID19 nedeniyle işe alımlar durdu. Şu an için ilk hedefim üniversite mezunu olmak. Sonra hosteslik veya pilotaj
deneyeceğim. (K26)
Meslek olarak hedefim yok fakat öğrenmeye çalıştığım Rusça dili ve kendimi geliştirmeye çalıştığım İngilizce dilleri
üzerinden gelir sağlayacak işler yapmak istiyorum. (K40)
Ne meslekle uğraşacağımı cidden bilmiyorum hayat önüme ne çıkarırsa artık. (K60)
Aslında turist rehberi yerine gemi kaptanı olmayı istiyordum fakat sayısalım yeterli olmadığı için bölüme
giremiyorum. Bir sene sayısal çalışıp tekrar sınava girmeyi düşünmüştüm ama bölümü kazanamama ihtimalim
de olduğundan bir-iki senem boşa gitmesin diye vazgeçtim. Ama bu mesleğe de pek sıcak bakmıyorum bu yüzden
hâlâ kararsızım. (K64)
Henüz kafamda net bir şey yok, fakat birkaç fikrim var. İlgi ve yeteneklerimin doğrultusunda kendimi geliştirirsem
pek çok seçenek var gibi görünüyor aslında. İleride pastacılık kursuna yazılabilirim çünkü bununla uğraşmak
hoşuma gidiyor. El becerim de var yeteneğimi geliştirirsem tablolar yapıp satabilirim. Normal konuşma sesim bir
çizgi film karakterinin sesine benziyor, sesimi kullanmayı öğrenirsem animasyon dublajı yapabilirim. Şu sıralar
bir arkadaşımla el yapımı kokulu dekoratif mumlar yapıp satmaya başladık. Kim bilir belki büyük kitlelere ulaşıp
işimizi daha çok büyütürüz. (K67)
Kariyer planını lisansüstü öğrenim görmek üzere yapan katılımcılar, para kazanacakları mesleklerine
başlamadan önce eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencileri ifade etmektedir. Bu grup, öğrenimlerine
yurtdışında devam etmek isteyenler, yurtiçinde devam etmek isteyenler, öğrenim sonrasında turist rehberi
olmak isteyenler veya farklı bir meslek yapmak isteyenleri içermektedir.
Eğer başarabilirsem yüksek lisansta farklı bir bölüm için çabalayıp kendimi farklı bir mesleğe doğru yönlendirmeyi
planlıyorum. (K25)
İlk önce kokartımı alacağım aynı zamanda yüksek lisans yapacağım. (K41)
Öncelikle yüksek lisans yapmayı düşünüyorum yurtdışı içinde bursları araştırıyorum. (K71)
Fakat iş bulamamaktan endişeliyim bu yüzden yüksek lisans yapmak istiyorum. Mümkünse yurt dışında. (K48)
Yanıtlar değerlendirildiğinde en çarpıcı temalardan biri farklı bir alanda kariyer planı yapmak isteyen
katılımcılar olmuştur. Daha önce yapılan çalışmalarda belirtildiği üzere (Yetgin, Yılmaz ve Çiftci, 2018),
katılımcılar yaşanan krizlere rağmen turist rehberliği mesleğini icra etmek istemelerinin aksine ya farklı
alanlarda kariyer yapmak üzere kendilerini geliştirdiklerini ya da turist rehberliği yaparken başka ikinci bir
işte de çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Aşağıdaki kelime bulutunda katılımcıların kariyer hedeflerinde
yer alan mesleklere yer verilmiştir.
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Şekil 5. Kariyer planlarında yer alan meslekler/iş alanlarına ilişkin kelime bulutu
Şekil 5. incelendiğinde katılımcılar, akademisyenlik, seyahat acentası işletmecisi, havacılık sektörü ve
tercümanlık gibi alanlarda kariyer yapmak istemektedirler. K14, salgının kariyer planları üzerindeki etkisini
şu çarpıcı cümleleriyle açıklamıştır: “Kendimi bu dönemde rehberlik yapan insanların yerine koyduğum zaman dahi
strese giriyorum. Çok büyük risk altındalar bence ve ben olsam bu dönemde çalışmaya çok korkardım. Eğer gelecekte
rehber olursam ve başka bir salgına denk gelirsem düşüncesi beni korkuttu ve ne kadar zor bir meslek olduğunu tekrar
fark etmeme sebep oldu. Ayrıca akademisyenliğin bana rehberlikten çok daha uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum.
Akademisyen olmak beni rehber olmaktan daha çok mutlu eder, gerçekten severek yapacağım ve kendimi ait hissedeceğim
bir meslek olacağını düşünüyorum.”
Turist rehberliği mesleğini, “garantili” kabul ettikleri işlerine ek olarak yapmak isteyen katılımcılar,
kendilerini farklı alanlarda geliştirmek ve yetkinlik kazanmak üzere çaba sarf etmektedir. Salgının yarattığı
şok ve beraberinde getirdiği değişim süreci katılımcıları bir B planı olmaları konusunda zorlamaktadır. K31,
kariyerinde turist rehberliğini neden ikinci plana aldığını şu gerekçelere dayandırmaktadır: “Güzel bir meslek,
ancak pandemi süreci ve dünyadaki teknolojik gelişmeler çoğu mesleğin geleceğini etkiliyor. Gelecek doğrultusunda insan
ister istemez farklı alanlarda kendini geliştirmeye yöneliyor. Dünyanın geleceği ve değişim, dikkatimi farklı alanlara
yönlendirmeye itiyor.” Salgından sonra ikinci bir çalışma alanının gerekliliğini fark eden K68 düşüncelerini
şöyle aktarmıştır: “COVID-19 salgınından sonra birçok rehber işsiz kaldı ve bu durum düzelene kadar mesleğe yeni
atılacaklar da büyük ihtimalle işsiz kalacak. Bu yüzden başka işler bakıyorum durum düzelmemesi halinde bir çıkış
yolumun olması için.” K43 ise turist rehberliği mesleğini ek iş olarak yapmak istediğini belirterek düşüncelerini
şu şekilde paylaşmıştır. “Geçen sene turizm rehberliği bölümünü seçmemdeki en büyük sebep öğretmen olmak
istemediğim içindi. Fakat son 1 yıl içerisinde düşüncelerim bu mesleği ek iş olarak yapabileceğim yönünde değişti. Çünkü
sürekliliği olan bir iş gibi görmüyorum. Üniversiteye başladığımda öğretim görevlisi olup turizm rehberliğini ek meslek
olarak yapmak istediğimi fark ettim.”
Katılımcılar, bir süre turist rehberliği yaptıktan, gerekli donanıma sahip olduktan veya yeterli yatırım
sermayesini biriktirdikten sonra rehberliğin yanı sıra seyahat acentası işletmeciliği yapmayı planlamaktadır.
K24 kariyer planını şu cümlelerle aktarmıştır: “Hedefim bir seyahat acentesi sahibi olmak. Turizmin ticaret alanına
girmeyi çok istiyorum. Turizm rehberliği bölümünü seçme sebebim ise bilgi anlamında donanım kazanmak istemem.”
K30 ise turist rehberliği mesleğine önem atfetmekle beraber hayatının geri kalanında yapmak istediği iş,
rehberlik değildir. “Oldukça değerli bir meslek olduğunu düşünüyorum. Fakat ülkemizin koşulları ve durumu bu
mesleği yapmayı zorlaştırdığını düşünüyorum. Mezun olduğumda acentacılık, şirket ortamı gibi işlerde olmayı daha çok
istiyorum denilebilir.” K51’in sözleri salgının, turizm alanındaki işlerin kırılgan doğasını görünür hâle
getirmesini vurgulamıştır: “İçinde bulunduğumuz durumda tüm meslekler bir benzer problemler yaşıyor, fakat turist
rehberliği gibi meslekler için daha zor olduğunu düşünüyorum. […] Bunları göz önüne alınca, bir acentada masa başı
bir iş yapıp, arada da turist rehberliği yapmak benim için en iyi senaryo olacaktır.
Yanıtlar değerlendirildiğinde, katılımcıların kariyer planlarına yön veren sektörlerden bir diğerinin havacılık
sektörü olduğu görülmektedir. Salgının turizm sektörü üzerinde yarattığı ağır etki, gelecek belirsizliği,
ekonomik kaygı gibi nedenlerin K22’nin cümlelerine şöyle yansımıştır: “Turizm işinin garantili bir iş olması
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açısından çok güven vermediğini, bir doktorluk öğretmenlik gibi sağlam bir iş imkânı tanımadığını biliyordum kendi
açımdan. Ama bu kadar azalacağını hiç düşünmemiştim. Bu sebepten ötürü asıl meslek olarak hosteslik düşündüm her
zaman için.”
Kariyer planlarını turist rehberliği üzerine yapan katılımcıların yanıtları değerlendirildiğinde dikkate değer
bulgulara ulaşılmıştır. Kategoriler arası ilişkileri gösteren kod birlikte oluşum modeli (Şekil 6), kariyer planını
turist rehberliği ile ilgili yapan katılımcıların, rehberlik mesleğini nasıl yapmayı planladıklarının yanı sıra
diğer bazı özelliklerine de ışık tutmaktadır. Şekildeki farklı renkler, farklı kategorilere işaret etmektedir.

Şekil 6. Kariyer Planı Olarak Turist Rehberliğini Gösterir Kod Birlikte Oluşum Modeli
Kırmızı ile gösterilen kategori, salgının kariyer planları üzerinde başka veya ikinci bir mesleğe yönelme etkisi
yaratmayan katılımcıların, turist rehberliği mesleğini nasıl yapmayı planladıklarını göstermektedir. Buna göre
iyi bir turist rehberi olmak için yabancı dillerini geliştirecek, meslekte kendi özgün tarzlarını yaratarak
gelecekte aranılan/tanınan bir turist rehberi olacak, belirli alanlarda uzmanlaşarak yabancı-genç-nitelikli
gruplara rehberlik edecek ve görev alanını ulusal sınırların dışına taşıyacaktır. Kariyer planlarını bu şekilde
kurgulayan katılımcıların çeşitli özelliklerine bakıldığında salgının mesleki motivasyonu üzerinde yıkıcı değil,
yapıcı etkiler yarattığını söylemek mümkündür. Pembe renkle gösterilen kategori 1 incelendiğinde
katılımcıların; salgın sürecinde umutsuzluğa sürüklenmeyen, turizm sektöründeki dalgalanmaların sektörün
doğasına uygun olduğunu düşünen, ne olursa olsun turizm sektörünün gücüne inanan ve yaptığı planları
değiştirmeden yolunda ilerleyen bireyler olduğu görülecektir. Açık mavi ile gösterilen kategori, kariyer
planlarını rehberlik üzerine kurgulayan katılımcıların mesleğini sevdiklerini ve önemsediklerini gösteren alt
kategoriye işaret ederken; koyu mavi ile gösterilen kategori ise salgın gündemindeki gelişmeleri farklı
araçlarla takip ettiklerini vurgulamaktadır.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
COVID-19 salgınının oluşturduğu kriz ortamında turist rehberliği bölümü öğrencilerinin kariyer planlarının
değişip değişmediğini belirlemek amacıyla yapılan çalışma, 75 öğrencinin katılımıyla nitel araştırma teknikleri
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların turist rehberliği mesleği ile ilgili düşüncelerinin genellikle
1

Salgının mesleki motivasyona etkisi başlığında incelenen kategoridir.
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olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada yer alan duyuşsal ifadeler olarak adlandırılan kategoriler,
mesleğini sevme, mesleğini önemseme, mesleğe saygı duyma, mesleğini zaman içinde sevme, mesleğin heyecan yaratması
ve sorumluluğun farkında olma şeklinde sıralanabilecek altı alt kategoriye ayrılmıştır. Mesleğin doğasına ilişkin
düşünceler kategorisinde de gençlere uygun olması, gezme görme olanağı, mevsimsel, yüksek kazançlı, etkileşim alanı,
düzensiz, sürekli gelişim, dinamik, olumsuz toplumsal algı, yorucu, zor, gezerek para kazandırması, sabırlı olmayı
gerektirmesi, stresli meslek olması, riskli, öngörülemez ve gelecek vadeden ifadeler yer almaktadır. Çalışmanın elde
edilen sonucundan anlaşılacağı üzere, katılımcılar genellikle turist rehberliği ile ilgili olumlu düşünceler
geliştirmiş olsalar da mesleğin olumsuz yönlerini de göz ardı etmedikleri anlaşılmaktadır. Mesleğin zor,
yorucu, düzensiz, öngörülemez ve mevsimsel özellikte olduğunu düşündükleri için katılımcıların kariyer
planlarında değişikliklere gitmesi muhtemeldir. Mancini’ye (2001) göre turist rehberliği mesleği, eğlendirici,
insanların sosyal yönlerini ortaya çıkaran, seyahat özgürlüğü olan, keyiflidir. Ancak iş güvencesi olmayan,
dışsal faktörlere özellikle de makroekonomik ve siyasi koşullara bağlı olan hassas yapıdaki bir meslek olarak
da kabul edilmektedir (Ahipaşaoğlu, 2006). Aynı zamanda turist rehberliğinin yoğun bilgi birikimi
gerektirmesi de fiziksel ve zihinsel bakımdan yorucu olmasına yol açmaktadır (Öter, 2010).
COVID-19 salgınının katılımcıların mesleki motivasyonlarını hem olumlu hem de olumsuz etkilediğinin tespit
edilmesi çalışmanın bir başka sonucudur. Katılımcılar, olumlu etkiler çerçevesinde öncelikle sektördeki
dalgalanmaları olağan gördüklerini ve sektörünün gücüne inandıklarını belirtmekle birlikte, tasarruf bilincine
ulaştıklarını, kendi yolunda ilerlemek için motive olduklarını, farklı planları çerçevesinde kendini
geliştirmeye devam ettiklerini ve umutsuzluğa kapılmadıklarını ifade etmişlerdir. Elde edilen bu bulgular
Kaya, Yetgin ve Çiftci (2020) tarafından yapılan çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. Yazarlar, krizin
turist rehberliği öğrencilerinin mesleki tutumları arasında düşük düzeyde negatif ilişki olduğunu bulgulamış
ve öğrencilerin krizlerden ders aldıklarını ve dahası krizi fırsata çevirdiklerini belirtmiştir. Salgın süresince
kendini olumlu yönde motive eden öğrencilerin salgın sonrasında da kendini geliştirmeye devam
edebileceğini ve böylelikle kendine ve mesleğine fayda sağlayabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Yetgin, Yılmaz ve Çiftci (2018) Türkiye’de yaşanan krizin turist rehberliği eğitimi alan öğrencilerin kariyer
planlamasına etkisi olup olmadığını inceledikleri çalışmalarında, öğrencilerin kişisel gelişimlerini
tamamlayarak nitelikli bir turist rehberi olmalarının, kariyer planlarında öncelikli hedefleri olduğu tespit
etmişlerdir. Akyol (2020) tarafından turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin COVİD-19 salgınına yönelik
görüşlerinin araştırıldığı çalışmada katılımcıların olumlu görüşleri arasında turizm işletmelerinin kendini
yenileme fırsatı bulacağı, bireysel hareketlenmenin kitlesel turizmin önüne geçeceği ve birçok kamu ve özel
kesim kuruluşlarının sağlık konusundaki denetimleri artıracağı yer almaktadır. Tolga, Korkmaz ve Atay’ın
(2015) yapmış oldukları araştırmada turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin bu meslekle ilgili kariyer
yapma isteklerinin diğer bölüm öğrencilerine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Salgının olumsuz etkileri çerçevesinde de katılımcılar, isteksiz ve karamsar olduklarını, psikolojik olarak
yıprandıklarını, bu süreç içerisinde içe kapandıklarını, hayallerinin küçüldüğünü, belirsizlik ortamının
rahatsızlık verdiğini, mesleğin kırılgan yapısını tespit ettiklerini ve ikinci bir çalışma alanının gerekli olacağını
ifade etmektedir. Elde edilen bu sonuç, Benaraba ve arkadaşlarının (2022) yaptıkları çalışma sonuçlarını
desteklemektedir. Yazarlar, öğrenciler üzerinde yaptıkları çalışmada salgının katılımcıların kariyerlerinde
belirsizlikler oluşturabileceğini ifade etmektedir. Bununla birlikte çalışma sonuçları Üngören ve Kaçmaz
(2022), Kafes ve arkadaşları (2022) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Üngören ve arkadaşları (2022) turizm sektöründe algılanan enfeksiyon riskinin ve COVID-19 salgınının
yarattığı korku duygusunun öğrencilerin kariyer kaygısını etkilediğini ifade etmektedir. Kafes ve arkadaşları
(2022) ise, COVID-19 tanısı alma durumunun kariyer kaygısına olan etkisinin tanı almama durumuna göre
daha fazla olacağını ifade etmektedir. Yüksek ve Kalyoncu’nun (2021) COVID-19 küresel salgınının turizm
sektörü üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmanın en çarpıcı sonucu katılımcıların belirsizlik ve
öngörüsüzlük sebebiyle ileriye yönelik planlama yapamadıklarını belirtmeleri olmuştur.
Salgın sürecinin hala devam etmesi ve turizm sektörünün istenilen seviyeye gelememesi ve sektörün
toparlanması ve kalkınmasının ne zaman olacağına dair belirsizliğin süre gelmesi, katılımcılar üzerinde stres,
kaygı, karamsarlık, isteksizlik gibi psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet vermesi olağan bir sonuç olarak
karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar, yaşadıkları süre boyunca veya yaptıkları mesleklerde genellikle belirsizlik
olmasını istememektedir. Belirsizlik demek, işlerin nasıl gideceğini ve daha sonrasında nasıl sonuçlanacağının
bilinmemesi ve böylelikle hep tedirginlik duygusu altında mesleğe devam edilmesi anlamına gelmektedir.
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Buradaki çarpıcı sonuçlardan birisi de ikinci bir çalışma alanının gerekli olacağı düşüncesidir. Burada turist
rehberliğinin güncel sorunlarından biri açığa çıkmaktadır. Akademisyenlik, seyahat acentasında çalışma,
kendi işine sahip olma gibi sabit bir işin yanında insanlar, turist rehberliğini genellikle ikinci iş olarak icra
etmektedir. Bu noktada, ikinci iş olarak görülen bir mesleğin etkin bir şekilde yapılması ise zorlaşmaktadır.
Katılımcıların salgın gündemini çeşitli sosyal medya platformları; TUREB, TÜRSAB, UNWTO gibi ulusal veya
uluslararası turizm örgütleri; Turizm Güncel, Turizm Gazetesi, Turizm Günlüğü ve Turizm Akademi gibi
çevrimiçi turizm haberi portalları; mesleki yayınlar ve haber siteleri aracılığıyla takip ettikleri görülmüştür.
Bununla birlikte bazı katılımcılar gündemi takip etmediklerini belirtmekte ve bunun sebebinin ise var olan
gündemin kendilerini olumsuz etkilemesi olduğunu ifade etmektedir. Vaka sayılarının artması, virüsün
mutasyon geçirerek bulaşıcılığını arttırması, aşının koruyuculuğunun tartışıldığı haberlerin ortaya çıkması ve
bu gibi etmenlerin sonucu olarak turizmde normalleşmenin biraz daha zaman alacağının bilinmesi veya
öngörülmesinin katılımcıları olumsuz etkileyebileceğini söylemek mümkündür.
COVID-19 salgınının öğrencilerin kariyer planlarına etkilerini ortaya koymak ana amacıyla yapılan çalışmada,
katılımcıların kariyerleri konusunda kararsızlık yaşadıkları ve süreci akışına bıraktıkları, ilgili bölümde veya
farklı alanda lisansüstü eğitimlerine devam etmek istedikleri, farklı alanlarda kariyer düşüncelerinin oluşması
ve turist rehberliği alanında faaliyetlerine devam etmek istemeleri gibi farklı kariyer planları olduğu ortaya
çıkmıştır. Sonuç olarak COVID-19 salgınının katılımcıların kariyer planlarını etkilediğini söylemek
mümkündür. Elde edilen bu sonuç, Autin ve arkadaşları (2020) ile Akkermans ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışmalarla paralellik göstermektedir.
Katılımcılar, bir süre turist rehberliği yaptıktan, gerekli donanıma sahip olduktan veya yeterli yatırım
sermayesini biriktirdikten sonra rehberliğin yanı sıra seyahat acentası işletmeciliği yapmayı planlamaktadır.
Bununla birlikte katılımcılar; akademisyenlik, havacılık sektörü ve tercümanlık gibi alanlarda kariyer yapmak
istemektedirler. Katılımcıların kariyer planlarında yer alan diğer meslekler ise, aşçılık, öğretmenlik, sosyal
medya yöneticiliği, yazarlık, fotoğrafçılık, tur teknesi kaptanlığı, polislik, esnaflık, barmenlik gibi
mesleklerdir. Elde edilen bu sonuç, Benaraba ve arkadaşlarının (2022) yaptıkları çalışma sonuçları ile
uyumludur. Yazarlar, salgın döneminde öğrencilerin daha fazla eğitim almak, bir iş sahibi olmak ve devlet
hizmetlerinde görev yapmak gibi isteklerinin olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Kariyer planını turist rehberliği ile ilgili yapan katılımcıların, mesleği yapabilmeleri için ne gibi özelliklere
sahip olmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi oldukları tespit edilmesi çalışmanın bir başka önemli
sonucudur. Elde edilen sonuca göre, öğreniciler turist rehberliği mesleğini yapabilmeleri için yabancı dillerini
geliştirecek, belirli alanlarda uzmanlaşarak mesleğini daha etkin ve verimli bir şekilde yapacak, kendine özgü
tarzını mesleğine yansıtarak aranan bir rehber olacak ve kendini birçok yönden geliştirerek mesleğini ulusal
alanların dışına taşıyacaktır.

Öneriler
COVİD-19 pandemi krizinin olası etkilerini azaltmak için dünya genelinde alınan birtakım önlemlerle,
pandemi krizinin yayılımı ve neden olduğu olumsuz etkiler kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Ancak
bu durumun olumsuz etkilerinin ancak planlı bir kriz yönetimiyle aşılması mümkündür. Salgın nedeniyle
oluşan kaygı ve teknolojiye dayalı yaşamın bir kombinasyonunun insanlara doğa ile yeniden bağlantı
kurmanın önemini hatırlatacağı ve bunun sonucunda doğala ve doğal yaşama yönelme noktasında talebin
artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Covid-19 salgın sonrasında insanların kalabalık ortamlardan
uzaklaşarak daha çok doğayla baş başa kalacakları yerleri seçecekleri ve konaklama açısından daha butik otel
işletmelerini tercih edecekleri düşünülmektedir (Başer vd., 2021). Bu bağlamda turist rehberliği öğrencilerinin
yaban hayatı gözlemleme, kuş gözlemciliği, agro, botanik ve yayla turizmi gibi doğaya dayalı özel ilgi turizm
çeşitleri konusunda uzmanlaşma eğitimleri almaları önerilebilir.
COVİD-19 salgını daha önce de belirtildiği üzere turizm sektörü üzerinde uzun süreli olumsuz bir etki
yaratmıştır. Ekonomik açıdan etkilenen turizm sektöründe turizm faaliyetlerinin yavaşladığı ve dönem
dönem durma noktasına geldiği bilinmektedir. Salgın, ekonomik buhrana sebebiyet vermesinin yanı sıra
istihdamı da önemli ölçüde düşürmüştür. Bununla birlikte, krizler mesleğe yeni adım atmak üzere olan
bireylerin de kariyer planlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Turist Rehberliği Bölümü öğrencileri kariyer
planlarını olumlu yönde geliştirebilmek için yaşanabilecek krizlerin etkilerini, bu durumlarla nasıl başa
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çıkılabileceğini, alternatif çözüm yollarını, diğer bir ifadeyle kriz yönetimini kapsayan farklı derslerle
öğrenciler iş hayatının ani gelişen olaylarına da hazırlıklı olabilir. Kriz durumlarında öğrenciler, mesleklerine
yönelik gelişimlerini tamamladıklarında olumsuzluklardan daha az etkileneceklerdir. Bu bağlamda
öğrencilerin nitelikli ve kalifiyeli bir turist rehberi olmak için gerekli eğitimleri tamamlamaları, bu konuda
eğitim kurumları ve sektörden destek istemeleri önerilmektedir.
Araştırma kapsamının Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri olması
ve araştırma sorularının diğer üniversitelerde öğrenim gören Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerine
uygulanamamış olması bu çalışmanın sınırlılığıdır. Bu bağlamda diğer üniversitelerde Turizm Rehberliği
öğrenimi gören hem lisans hem de ön lisans öğrencilerine yönelik yapılacak araştırmalarla daha kapsamlı
sonuçlara ulaşılabilir ve yapılacak karşılaştırmalı çalışmalarla daha geniş bakış açısı ile farklı sonuçlar elde
edilebilir. Araştırma ayrıca, turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin yanı sıra turizmin diğer alanlarında
öğrenim gören öğrencilere de uygulanabilir.
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ABSTRACT
Purpose: The main purpose of this study is to carry out a failure analysis of a filling machine by
applying multinomial logistic regression.
Design/methodology/approach: For this purpose, data related to failure mode, product, scrap rate,
and shift parameters were collected from the machine and analysis was conducted by establishing
two multinomial logistic regression models.
Findings: Statistical results suggest that a hydraulic failure must be expected while filling the mix
product. Besides, it is highly probable that a final folder failure will occur while filling the cherry
product. Paper failure stands out while filling the apple product compared to other products. In
addition, it is likely that a final folder failure will occur while filling this product. Photocell failure

Article Classification:
Research Article

is common while filling the peach product. Results of the study show that the odd for low-level
scrap is high when there is any failure in the machine.
Discussion: A more effective analysis can be performed by collecting parameters that may affect
the position of machinery such as vibration, humidity, temperature and pressure through the
sensors to be installed on various units of the filling machine and adding them into the models
developed under the study.

1. Introduction
Machines constitute one of the most important resources in manufacturing. Machine failures are inevitable
due to unexpected variations in manufacturing processes (Chiu et al., 2020) and, along with faulty production,
affect the efficiency of a manufacturing process (Borucka and Grzelak, 2019). In addition, machine failures can
cause large production losses by creating many negative consequences (Xia et al., 2013). Therefore, machine
failure analysis (MFA) is a critical process for understanding the problems that cause a machine to fail. As
machine use and age increase in manufacturing systems, the recurrence of machine failures increases (Zhang
et al., 2014; Kim and Makis, 2009). MFA should be performed to better understand the causes of these repeated
failures.
When a machine stops, it takes time to get it repaired. In addition, machine failures can create scraps and cause
an increase in faulty products (Lin and Chang, 2012). For these reasons, machine failures affect the capacity of
a manufacturing system. Additionally, each time a machine stops, a cost is generated. With an effective MFA,
the most appropriate measures can be taken to prevent the recurrence of machine failures by getting to the
root causes of failure (Affonso, 2006). Moreover, when a failure occurs, the raw material, semi-product, or
product processed in the machine may be damaged. As a result, these items are either rework or directly
scrapped if they cannot be processed (Chiu et al., 2010). In both cases, the production rate decreases and costs
increase (Liberopoulos et al., 2007; Chiu et al., 2013). Therefore, the increase in scrap rates affects the
performance of the manufacturing process (Hilmola and Gupta, 2015). The decrease in machine-sourced scrap
rates to be achieved as a result of MFA, both increases customer satisfaction by improving quality and has a
serious impact on profitability (Molnar, 2017).
MFA is vital to reduce machine breakdown and increase uptime. Understanding the effect of machine failures
is critical for improving machine performance and reliability (Mourani et al., 2007). Also, understanding the
behavior of different failure modes of a machine is the basis for effective preventive maintenance planning
(Smadi and Kamrani, 2011). Machine failures are closely related to profitability, quality, reliability,
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maintainability, and safety efforts in manufacturing processes. Therefore, MFA helps considerably in
improving the reliability and safety of a machine.
A machine can fail for a variety of reasons. However, it may not always be possible to clearly determine the
causes of failure modes due to variations in manufacturing. For this reason, analysis of the relationship
between the failure modes and the parameters that may affect the failure modes is essential. Thus, the
probability of failure modes to occur can be determined according to various parameters. In addition, scrap
rates constitute another important issue resulting from machine failures. As in failure mode analysis,
manufacturing parameters related to scrap rates should be determined and the effect of these parameters on
scrap rates should be analyzed. As a result of the analysis, the likelihood of scrap rates can be determined, and
effective measures can be taken.
This study focuses on the failure analysis of machinery, one of the most important resources of manufacturing
enterprises. Analyses on the reasons for machine failures resulting in the interruption of machinery and the
probability thereof can allow for more effective predictive maintenance activities regarding the machinery.
Besides, the scrap quantities caused by the interruption of machinery directly affect production costs and
capacity. Briefly, the analytic models presented in this study aim to be a guide for increased efficiency and
cost-oriented operation for manufacturing enterprises running intensively based on machinery. In this study,
MFA was performed on a 1-liter juice filling machine by using the multinomial logistic regression method.
For this purpose, two multinomial logistic regression models were generated. In the first model, the aim was
to perform failure mode analysis. In this regard, the relationship of product and shift variables with failure
modes was investigated. The purpose of the second model was scrap analysis. For this purpose, the
relationship of failure mode, product, and shift variables with scrap numbers was analyzed. The remainder of
the work is organized as follows: In the second section, a literature review defining machine failure analysis
is presented; an explanation of multinomial logistic regression, which is the analysis method of this study, is
provided in the third section; the fourth explains the structure of the filling machine, the data collection
process, and the variables of the established models; the fifth section addresses the statistical results of the two
established models and the failure analysis; and finally, the results of the study are presented in the sixth
section.

2. Machine Failure Analysis And Literature Review
Blanke et al., (2006) state that a failure describes the inability of a system or a component to accomplish its
function. Failures not only affect the expected performance of a machine, but also cause many economic losses.
Blischke and Murthy (2003) classified machine failures as mechanical, electrical, thermal, radiation failures,
chemical, or combinations of two or more of these. In manufacturing systems, machine failures constitute the
fundamental cause of many problems such as decrease in availability, decrease in reliability, increase in repair
times, prolongation of delivery times, decrease in capacity, decrease in customer satisfaction, decrease in
productivity, rescheduling, decrease in quality, decrease in production rate, increase in scrap and rework, and
increase in cost (Guo and Nonaka, 1999; Al-Hinai and ElMekkawy, 2011; Das et al., 2011; Nodem et al., 2011;
Glock, 2013).
MFA serves for the determination of existing and potential failure modes of a machine's components and the
actual and potential causes and effects of these modes (Bloch and Geitner, 2012; Scutti and McBrine, 2002).
Machine failures cannot be completely avoided, yet their effects and risks can be determined through MFA.
MFA enables the development of correct action plans to reduce or eliminate the possible effects of existing and
potential failures (Stamatis, 2019) as its main objectives include improving machine reliability, reducing
maintenance costs, reducing accident risks, increasing customer satisfaction, and improving product quality
(Affonso, 2006).
Failure modes are associated with the machine itself, its components, and operating conditions. In order to
prevent future machine failures, MFA can be used to examine the effect of all parameters directly or indirectly
related to failure modes on failure modes. Effective preventive actions can thus be taken by identifying such
bottleneck points. In addition, one of the crucial factors affecting production efficiency and production costs
is scrap rates (Shakibania et al., 2022; Kumar et al., 2009). Within the MFA, the factors affecting the scrap rate
should also be analyzed.
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MFA is not possible without availability of data on repeated machine failures. For this reason, first all data
regarding downtime such as those related to the machine's failure modes, product, shift, scrap amounts,
temperature, humidity, and vibration should be collected. Afterwards, MFA can be performed using the
obtained historical data.
Smadi and Kamrani (2011) statistically modeled failure and repair behavior of a machine through distribution
fitting for MFA. Ragab et al. (2019) performed a multiple failure modes analysis in rotating machines based
on a supervised machine learning approach called logical analysis of data and a set of non-parametric
cumulative incidence of functions. Ahmad et al. (2012) studied a failure analysis of machine components by
integrating the failure mode effect and criticality analysis and failure time modelling based on proportional
hazard model. Yang et al. (2010) proposed a fuzzy failure mode and effects analysis model integrating the
fuzzy linguistic scale method for a CNC lathe. Lo et al. (2019) developed a novel failure mode and effect
analysis model based on multi-criteria group decision-making using rough best–worst method with a
modified rough TOPSIS technique for machine tool risk analysis. Sheng et al. (2016) proposed the improved
failure mode and effect analysis based on the gray correlation theory for CNC boring machine tools. Janak et
al. (2016) conducted failure modes and effects analyses and applied diagnostics extension methods on a
machine tool spindle. Jin et al. (2017) presented a modified failure mode and effects analysis based on set pair
analysis for CNC machine tools. Wang et al. (2001) carried out an early failure mode and effects analysis with
reliability analysis for machining centers. Du et al. (2017) conducted failure mode, effects, and criticality
analysis of a remanufactured gear hobbing machine using the risk priority number method. Gupta and Mishra
(2017) studied a failure mode effect and criticality analysis using fuzzy logic for a conventional milling
machine. In addition, there are various scrap rate focused studies in the literature using different methods
(Liberopoulos et al., 2007; Molnar, 2017; Shakibania et al., 2021; Kumar et al., 2009). As presented above, several
studies on machine failures using various methods can be found in the literature. However, although there
are many studies on machine failures using logistic regression, studies utilizing multinomial logistic
regression are rather rare (Pramesti et al., 2016; Caesarendra et al., 2010; Kozlowski et al., 2019; Yan et al., 2004,
Yang and Lee, 2005, Wu et al., 2017).

3. Multinomial Logistic Regression
Logistic regression is one of the common methods used to analyze the relationship between dependent and
independent variables in cases where the dependent variable is discrete such as binary, categorical, and
ordinal, and the independent variables are metric or nonmetric variables (Torres et al., 2009; Hair et al., 2014).
Logistic regression is a flexible method since the variables in the model do not need to be in a specific form of
distribution (Tabatchnick and Fidell, 2019). In addition, the logistic model is widely used because it estimates
the probability as a value between 0 and 1 (Kleinbaum and Klein, 2010). With the linear regression equation
𝑌 = 𝛽0 +𝛽1 𝑋1 … + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 , where Y is the dependent variable, 𝛽0 is the intercept, 𝛽1 is the slope coefficient for
the independent variable 𝑋1 , and 𝛽𝑘 is the slope coefficient for the kth independent variable, a logistic model
can be defined as follows to calculate the odds for the dependent variable, where P is the probability of the
dependent variable Y and the sum of 𝛽𝑖 𝑋𝑖 for i ranging from 1 to k.

𝑃(𝑌) =

1
1+𝑒

−(𝛽0 + ∑𝑘
𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖 )

(1)

Multinomial logistic regression (MLR) is a type of logistic regression used when the dependent variable has
at least three categories or is ordinal (Agresti, 2007). One of the categories of the categorical variables in MLR
is determined as a reference category and the analysis is carried out accordingly. By using the odds value, the
likelihood of each category of a variable is compared with the reference category of that variable and the
analysis is performed accordingly. If 0 is the reference category in an MLR model with 0, 1, and 2 categories
as the dependent variable, two logistic models consisting of 1 and 0 as well as 2 and 0 are obtained for
comparison in addition to odds values (Hosmer et al., 2013). Odds is a measure of the probability of an event
to occur. An odds ratio, on the other hand, is the ratio of the likelihood of an event as the one below (p) to the
probability that this event will not occur (Field, 2009).
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𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑝
1−𝑝

(2)

Accordingly, the logit model can be expressed as follows using the logistic transformation with 1 and 2
equations.

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑃(𝑌) = 𝑙𝑛 [

𝑃(𝑌)

(3)

𝑘

] = 𝑙𝑛 [𝑒 (𝛽0 + ∑𝑖=1 𝛽𝑖𝑋𝑖 ] = 𝛽0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖

1−𝑃(𝑌)

The logit value is negative if the odds value is less than 1, and positive if it is larger. If this ratio is above 1, it
indicates that the independent variable has a positive effect on the dependent variable, i.e., a positive
relationship, and that if it is less than 1, the independent variable has a negative effect on the dependent
variable. Odds ratio allows easy interpretation of the results in an MLR model (Sluis and Giovanni, 2016). An
MLR model consisting of 3 categories (0, 1, 2) with a reference category of 0 and one independent variable, can
be expressed as follows, where 𝑋1 is the independent variable (Kleinbaum and Klein, 2010).

ln

ln

𝑃(𝑌=1∥𝑋1 )
𝑃(𝑌=0∥𝑋1 )

𝑃(𝑌=2∥𝑋1 )
𝑃(𝑌=0∥𝑋1 )

= 𝛽1+ 𝛽11 𝑋1

= 𝛽2+ 𝛽21 𝑋1

(4)

(5)

MLR is a method that has attracted a great deal of attention in various fields in the literature, such as supply
chain management (Ma et al., 2020, Sluis and Giovanni, 2016), manufacturing (Meidan et al., 2011), marketing
(Gordon et al., 2018), finance (Kim et al., 2016; Luo et al., 2016), research and development (Rodgers et al.,
2019), management and organization (Giritli et al., 2013), medicine (Ke et al., 2016), maritime research (Rong
et al., 2022), topography (Chan et al., 2019), and livestock (Torres et al., 2009).

4. Data Collection And Variables
The present study was conducted on a filling machine, which is the first station in a production line that fills
1-liter containers with fruit juice. After the juice itself is produced on a separate line, it comes to the filling
machine, which is the beginning of the container production line. Here, a box is made from cardboard in the
form of a coil, filled with fruit juice, purged with nitrogen, closed without a lid, and sent to the printer, which
is the next operational line. The filling machine, as shown in Figure 1, consists of seven basic units: the
automatic splicing unit, aseptic room, jaw system, motion unit, final folder, electrical cabinet, and service unit.
In the automatic splicing unit, automatic switching from one paper bobbin to another occurs after the paper
bobbin used to make boxes is finished. This unit is used for non-stop production of the filling machine. The
area where the juice box is sterilized is the aseptic or peroxide bath unit. Here, the box is sterilized with
peroxide and purged with nitrogen gas. Within the jaw system, the cutting and sticking operations that create
the box are performed. The motion unit contains the motors that drive all the motions of the filling machine.
The last folder unit is the section where the folding processes of the boxes take place. Here, the parts on the
two sides of the boxes, called ears, are glued. The electrical cabinet is where all the electrical components of
the filling machine are located. The service unit, on the other hand, is the unit where the water of the filling
machine working with air and water is cooled and the air pressure is adjusted.
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Fig 1. Fruit juice filling machine
The main purpose of this study was to analyze the failure of this filling machine. For this reason, 6-months of
failure modes, scrap amounts, product, and shift data related to the machine were obtained. There are nine
types of failure modes in the filling machine: final folder, paper, photocell, hydraulic, strip, service unit,
electrical, nitrogen, and peroxide. From among the obtained failure modes, strip, service unit, electrical,
nitrogen, and peroxide, all had the lowest frequencies and were thus excluded from the analysis. As a result,
only the final folder, paper, photocell, and hydraulic failure modes were analyzed.
Final folder failure occurs due to situations such as the jamming and rotation of the boxes in the unit because
of the breakdown of the transfer belt, printing unit, pulldown, or pressure device mechanisms in the final
folder unit. Photocell failure is caused by the fact that the barcode on the boxes in the jaw unit is not read by
the photocells inside the machine. Hydraulic failure occurs while the gluing and closing operations are
performed to close the box by the hydraulic system located in the jaw unit. If failure occurs at this point, the
box does not close correctly, leading to downtime. In the event of a paper failure, when a paper bobbin runs
out in the automatic splicing unit and passes to the other bobbin, it may stick to the other. In addition, paper
breakage in the bobbins is also a cause of paper failures.
Each time a failure occurs, the machine stops and the boxes inside the machine are evaluated as scrap. It is not
possible to rework these boxes. Three categories of scrap data were generated by the production engineers: 130 pieces (low), 31-40 pieces (medium) and 41-150 pieces (high). This machine facilitates the filling of 11
different fruit juices. However, fruit juice varieties with low frequency were excluded and 4 types of fruit juice
(mixed, cherry, apple, and peach) were included in the analysis. The machine works in three shifts: 24:00-08:00
(shift 1), 08:00-16:00 (shift 2) and 16:00-24:00 (shift 3). Overall, 299 failures were analyzed using the 6-month
data from the machine.

5. Machine Failure Analysis
In this study, two MLR models were established for MFA. In the first model, product and shift were
determined to be the independent variables, and failure modes were the dependent variables. The aim of this
model was to examine the relationship of products and shifts with failure modes. In the second model, scrap
amounts constituted the dependent variable and product, failure modes, and shift variables were the
independent variables. The purpose of this model was to analyze the effect of the independent variables on
scrap amounts. SPSS statistical software was used for analysis in this study. Statistical analyses of the
established models were performed with a 95% confidence interval. Analysis results were evaluated together
for both models.

5.1. Model Fit
Model fit is utilized with the log-likelihood function to compare the observed values with the values predicted
in the MLR (Hosmer et al., 2013). The odd ratio test is one of the most widely used methods for model fit in
MLR (Petrucci, 2009). The chi-square test for statistical significance is used to evaluate the reduction in the loglikelihood value (Hair et al., 2014). -2 Log Likelihood values were computed at 274.725 for Model 1 and 286.26
İşletme Araştırmaları Dergisi

1432

Journal of Business Research-Turk

A. Koçak 14/2 (2022) 1428-1445
for Model 2 without any independent variables and 146.237 for the final Model 1 and 215.12 for the final Model
2 with all independent variables. The number of unexplained variables decreased in both models. This change
was significant, meaning that both final models explained a significant amount of the original variability
(Field, 2009). In addition, the odd ratio test statistics of both models are as follows:
χ² (15) = 128.488, significance p- value (0.000) < 0.05 for Model 1
χ² (71.1) = 215.117, significance p- value (0.000) < 0.05 for Model 2
These results demonstrate that both models were statistically significant.

5.2. Effect Size
Pseudo R-Square is used to measure the overall effect size of the model in MLR (Garson, 2014). R-Square
measures the explanatory power of the model, that is, the effect of independent variables on dependent
variables. R-Square shows how well the independent variables explain the dependent variable (Hu et al.,
2006). The larger the value, the better the variables are at explaining the model. However, R-Square values in
logistic regression tend to be smaller than R-Square values in linear regression (Petrucci, 2009). The SPSS
package program provides Cox and Snell as well as Nagelkerke and McFadden R-Square statistics to analyze
the effect size of the model. According to Nagelkerke statistics, 37% of the variation in the dependent variable
could be explained by the independent variables in Model 1. For Model 2, the Nagelkerke value was 0.24. It
can be said that, unlike linear regression, R-Square is not a useful statistic due to the assumptions of MLR.

5.3. Odd Ratio Test
This statistic tests whether independent variables have a significant effect on a model (Tabatchnick and Fidell,
2018). The p value of the independent variables being less than 0.05 indicates that these variables are
statistically significant. In other words, the contribution of the independent variables to the model is sufficient.
Table 1 shows the contribution of each variable to Model 1 and Model 2. Since the p values of both product
and shift independent variables were less than 0.05 for Model 1, the contribution of both variables to the model
was sufficient. For Model 2, on the other hand, since the p values of the independent variables of failure mode,
product, and shift were less than 0.05, the relationship between the independent variables and the dependent
variables is statistically sufficient.
Table 1. Odd Ratio Test for Model 1 and Model 2
Odd Ratio Tests for Model 1
-2 Log
Likelihood of ChiEffect
df
Reduced
Square
Model
Intercept
146.237
0
0
product
247.543
101.31 9
shift
169.2
22.962 6

Sig.
.
0.000
0.001

Odd Ratio Tests for Model 2
-2 Log
Likelihood of
ChiEffect
df
Reduced
Square
Model
Intercept
215.117
0
0
failuremode 253.451
38.33
6
product
229.78
14.66
6
shift
238.856
23.74
4

Sig.
.
0.000
0.023
0.000

5.4. Parameter Estimates
Odd ratio tests do not indicate to what extent the independent variables affect the model. For this reason,
parameter estimation should be carried out for the relationship between the significant independent variables
and the dependent variable. In this regard, the odds ratio is one of the criteria used to evaluate the effect size
of the estimators (Tabatchnick and Fidell, 2018). In order to make comparisons in MLR, one of the categorical
variables is selected as the reference category. The j-1 odds ratio is calculated for as many as j-1 variables from
the dependent variables within the J category. With the variable in the reference category, the odds ratio shows
how many times more or how many times less the probability of observation is for one variable than the other
one (Garson, 2014). Parameter estimations were made by taking the categories of dependent variables in the
models separately as reference categories. In the resulting statistics, from among the independent variables,
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the values of the categories that were statistically significant (p < 0.05) were shown and interpreted. The Exp(B)
value of each parameter in the tables represents the odds ratio.

5.4.1. Parameter Estimates And Odds Ratios for Model 1
In order to analyze each failure mode for Model 1, parameter estimate tables were created on the basis of
failure mode. Table 2 presents the parameter estimates and odds ratios for Model 1 based on paper failure
mode. As the odds ratio of mixed and cherry products was below 1, as shown in the table, it had a negative
effect on the paper failure mode. Therefore, compared to mixed and cherry, the probability of paper failure in
peach (the reference category) juice filling was approximately 3.5 (1/0.283) and 5.8 (1/0.173) times higher than
final folder failure, respectively. Compared to shift 3, the probability of paper failure occurring in shift 1 was
approximately 3.7 times greater than the final folder failure. Compared to peach juice, the probability of paper
failure in cherry juice and apple juice filling was approximately 30 and 24 times higher than hydraulic failure,
respectively. In addition, compared to peach juice, the probability of paper failure in apple juice filling was
approximately 3.2 times greater than photocell failure. In addition, the probability of paper failure occurring
in shift 1 than in shift 3 was approximately 2.2 times higher than photocell failure.
Table 2. Parameter Estimates And Odds Ratios for Model 1(Paper)
The reference category: Final folder

Failure mode
Paper
Intercept
[product=Mixed]
[product=Cherry]
[product=Peach]
[shift=1]
[shift=3]

B
Std. Error
Wald
0.441
0.536
0.679
-1.263
0.586
4.647
-1.755
0.569
9.516
b
0
1.299
0.447
8.455
b
0
The reference category: Hydraulic

df
1
1
1
0
1
0

Sig.
0.410
0.031
0.002

Exp(B)

0.004

3.664

Failure mode
Paper
Intercept
[product=Cherry]
[product=Apple]
[product=Peach]

B
Std. Error
Wald
-0.772
0.451
2.933
3.403
1.087
9.806
3.166
0.806
15.434
0b
The reference category: Photocell

df
1
1
1
0

Sig.
0.087
0.002
0.000

Exp(B)

df
1
1
0
1
0

Sig.
0.035
0.012

Exp(B)

0.077

2.237

Failure mode
Paper
Intercept
[product=Apple]
[product=Peach]
[shift=1]
[shift=3]

B
-0.912
1.166
0b
0.805
0b

Std. Error
0.432
0.463

Wald
4.460
6.350

0.456

3.120

0.283
0.173

30.065
23.712

3.209

Table 3 indicates that, compared to mixed, cherry, and apple juice, the probability of photocell failure in peach
juice filling, which is the reference category of the product independent variable, was approximately 9.9
(1/0.101), 9.01 (1/0.111), and 6.9 (1/0.146) times higher, respectively, than final folder failure. Likewise,
compared to apple juice, which had a negative effect on photocell failure, the probability of photocell failure
in peach juice filling was approximately 3.2 (1/0.312) times more than paper failure. Compared to shift 1, in
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shift 3, which is the reference category of shift independent variable, the probability of photocell failure was
approximately 3.5 (1/0.447) times greater than paper failure. In addition, statistical results show that, compared
to peach fruit juice, the probability of photocell failure in cherry juice and apple juice filling was approximately
19.3 and 7.4 times higher, respectively, than hydraulic failure. Moreover, compared to mixed fruit juice, the
probability of photocell failure in filling of peach fruit juice, which is the reference category, was
approximately 3.5 (1/0.290) times greater than hydraulic failure.
Table 3. Parameter Estimates and Odds Ratios for Model 1(Photocell)
The reference category: Final folder

Failure mode
Photocell

Failure mode
Photocell

Failure mode
Photocell

Intercept
[product=Mixed]
[product=Cherry]
[product=Apple]
[product=Peach]

Intercept
[product=Apple]
[product=Peach]
[shift=1]
[shift=3]

Intercept
[product=Mixed]
[product=Cherry]
[product=Apple]
[product=Peach]

B
Std. Error
1.354
0.489
-2.293
0.587
-2.199
0.523
-1.925
0.528
b
0
The reference category: Paper

Wald
7.668
15.249
17.688
13.306

B
Std. Error
Wald
0.912
0.432
4.460
1.166
0.463
6.350
b
0
-0.805
0.456
3.120
b
0
The reference category: Hydraulic

B
0.140
-1.239
2.959
2.000
0b

Std. Error
0.388
0.474
1.074
0.803

Wald
0.130
6.840
7.596
6.199

df
1
1
1
1
0

Sig.
0.006
0.000
0.000
0.000

Exp(B)

df
1
1
0
1
0

Sig.
0.035
0.012

Exp(B)

0.077

0.447

df
1
1
1
1
0

Sig.
0.719
0.009
0.006
0.013

Exp(B)

0.101
0.111
0.146

0.312

0.290
19.287
7.388

As seen in Table 4, compared to peach fruit juice, the probability of final folder failure in mixed fruit juice and
cherry juice filling was approximately 3.5 and 5.8 times higher, respectively, than paper failure. The probability
of final folder failure occurring in shift 3 was approximately 3.66 (1/0.273) times higher than in shift 1, which
had a negative impact on final folder failure. Compared to peach juice, the probability of final folder failure in
mixed juice, cherry juice, and apple juice filling was approximately 9.9, 9, and 6.9 times greater, respectively,
than photocell failure. Moreover, compared to peach juice, the probability of final folder failure in mixed juice,
cherry juice, and apple juice filling was approximately 2.9, 174, and 50.6 times higher, respectively, than
hydraulic failure. Finally, compared to shift 1, in shift 3, which is the reference category of shift independent
variable, the probability of final folder failure was approximately 3.47 (1/ 0.287) times greater than hydraulic
failure.
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Table 4. Parameter Estimates and Odds Ratios for Model 1 (Final Folder)
The reference category: Paper

Failure mode
Final folder

Failure mode
Final folder

Failure mode
Final folder

B
Std. Error
Intercept
0.441
0.536
[product=Mixed]
1.263
0.586
[product=Cherry]
1.755
0.569
[product=Peach]
0b
[shift=1]
-1.299
0.447
[shift=3]
0b
The reference category: Photocell

df
1
1
1
0
1
0

Sig.
0.410
0.031
0.002

Exp(B)

0.004

0.273

B
Std. Error
Wald
Intercept
-1.354
0.489
7.668
[product=Mixed]
2.293
0.587
15.249
[product=Cherry]
2.199
0.523
17.688
[product=Apple]
1.925
0.528
13.306
[product=Peach]
0b
The reference category: Hydraulic

df
1
1
1
1
0

Sig.
0.006
0.000
0.000
0.000

Exp(B)

B
-1.214
1.054
5.159
3.925
0b
-1.247
0b

df
1
1
1
1
0
1
0

Sig.
0.018
0.045
0.000
0.000

Exp(B)

0.009

0.287

Intercept
[product=Mixed]
[product=Cherry]
[product=Apple]
[product=Peach]
[shift=1]
[shift=3]

Wald
0.679
4.647
9.516
8.455

Std. Error
0.511
0.525
1.114
0.854

Wald
5.641
4.025
21.444
21.098

0.477

6.836

3.537
5.786

9.903
9.019
6.852

2.869
173.947
50.628

As indicated in Table 5, the probability of hydraulic failure in peach juice filling, which is the reference
category of the product independent variable, was approximately 2.9 (1/0.349), 174 (1/0.006), and 50.6 (1/0.006)
times greater, respectively, than mixed juice, cherry juice, and apple juice, which had negative effects on
hydraulic failure. However, the probability of hydraulic failure in the 1st shift compared to the 3rd shift was
3.5 times higher than photocell failure. In addition, compared to cherry and apple juice, the probability of
hydraulic failure in peach fruit juice filling, which is the reference category, was approximately 30 (1/0.033)
and 23.7 (1/0.042) times more, respectively, than paper failure. Moreover, compared to peach fruit juice, the
probability of hydraulic failure in mixed fruit juice filling was 3.4 times greater than photocell failure.
Furthermore, compared to cherry and apple juice, which have negative effects on hydraulic failure, the
probability of hydraulic failure in peach juice filling was approximately 19.2 (1/0.052) and 7.4 (1/0.042) times
higher, respectively, than photocell failure.
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Table 5. Parameter Estimates and Odds Ratios for Model 1 (Hydraulic)
The reference category: Final folder

Failure mode
Hydraulic

Failure mode
Hydraulic

Failure mode
Hydraulic

Intercept
[Product=Mixed]
[Product=Cherry]
[Product=Apple]
[Product=Peach]
[Shift=1]
[Shift=3]

B
Std. Error
1.214
0.511
-1.054
0.525
-5.159
1.114
-3.925
0.854
b
0
1.247
0.477
b
0
The reference category: Paper

B
Std. Error
Intercept
0.772
0.451
[Product=Cherry]
-3.403
1.087
[Product=Apple]
-3.166
0.806
[Product=Peach]
0b
The reference category: Photocell

Intercept
[Product=Mixed]
[Product=Cherry]
[Product=Apple]
[Product=Peach]

B
-0.140
1.239
-2.959
-2.000
0b

Std. Error
0.388
0.474
1.074
0.803

Wald
5.641
4.025
21.444
21.098

df
1
1
1
1
0
1
0

Sig.
0.018
0.045
0.000
0.000

Wald
2.933
9.806
15.434

df
1
1
1
0

Sig.
0.087
0.002
0.000

Exp(B)

Wald
0.130
6.840
7.596
6.199

df
1
1
1
1
0

Sig.
0.719
0.009
0.006
0.013

Exp(B)

6.836

0.009

Exp(B)
0.349
0.006
0.020
3.480

0.033
0.042

3.451
0.052
0.135

The three MLR models for which final folder failure mode was used as the reference category for Model 1 are:
𝑌𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟 = 0.441 − 1.263𝑋𝑚𝑖𝑥 − 1.755𝑋𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 − 0.759𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒 + 1.299𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡1 − 0.140𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡2
𝑌𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.354 − 2.293𝑋𝑚𝑖𝑥 − 2.199𝑋𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 − 1.925𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒 + 0.493𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡1 − 0.188𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡2
𝑌ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐 = 1.214 − 1.054𝑋𝑚𝑖𝑥 − 5.159𝑋𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 − 3.925𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒 + 1.247𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡1 − 0.574𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡2
Table 6 shows the probability of failure mode occurrence when filling each product on a shift basis, which is
calculated by using Equation 1 with these MLR models. The cells with the highest probability are highlighted
in the table, and those with a probability of over 50% are marked in bold. Considering the highest probability
ratios, it is seen that there was a 56% and 39% probability of hydraulic failure in shift 1 and shift 3, respectively,
and a final folder failure with a 42% probability in shift 2, when filling the mixed product. The probability of
final folder and paper failures in shift 1 in cherry product filling was 36%. In addition, the probability of a final
folder failure in the filling of the cherry product in shift 2 and shift 3 were 62% and 58%, respectively. When
analyzed on the basis of the apple product, paper failure could occur in shift 1 with a 55% probability, and
final folder failure with 47% and 42% probabilities, respectively, in shifts 2 and 3. Finally, when filling the
peach product, the probability of hydraulic failure in shift 1 was 47%, and the probability of photocell failure
in shift 2 and shift 3 were 43% and 40%, respectively.
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Table 6. Probability of Failure Mode Occurrence

Final Folder
Paper
Photocell
Hydraulic

shift1
0.14
0.22
0.09
0.56

Final Folder
Paper
Photocell
Hydraulic

shift1
0.21
0.55
0.19
0.05

Mixed
shift2
0.42
0.16
0.14
0.28
Apple
shift2
0.47
0.30
0.22
0.02

shift3
0.33
0.15
0.13
0.39

shift1
0.36
0.36
0.26
0.02

shift3
0.42
0.31
0.24
0.03

shift1
0.04
0.23
0.26
0.47

Cherry
shift2
0.62
0.15
0.22
0.01
Peach
shift2
0.13
0.18
0.43
0.25

shift3
0.58
0.16
0.25
0.01
shift3
0.10
0.16
0.40
0.34

5.4.2. Parameter Estimates and Odds Ratios for Model 2
Table 7 displays the parameter estimates and odds ratios for Model 2 based on low scrap rates (1-30 pieces).
As seen in the table, compared to the paper failure mode, which had a negative effect on the scrap rate between
1 and 30, the likelihood of scraps between 1 and 30 in the reference category of hydraulic failure was
approximately 7.44 (1/0.134) times more than the occurrence of scraps between 41 and 150. In addition,
compared to apple juice, the probability of scrap formation between 1 and 30 in peach (the reference category)
fruit juice filling was approximately 2.6 (1/0.379) times more than the formation of scraps between 41 and 150.
According to another result in the table, compared to shift 2, the probability of scrap formation between 1 and
30 in shift 3, which is the reference category, was approximately 4 (1/0.245) times more than the occurrence of
scraps between 41 and 150. On the other hand, in cases where the medium scrap rate (scrap pieces between 31
and 40) is in the reference category, the probability of having scraps between 1 and 30 in final folder failure
was approximately 4.2 times more than in hydraulic failure. Compared to mixed fruit juice, cherry fruit juice
and apple juice, the probability of having scraps between 1 and 30 in peach fruit (the reference category) juice
filling was approximately 3.8 (1/0.259), 2.6 ( 1/0.380), and 3.8 (1/0.266) times higher, respectively, than having
scraps between 31 and 40. In addition, compared to the 3rd shift, the probability of having 1 to 30 scraps in the
1st shift was approximately 2.75 times greater than having 31 to 40 scraps.
Table 7. Parameter Estimates and Odds Ratios for Model 2 (1-30)
The reference category: 41-150

Scrap
1-30
Intercept
[failuremode=Paper]
[failuremode=Hydraulic]
[product=Apple]
[product=Peach]
[shift=2]
[shift=3]

Scrap
1-30
Intercept
[failuremode=Final folder]

İşletme Araştırmaları Dergisi

B
Std. Error
2.466
0.618
-2.008
0.567
0b
-0.969
0.473
0b
-1.405
0.449
0b
The reference category: 31-40

B
0.469
1.442

1438

Std. Error
0.422
0.465

Wald
15.907
12.558
4.194
9.781

Wald
1.234
9.630

df
1
1
0
1
0
1
0

Sig.
0.000
0.000

df
1
1

Sig.
0.267
0.002

Exp(B)
0.134

0.041

0.379

0.002

0.245

Exp(B)
4.228
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[failuremode=Hydraulic]
[product=Mixed]
[product=Cherry]
[product=Apple]
[product=Peach]
[shift=1]
[shift=3]

0b
-1.350
-0.968
-1.325
0b
1.009
0b

0.415
0.474
0.462

10.577
4.176
8.239

0.380

7.063

0
1
1
1
0
1
0

0.001
0.041
0.004

0.259
0.380
0.266

0.008

2.743

Table 8 demonstrates that, compared to the final folder failure, the probability of scrap between 31 and 40 in
hydraulic failure, which is the reference category of the failure mode independent variable, was about 4.2
(1/0.237) times greater than the occurrence of scrap between 1 and 30. Moreover, the table shows that,
compared to peach fruit juice, the probability of 31 to 40 scraps in mixed fruit juice, cherry fruit juice, and
apple juice filling was approximately 3.9, 2.6, and 3.8 times higher than 1 to 30 scraps, respectively. In addition,
in shift 3, compared to shift 1, the probability of scrap between 31 and 40 was approximately 3.7 (1/0.365) times
higher than 1 to 30 scraps. When the reference category is the scrap between 41 and 150, all of the statistically
significant categories of both product and shift independent variables had a negative effect on 31 to 40 scrap
formation. In this case, compared to the final folder and paper failures, the probability of scrap between 31
and 40 in hydraulic failure was approximately 4.5 (1/0.223) and 4.5 (1/0.224) times more than the probability
of scrap between 41 and 150, respectively. In addition, compared to shift 1 and shift 2, the probability of scrap
between 31 and 40 in shift 3 was approximately 4.6 (1/0.217) and 3.4 (1/0.294) times greater than the probability
of scrap between 41 and 50, respectively.
Table 8. Parameter Estimates and Odds Ratios for Model 2 (31-40)
The reference category:1-30

Scrap
31-40

Scrap
31-40

Intercept
[failuremode=Final folder]
[failuremode=Hydraulic]
[product=Mixed]
[product=Cherry]
[product=Apple]
[product=Peach]
[shift=1]
[shift=3]

Intercept
[failuremode=Final folder]
[failuremode=Paper]
[failuremode=Hydraulic]
[shift=1]
[shift=2]
[shift=3]

B
Std. Error
-0.469
0.422
-1.442
0.465
0b
1.350
0.415
0.968
0.474
1.325
0.462
b
0
-1.009
0.380
b
0
The reference category:41-150

B
1.997
-1.502
-1.498
0b
-1.529
-1.224
0b

Std. Error
0.634
0.604
0.551
0.474
0.438

Wald
df
1.234
1
9.630
1
0
10.577
1
4.176
1
8.239
1
0
7.063
1
0

Sig.
0.267
0.002

Wald
df
9.913
1
6.188
1
7.384
1
0
10.390
1
7.816
1
0

Sig.
0.002
0.013
0.007

Exp(B)
0.237

0.001
0.041
0.004

3.856
2.633
3.764

0.008

0.365

0.001
0.005

Exp(B)
0.223
0.224
0.217
0.294

Table 9 presents parameter estimates and odds ratios for Model 2 based on 41 to 150 scraps. Compared to
hydraulic failure, the probability of scrap between 41 and 150 in a paper failure was approximately 7.4 times
higher than scrap between 1 and 30. Compared to peach juice, the probability of 41 to 150 scraps in apple juice
filling was approximately 2.64 times more than 1 to 30 scraps. Moreover, in shift 2, compared to shift 3, the
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probability of scrap between 41 and 150 was approximately 4 times higher than 1 to 30 scraps. If the scrap
reference category is taken as 31 to 40, compared to hydraulic failure mode, the probability of scrap between
41 and 150 is approximately 4.5 and 4.8 times greater scrap between 31 to 40 in final folder and paper failure
modes, respectively. In addition, compared to the 3rd shift, the probability of having 41 to 150 scraps in the
1st and 2nd shifts was approximately 4.6 and 3.4 times more than having 31 to 40 scraps.
Table 9. Parameter Estimates and Odds Ratios for Model 2 (41-150)
The reference category:1-30

Scrap
41-150

Scrap
41-150

Intercept
[failuremode=Paper]
[failuremode=Hydraulic]
[product=Apple]
[product=Peach]
[shift=2]
[shift=3]

Intercept
[failuremode=Final folder]
[failuremode=Paper]
[failuremode=Hydraulic]
[shift=1]
[shift=2]
[shift=3]

B
Std. Error
-2.466
0.618
2.008
0.567
0b
0.969
0.473
0b
1.405
0.449
0b
The reference category:31-40

B
-1.997
1.502
1.498
0b
1.529
1.224
0b

Std. Error
0.634
0.604
0.551
0.474
0.438

Wald
df
15.907
1
12.558
1
0
4.194
1
0
9.781
1
0

Sig.
0.000
0.000

Wald
df
9.913
1
6.188
1
7.384
1
0
10.390
1
7.816
1
0

Sig.
0.002
0.013
0.007

Exp(B)
7.449

0.041

2.636

0.002

4.076

0.001
0.005

Exp(B)
4.490
4.471
4.612
3.402

The 2 MLRs for Model 2 with the reference set at a scrap rate of 41 to 150 are shown below:
𝑌1−30 = 2,466 − 0,060𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 − 2,008𝑋𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟 − 0,773𝑋𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑐𝑒𝑙𝑙 − 0,654𝑋𝑚𝑖𝑥 − 0,527𝑋𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 − 0,969𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒 −
0,520𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡1 − 1,405𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡2
𝑌31−40 = 1,997 − 1,502𝑋𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 − 1,498𝑋𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟 − 0,970𝑋𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑐𝑒𝑙𝑙 + 0,696𝑋𝑚𝑖𝑥 + 0,441𝑋𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 +
0,356𝑋𝑎𝑝𝑝𝑙𝑒 − 1,529𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡1 − 1,224𝑋𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡2
With these MLR models, Equation 1 calculates the probabilities of the scrap rates that could occur are
calculated as to which product is filled in which shift and which failure occurs. The results of these models are
presented in Table 10. The cells with the highest probability are highlighted, and those with a probability of
over 50% are marked in bold.

6.

Conclusion

In this study, failure analysis of a juice filling machine was conducted and two MLR models were established
for this purpose. In the first model, where failure mode, which has a significant effect on the performance of a
machine, is the dependent variable, the effect of product and shift parameters on failure modes in the machine
was investigated. In the second model, the relationship of product, shift, and failure mode independent
variables with scrap rates was analyzed. At the end of the study, all analysis results were evaluated together.
The statistical results of the study demonstrate that while filling the mixed product, hydraulic failure should
be expected in shift 1 and shift 2. In case of this failure, a low (between 1 and 30) level of scrap may occur. In
addition, it is possible for final folder failure to occur while this product is being filled in shift 2. In this case,
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there is a high probability of low-level scrap. As a result, low scrap can be expected in the filling of the mixed
product. The failure mode that draws attention in the cherry product is final folder failure. It is highly likely
that final folder failure will occur in all three shifts while this product is being filled and that low levels of
scrap can be expected across all three shifts. It is highly likely that paper failure can occur in shift 1 when the
apple product is being filled. In this case, a low level of scrap is formed. On the other hand, when this product
is being filled in shift 2 and shift 3, final folder failure can be expected. In both cases, a low level of scrap occurs.
In the filling of the peach product, the occurrence of hydraulic failure in shift 1 is higher than other failures. A
low scrap rate is likely to occur when this failure occurs. In addition, the occurrence of photocell failures in the
filling of this product in shift 2 and shift 3 is higher than other failures. In this case, a low level of scrap is likely
to occur in both shifts. All these interpretations were made according to the highest probability values. The
likelihood of other failure modes and, if these failure modes occur, the likelihood of scrap levels can be
examined from these tables. For example, in shift 2, the probability of paper failure in the filling of the mixed
product is low, but when it occurs, a high level of scrap (between 41 and 150) can be expected. According to
these results, the content and box structure of mixed, cherry, and apple products should be examined and the
effects on the final folder unit of the filling machine should be investigated. Moreover, unlike other products,
paper failure occurs in the filling of the apple product. This difference may require monitoring of the automatic
splicing unit when this product is being filled. Furthermore, the prominent failure in the filling of the peach
product is photocell failure. Investigation should be made into way the barcodes on the box are not ready by
the photocells by examining the design of the product box. Finally, these models can provide a more effective
analysis by incorporating humidity, temperature, and pressure data that can be obtained using sensors placed
in the units that make up the filling machine.
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Table 10. Probability of scrap rates

Scrap
1-30

Final folder
0.67

31-40
41-150

0.14
0.19

Scrap
1-30

Final folder
0.71

31-40
41-150

0.10
0.18

Scrap
1-30

Final folder
0.62

31-40
41-150

0.13
0.25

Scrap
1-30

Final folder
0.83

31-40
41-150

0.04
0.13

shift1
Paper Photocell
0.22
0.43
0.32
0.45

0.31
0.26

shift1
Paper Photocell
0.50
0.26
0.26
0.47

0.24
0.26

shift1
Paper Photocell
0.19
0.40
0.27
0.54

0.28
0.32

shift1
Paper Photocell
0.67
0.41
0.16
0.44

0.13
0.21

İşletme Araştırmaları Dergisi

Hydraulic
0.46

Final folder
0.42

0.41
0.13

0.29
0.30

0.45
0.46

Hydraulic
0.54

Final folder
0.48

0.33
0.13

0.22
0.30

Hydraulic
xx
xx
xx

Mixed
shift2
Paper Photocell
0.09
0.21

Cherry
shift2
Paper Photocell
0.12
0.26
0.38
0.50

Final folder
0.38
0.25
0.37

Final folder
0.38

0.17
0.10

0.25
0.37

0.42
0.33

Apple
shift2
Paper Photocell
0.08
0.19
0.38
0.54

Hydraulic
0.73

0.49
0.30

0.44
0.37

Peach
shift2
Paper Photocell
0.08
0.19
0.38
0.54
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0.44
0.37

Hydraulic
0.22
0.63
0.15

Hydraulic
xx
xx
xx

Hydraulic
0.21
0.60
0.19

Hydraulic
0.21
0.60
0.19

Final folder
0.57
0.33
0.10

Final folder
0.65
0.25
0.10

Final folder
0.56
0.31
0.13

Final folder
0.81
0.12
0.07

shift3
Paper Photocell
0.16
0.30
0.64
0.59
0.20

0.11

shift3
Paper Photocell
0.21
0.38
0.57
0.51
0.22

0.12

shift3
Paper Photocell
0.15
0.29
0.60
0.57
0.25

0.14

shift3
Paper Photocell
0.59
0.37
0.39
0.30
0.24
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0.11

Hydraulic
0.28
0.67
0.05

Hydraulic
xx
xx
xx

Hydraulic
0.28
0.66
0.06

Hydraulic
0.58
0.37
0.05
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ABSTRACT
Purpose – The purpose of this study is to examine the impacts of dark leadership on organizational
commitment. As opposed to the positive leadership styles’ benefits, it is expected to see a negative
impact of the negative leadership styles on organizational commitment. Dark leadership is a term to
describe the leadership in a context where the leaders’ negative personality traits negatively affect the
organizational decision-making and the public impression of the organization.
Design/methodology/approach – In this study, there are 559 employees who work either in a bank
branch or a general directorate of banking in Istanbul. To examine the impacts of the dark leadership
on the bankers’ organizational commitment, “simple linear regression analysis” and “multiple linear
regression analysis” are used.
Findings – Study findings reveal a significant negative impact of the dark leadership on the bankers’
organizational commitment. Moreover, it is found that dark leadership has meaningful negative
impacts on the bankers’ affective commitment and continuance commitment. Furthermore, findings
show a positive impact of the dark leadership on the bankers’ normative commitment. There is limited
empirical research related to the impacts of dark leadership on organizational commitment; therefore,
this study aims to contribute to the gap in the human resources management, organizational behavior,
and management and organizations literature.
Discussion – It is possible to say that dark leadership should seek help from experts and/or
institutions in order to prevent the negative effect of dark leadership on employees' organizational
commitments. At this point, the human resources management unit plays an important role in
identifying dark leaders.

1. INTRODUCTION
Becoming more and more significant every day, leadership is regarded as an important factor in the success
of organizations. In general, the leader's abilities and positive qualities have long been of interest for the
leadership literature. Leaders are considered to be successful, charismatic and impressive individuals with
superior skills who lead both their organizations and their followers to success with their policies in line with
these skills and positive characteristics.
The concept of leadership is basically a concept that refers to positive characteristics, abilities, positive methods
and results, often associated with constructive leadership. However, contrary to popular belief, leaders may
not always have these positive qualities. These negative traits that leaders have are also defined as "the dark
side of leadership", "dark leadership". As is known, Conger (1990) first stated in his work "The Dark Side of
Leadership" that there are positive aspects of leadership as well as a negative and dark side. Although it does
not clearly define the concept of dark leadership, it is the basic work that reveals the starting point of the
concept.
Over time, negative leadership behaviors have been noticed and investigated by different disciplines. With
the researches, approaches to Petty Tyranny (Ashforth, 1994), Toxic Leadership (Whicker, 1996), Abusive
Supervision (Tepper, 2000), Narcissistic Leadership (Glad, 2002), Destructive Leadership (Padilla et al., 2007)
1
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and Unethical Leadership (Lašáková and Remišová, 2015) have been revealed and dark leadership has been
elaborated.
The behavior of leaders is an important influence factor in organizations because the consequences of the
behavior of the leaders greatly affect the employees (Yukl, 1999) The results of the research, which suggest
that employees increase loyalty to their leaders, indicate that the positive attitudes and behaviors exhibited by
the leader are the result of positive perception by employees (Ballı, 2014: 32). Studies on dark leadership have
indicated that employees have negative effects on their organizational commitment (Ballı and Çakıcı, 2016;
Weaver et al., 2010).
In this study, the concept of dark leadership is comprehensively discussed by examining dark leadership
behaviors in organizations and the sub-dimensions of this type of leadership. The main purpose of the research
is to examine whether the dark leaders that exist in the organizations have an effect on the loyalty of employees
to the organization and, if so, to investigate the direction and degree of this effect.

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK
2.1. Dark Leadership
Although there is no agreed definition of the concept of dark leadership, there are definitions of it made by
addressing different aspects of the concept. Dark leadership has been defined by Einarsen et al. (2007: 2) as
"systematic and repeated behavior by a leader, supervisor or manager who disregards the objectives, duties,
resources and effectiveness of the organization, the welfare of its subordinates, and the legitimate interest of
the organization by weakening job satisfaction." Wilson-Starks (2003: 2) has defined dark leadership as "a
leadership approach that is done through the poisoning of creativity, autonomy and innovation behaviors in
what people do and ultimately harms the company." Dark leadership can be defined as the negative
personality traits of the individuals who are leaders negatively affecting the decisions taken on behalf of the
organization and behaviors towards the audience (Ballı and Ballı, 2017: 75).
Başar et al. (2016) has defined dark leadership as "frustrating, narcissistic, insincere and bullying behavior that
constitutes the dark side of leadership and is exhibited towards one or more followers, causing physiological
and/or psychological harm to followers" (quoted: Başar, 2019). Tandon and Mishra (2017: 275-276) have
defined dark leadership as an organized and repetitive behavior by a leader, supervisor, manager who
disrupts the legitimate interest of the organization by harming the purposes, duties, resources, effectiveness
and job satisfaction of subordinates. Saleh et al., (2018: 32) has defined dark leadership as containing various
types of behavior that are inherent in dark leadership, such as mocking, lying to and deceiving employees,
accusing the wrong person of mistakes and discrimination.
Upon reviewing the definitions, it can be said that in general, the dark side of the leader can have various
negative consequences for his followers, the organization to which he is affiliated and his environment.
The dark side of leadership, which attracts attention along with the concept of dark leadership, has been
handled in different aspects by different researchers and they have come up with various concepts. Some of
these are passive-aggressive leadership, coercive leadership, rude leadership, bullying leadership, petty
tyranny, toxic leadership, unethical leadership, narcissistic leadership, abusive supervision, destructive
leadership. The 'Dark Leadership Scale' developed by Fındıklı, Afacan and Okan (2018), which is a compiling
and descriptive study by considering the overlapping concepts and recurring aspects of dark leadership as a
result of literature review, is also the first scale developed in our country. In order to determine the effect of
dark leadership on organizational commitment, which is the main purpose of the study, the "Dark Leadership
Scale" developed by Fındıklı, Afacan and Okan (2018) based on the perception of the employees of the
organization has been used by examining dark leadership behaviors. On the scale developed, a measuring
tool of six dimensions has been obtained; namely petty tyranny, toxic leadership, unethical leadership,
narcissistic leadership, abusive supervision and destructive leadership. The sub-dimensions of dark
leadership are defined below, respectively.
Petty Tyranny: Ashforth (1994) first developed a new variable called petty tyranny, combining similar traits
that can be found collectively in a leader. He defined petty tyranny as the type of leadership that leaders use
their power over others, essentially their subordinates. In his work, the petty tyrant has expressed the
characteristics of leadership in the form of arbitrary movement and self-deprecation, exaggeration and
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boasting, contempt for his subordinates, disregard, difficulty resolving conflicts, discouraging attempts and
unprovoked punishment.
Toxic Leadership: Lipman-Blumen (2005: 18) have described the toxic leader in their study as "individuals
who exhibit destructive behaviors and have dysfunctional personal qualities and, due to all these
characteristics, can cause serious and lasting harm to individuals, groups, organizations, societies and even
beyond." The form of leadership consisting of negative characteristics that have negative effects as a result of
attitudes and behaviors exhibited towards employees within an organization and reduce the overall
performance of the organization is defined as toxic leadership.
Unethical Leadership: Brown and Mitchell (2010: 588) have defined unethical leadership as "actions carried
out by organizational leaders that are illegal and/or contrary to moral standards, decisions taken and decisions
that enforce processes and structures that promote the unethical behavior of followers." In addition to this
definition; leaders can also directly support the unethical behavior of others without taking part in unethical
behavior (Lašáková and Remišová, 2015: 321).
Narcissistic Leadership: Biçer (2020) has stated that narcissism includes "attitudes and behaviors that reflect
one's excessive self-appreciation, self-indulgence, extreme selfishness, arrogance, boasting and superiority
over others". Narcissism is considered to be fundamentally undesirable personality traits, and narcissistic
leaders can have negative and unintended consequences in the organization when their powers and personal
activities expand. It is a fact that narcissistic leaders "think only of themselves, that the world revolves around
their axis and without them the organization will not reach its true potential and will eventually disappear"
(Biçer, 2020, p. 280).
Abusive Supervision: Tepper (2000: 178) refers to abusive supervision as "subjective assessments of the
ongoing, non-physical, verbal and non-verbal hostile behavior of the superior supervisor."
Destructive Leadership; Sezici (2016: 108) has defined destructive leadership in his work as "the leader's
repetitive and systematic display of behaviors that have the power to weaken the organization's assets, activities and
relationships in defiance of the established norms of the organization or regardless of its formality, and/or may result in
damage to the quality of working life of its viewers with the drive to obtain personal financial interest and/or spiritual
satisfaction".
In studies, it is known that dark leadership and its sub-dimensions cause many negative consequences on
followers and organization. Some of these are psychological problems (Pelletier, 2010), decreased
organizational commitment (Weaver et al., 2010; Akhtar and Shaukat, 2016; Ballı and Çakıcı, 2016; Yalçınsoy
and Işık, 2018) decrease in job motivation, work performance and job satisfaction (Harris et al., 2007; Robins
et al. (2001), Avey et al. (2011), Pelletier, 2010), causing organizational cynicism (Dobbs and Do, 2018),
adversely affecting the health of the organization (Reyhanoğlu and Akın, 2016), negatively affecting the
organizational climate (Reed, 2004; Reyhanoğlu and Akın, 2016) causing burnout (Merecz et al., 2009;
Uzunbacak et al., 2019), causing alienation to work (Akhtar and Shaukat, 2016), reducing organizational
citizenship behavior (Aryee et al., 2007; Rafferty and Restubog, 2011), increased intention for loafing and
quitting (Tepper, 2000; Sezici, 2016).

2.2. Organizational Commitment
Looking at the current definitions of the concept of organizational commitment, Çekmecelioglu (2006: 155) has
expressed organizational commitment as "the willingness of employees to remain within the organization,
their commitment to the objectives and values of the organization". According to Bateman and Strasser
(1984:95), organizational commitment is "a function of perceived cohesion between the individual and the
organization". Becker et al., (1996: 464) define organizational commitment as "psychological attachment to the
workplace of the recruiter". Uçar and Kök (2018: 234) define organizational commitment as "employees
adopting the objectives and values of the organization, over-striving for the benefit of the organization and
the desire to remain in the organization". The main reason why the concept of organizational commitment is
expressed by different researchers in various ways is the idea that organizational commitment is represented
in separate dimensions.
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Upon reviewing the studies in the literature, it is observed that different organizational dimensions of
commitment have been defined by different researchers. It is observed that the O'Reilly and Chatman model
(1986) includes dimensions of harmony, identification and internalization commitment and the Angle and
Perry model (1992), Mayer and Schoorman (1998) includes the dimensions of continuance commitment and
importance commitment. In addition, the Jaros model (2007) has defined emotional, continuance commitment
and moral commitment dimensions, and dimensions of moral, calculating and alienating commitment have
been defined in the model created by Penley and Gould based on the Etzioni model (quoted: Emhan and Gök,
2011: 160). Etzioni (1988) has addressed the moral commitment, self-interest commitment and forced
commitment dimensions. Despite these various definitions, the organizational dimensions of loyalty put
forward by Meyer and Allen (1991), which remain accepted and valid today, are used (Uçar and Kök, 2018:
236).
Meyer and Allen (1991) have discussed organizational commitment in three dimensions: emotional
commitment, continuance commitment, and normative commitment. Emotional, continuance commitment
and normative commitment dimensions represent three separate psychological states that fundamentally
reflect a desire, need and obligation to stay (Meyer and Allen, 1991: 82). Organizational commitments
dimensions are provided below in detail.
Emotional Commitment basically refers to the desire of employees to continue work entirely of their own
desires and wills. Emotional commitment can be expressed as the extent to which individuals adopt the values
of the organization they are affiliated with and the extent to which they identify with all the values of the
organization. The individual who feels this level of commitment fully accepts the values of the organization
and has a strong demand to remain part of the organization. This dimension is the best expected form of the
organizational commitment of the individual and individuals who have the sense of dedication and loyalty
that organizations demand. Individuals with emotional commitments make additional efforts for the
organization, when necessary, by displaying positive attitudes and behaviors towards the organization they
are affiliated with and the work they do (Bayram, 2005: 132).
Continuance Commitment is the belief that employees continue because they think there are no other business
alternatives, and that there will be costs that will accompany ceasing of employment in addition to the side
betting theory (Ballı and Çakıcı, 2016: 171). Continuance commitment is based on individuals' desire to stay in
the organization, the investments they have made in the organization and the costs of giving up all the benefits
they have (Uçar and Kök, 2018: 237).
Normative Commitment basically refers to the ethical idea that people should stay in the organization and
continue to work (Ballı and Çakıcı, 2016:171). The normative commitment, also called 'gratitude commitment'
in some sources, is based on the fact that the individual feels obliged to stay in the organization, acting with
the idea that he or she has responsibilities and duties towards the organization. The emphasis on loyalty by
the family, the community, the personal environment or the organization, and the feeling of obligation arising
from the reasons such as the praise of those who work in one organization consistently, consider it a moral
imperative to stay in the organization believing in the importance of individual loyalty (Çöl and Ardıç,
2008:160)
When looking at the numerous researches and definitions on organizational commitment, it is noted that what
is common is a situation that leads to attitudes and behaviors that have positive consequences for both the
individual and the organization (Koç, 2009: 203).

2.3. The Relationship between Dark Leadership and Organizational Commitment
Based on studies on leadership and organizational commitment relationship, it is generally associated with
positive leadership behavior. The results of the research, which suggest that employees increase loyalty to
their leaders, indicate that the positive attitudes and behaviors exhibited by the leader are the result of positive
perception by employees (Ballı, 2014: 32). Adult people devote the vast majority of their lives to work, and
therefore, a person's quality of life is strongly influenced by the quality of work life (Weaver, Metal and
Yancey, 2010: 104).
Fred Herzberg (1968) argues that in his theory of double-factor job satisfaction, control is a contextual factor
that is even more important in affecting job satisfaction than job satisfaction. When a leader exhibits positive
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and positive behaviors, the employees of the organization focus more on their organizations and work.
However, it is often an important source of power over the daily life of an employee leader, and a bad leader
can make his work life challenging for some employees (Weaver, Metal and Yancey, 2010: 104).
Leaders are encouraged to send the message to their followers that they are valuable members of the
organization, to encourage them to participate in decisions, to establish organizational commitment to carry
out intra-organizational communication in a healthy manner (Bayram, 2005: 137).
Of the three components of organizational commitment, emotional commitment is the most predictive concept
of keeping employees in the organization. If dark leaders diminish the emotional commitment of their
employees, the organization may lose valuable staff (Weaver, Metal and Yancey, 2010: 106). It shows that an
employee is more likely to remain in his organization to the extent that he or she has strong connections to the
organization and society. Therefore, if dark leaders reduce the emotional commitment of employees, this
makes them feel less belonging within the organization and increases their likelihood of leaving the
organization later (Weaver, Metal and Yancey, 2010: 109).
Examining whether the subordinates of dark leaders have greater intentions to leave their organizations and
whether they lower their allegiance to their organization, Weaver et al. (2010) have concluded that dark
leadership was inversely proportional to employees' emotional attachment to the organization and employees'
willingness to remain in the organization. Subordinates whose dark leadership perception increase have
decreased organizational allegiances and intentions to stay in the organization (Weaver, Metal and Yancey,
2010: 116). Similarly, Ballı and Çakıcı (2016) have examined the effect of dark leadership on organizational
commitment in their study on employees in hotel businesses and found a significant negative relationship
between dark leadership and organizational commitment.

3. METHODOLOGY OF THE RESEARCH
3.1. Purpose of the Research
The main purpose of the research is to examine whether the dark leaders that exist in the organizations have
an effect on the loyalty of employees to the organization and, if so, to investigate the direction and degree of
this effect. The importance of the positive characteristics of the leaders on the path to success of the
organizations is frequently examined in the studies. This thesis study aims to show whether the commitment
of the employees of the organization to the organization is affected by these negative attitudes and behaviors
by addressing the negative aspects of the leaders, which are the opposite of the positive characteristics.

3.2. Sample of the Research
The population of the research consists of branch and directorate employees operating in the banking sector
in Istanbul Province. The survey within the scope of the study has been delivered to 862 employees between
04.02.2019-01.02.2020 using easy sampling method and the number of surveys that received returns is 576. As
a result of review, 17 of these 576 surveys have been found to be invalid. Therefore, the sample of the research
consists of the remaining 559 bank employees who have done the valid surveys. According to these figures,
the return rate of the submitted survey forms is 66.4%. The number of valid questionnaires obtained has been
sufficient for statistical analyses to be performed.

3.3. Measurement Tools and Statistical Data Used in Research
The data needed to achieve the goal determined in the thesis study has been collected by the survey method.
The questionnaire applied for this purpose is available in ANNEX_1. The questionnaire consists of three parts
in total. In the first part, there are 9 questions about the dark leadership scale of Fındıklı, Afacan, & Okan
(2018) consisting of a total of 35 substances and 6 sub-dimensions, in the second part, Meyer and Allen's (1991)
organizational commitment scale consisting of 18 articles and 3 sub-dimensions, and finally, in the third part,
9 questions about demographic characteristics. The reaction categories of items found on both scales have been
subjected to 5-point Likert scale. Reaction categories are: (1) I Strongly Disagree (2) I Disagree (3) I Neither
Agree nor Disagree (4) I Agree (5) and I Strongly Agree. Table 1 shows the scales and sub-dimensions used in
the study in detail.
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Table 1: Scales and Sub-Dimensions Used in The Study
Scale Name

Authors

Fındıklı, Afacan, &
Okan, (2018)

Dark Leadership Scale

Organizational
Commitment Scale

Meyer & Allen, (1991)

Dimensions
Petty Tyranny
Toxic Leadership
Unethical Leadership
Narcissistic Leadership
Abusive Supervision
Destructive Leadership
Emotional Commitment
Continuance Commitment
Normative Commitment

Number of Items
7
9
4
5
3
7
6
6
6

"Dark Leadership Scale (0.99)" developed by Fındıklı, Afacan, & Okan (2018) has been used to measure dark
leadership. The dark leadership scale developed consists of a total of 6 dimensions: "petty tyranny (0.96)",
"toxic leadership (0.96)", "unethical leadership (0.92), "narcissistic leadership (0.96)", "abusive supervision
(0.86)" and "destructive leadership (0.95)".
The "Organizational Commitment Scale" developed by Meyer and Allen (1991) and renewed by Meyer, Allen
and Smith (1993) has been used to measure organizational commitment. The organizational commitment scale
consists of 3 sub-dimensions: emotional commitment, normative commitment and continuation commitment.
In our country, the validity and reliability of the scale was first made by Wasti, A. (2000), and the suitability
of the scale was determined on a sample of 351 public employees and 916 private sector employees. The
validity and reliability of the organizational commitment scale have also been studied by different researchers
(Ergün and Çelik, 2018).

3.4. Analyses and Findings
3.4.1.

Factor Analyses

In the survey conducted within the scope of the study, there are 35 statements that have been asked to measure
the concept of Dark Leadership. From these statements, statements that do not meet the necessary
requirements regarding the suitability for factor analysis have been removed from the analysis. The results of
the factor analysis with the remaining 24 statements are presented in Table 2.

Factor Name

Dark Leadership Scale
Statements

Petty tyranny

Table 2: Factors and Reliability Analysis Results on Dark Leadership Scale

They distance himself from their
subordinates.
They will not give up their
behavior unless they get a
collective response.
They force the people to accept
their own opinion.
Their
oppressive
attitude
reduces team motivation.
When they are told of their
negative behavior, they react to
their subordinates.
They
won't
let
their
subordinates take the initiative.
They are more oppressive
towards passive people.
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Factor
Weight

Eigenvalue

Factor
Descriptiveness
(%)

Cronbach
Alpha

12,992

17,978

0,925

0,641
0,764

0,727
0,624
0,662

0,568
0,600
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They prevent the promotion of
subordinates that they deem a
competitor.
They believe that those with low
seniority have low skills.
They
humiliate
their
subordinates in front of others.

0,686

They are not open to innovation.

0,733

They forget their promises.

0,642

They use the company facilities
for their own benefit.
They discard their subordinates
for their own benefit.
They do not feel the need to
empathize
with
their
subordinates.
They use every method to
achieve their own goals.
They praise themselves at every
opportunity.
They give an example of
themselves for each event.
They describe themselves as
perfect.
My manager always tells me
what to do.

0,772

My manager always wants
more than I can do.
My manager forgets I'm human.

0,796

0,752
0,637

1,353

15,345

0,870

1,169

12,959

0,917

0,947

12,267

0,913

0,817

10,655

0,842

5,937

0,628

0,734
0,600

0,651
0,775
0,827
0,794
0,810

0,539

They draw the power of their 0,862
oppressive behavior from their
own superiors.
0,755
They provide concessions to the 0,481
group that they create.
Total Described Variance
Kaiser-Meyer-Olkin Scale Validity
Bartlett Sphericity Test Chi-Square
Sd
p-value

75,141
0,967
10233,443
276
<0,000

Joliffe criterion has been used to determine the number of appropriate factors in the factor analysis. According
to this criterion, it is appropriate to take factors such as 0.7 and greater eigenvalue (Özdamar, 2004, s. 248).
Looking at the results of the Bartlett Sphericity Test and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) in Table 2; according to
the Bartlett Sphericity Test, there appears to be sufficient correlation between variables to perform factor
analysis (X2= 10233,443; p<0,000). KMO value has been obtained as 0.967 and it is observed that the fitness of
the variables with factor analysis is excellent. As a result of factor analysis; six factors have been obtained in
accordance with the original scale and the factors explain 75,141% of the total variance. Each of these factors,
called petty tyranny, Toxic Leadership, Unethical Leadership, Narcissistic Leadership, Abusive Supervision
and Destructive Leadership, has Cronbach Alpha values of 0.925, 0,870; 0,917; 0,913; 0.842 and 0.628,
respectively. Looking at these values, it is observed that the factors of petty tyranny, toxic leadership, unethical
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leadership, narcissistic leadership and abusive supervision are highly reliable. Destructive leadership is
considered reliable with a value of 0.628 due to the lack of statements under the factor.
In the survey conducted within the scope of the research, there are 18 statements that have been asked to
measure the concept of Organizational Commitment to the participants. From these statements, statements
that do not meet the necessary requirements regarding the suitability for factor analysis have been removed
from the analysis. The results of the factor analysis with the remaining 15 statements are presented in Table 3.
Table 3: Factor and Reliability Analysis Results on Organizational Commitment Scale

Normative Commitment

Continuance Commitment

Emotional Commitment

Factor
Name

Organizational Commitment Scale
Statements

Factor
Weight

Factor
Cronbach
Eigenvalue Descriptiveness
Alpha
(%)

I'd be happy to spend the rest of my
0,621
career in this organization.
I really feel like the problems of this
0,607
organization are my own.
This organization has a special
0,663
significance for me.
3,779
I don't feel "emotionally attached" to
0,848
this organization.a
I don't feel like "part of the family" in
0,877
my organization.a
I don't feel a strong sense of belonging
0,865
to my organization.a
Right now, it's very difficult for me to
leave this organization, even if I
0,838
wanted to.
If I decided I wanted to quit my job
now, a lot of things would be turned
0,837
upside down in my life.
3,169
I feel like I have too few alternatives to
0,680
leave this organization.
If I hadn't added so much of myself to
this organization, I might have
0,752
considered working elsewhere.
Even if it's in my best interest, I don't
think it's right to leave my
0,725
organization.
If I leave my organization now, I'll feel
0,825
guilty.
This organization deserves my loyalty.
0,851
2,868
I wouldn't leave my organization right
away because I have a responsibility to
0,528
the people who work here.
I don't feel obligated to work with my
0,771
current managers.
Total Described Variance
Kaiser-Meyer-Olkin Scale Validity
Bartlett Sphericity Test Chi-Square
Sd
p-value

25,195

0,892

21,125

0,856

19,123

0,804

65,443
0,854
4808,096
105
<0,000

a: This statement contains negative meaning and is encoded in reverse direction during data entry.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1453

Journal of Business Research-Turk

N. Bahadır – Y. Çakırel 14/2 (2022) 1446-1462
Looking at the results of the Bartlett Sphericity Test and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) in Table 3; according to
the Bartlett Sphericity Test, there appears to be sufficient correlation between variables to perform factor
analysis (X2= 4808,096; p<0,000). KMO value has been obtained as 0.854 and it is observed that the fitness of
the variables with factor analysis is excellent. As a result of factor analysis; three factors have been obtained in
accordance with the original scale and the factors explain 65,443% of the total variance. Each of these factors,
called Emotional Commitment, Continuance Commitment and Normative Commitment, has Cronbach Alpha
values of 0.892, 0.856 and 0.804, respectively. Looking at these values, it is observed that all factors are quite
reliable.
3.4.2.

Hypothesis Tests

As a result of the factor analyses carried out in the validity and reliability part of the research; dark Leadership
statements have been found to consist of six dimensions (petty tyranny, toxic leadership, unethical leadership,
narcissistic leadership, abusive supervision, destructive leadership) and Organizational Commitment
statements in line with the original scale (emotional commitment, continuation commitment, normative
commitment). In the analysis carried out in the continuation of the study, the factors formed as a result of
factor analyses have been used. Simple Linear Regression analysis and Multiple Linear Regression analysis
have been used to test the hypotheses within the scope of the research.
The independent variable of the research is dark leadership and its sub-dimensions are toxic leadership, petty
tyranny, narcissistic leadership, destructive leadership, abusive supervision and unethical leadership. The
dependent variable is organizational commitment variable and its sub-dimensions are emotional
commitment, normative commitment and continuation commitment. Within the scope of the study, the effect
of dark leadership on organizational commitment and sub-factors has been investigated. In addition, the effect
of sub-factors of dark leadership on organizational adhering and sub-factors has been also investigated.
The analysis to test H1 hypothesis and sub-hypotheses is presented in Table 4 below.
Hypothesis 1: Dark leadership affects organizational commitment.
Hypothesis 1a: In terms of Petty Tyranny, dark leadership affects organizational commitment.
Hypothesis 1b: In terms of Toxic Leadership, dark leadership affects organizational commitment.
Hypothesis 1c: In terms of Unethical Leadership, dark leadership affects organizational commitment.
Hypothesis 1d: In terms of Narcissistic Leadership, dark leadership affects organizational commitment.
Hypothesis 1e: In terms of Abusive Supervision, dark leadership affects organizational commitment.
Hypothesis 1f: In terms of Destructive Leadership, dark leadership affects organizational commitment.
Table 4: Examining the Impact of Dark Leadership and Its Factors on Organizational Commitment
Simple Linear Regression Analysis
Dependent Variable: Organizational Commitment
Independent Variable

Coefficient

St. Error

t value

p-value

Dark Leadership

-0,452

0,038

-11,956

<0,001

R=0,452

R2=0,204

F value=142,954

p value<0,001

Multiple Linear Regression Analysis
Dependent Variable: Organizational Commitment
Independent Variable

Coefficient

St. Error

t value

p-value

Petty Tyranny

-0,252

0,037

-6,739

<0,001

Toxic Leadership

-0,164

0,037

-4,384

<0,001

Unethical Leadership

-0,237

0,037

-6,343

<0,001
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Abusive Supervision

-0,265

0,037

-7,083

<0,001

Destructive Leadership

-0,107

0,037

-2,876

<0,05

R=0,477

Corrected
R2=0,221

F value=32,660

p value<0,001

As can be inferred from Table 4, it has been determined that the H 1 hypothesis could not be rejected as a result
of Simple Linear Regression analysis. It is observed that it is possible to predict the organizational commitment
variable with a dark leadership variable and that the model is statistically significant (F=142,954; p<0,001).
As a result of the regression analysis, it has been revealed that narcissistic leadership from the sub-dimensions
of dark leadership had no significant effect on organizational commitment (b=-0.063; p=0.090>0.05).
Accordingly, narcissistic leadership has been removed from the analysis and the analysis has been repeated.
As a result of multiple linear regression analysis for the testing of sub-hypotheses, it has been concluded that
the hypotheses H1a, H1b, H1c, H1e,H1f cannot be rejected (F=32,660; p<0,001). Petty tyranny, toxic leadership,
unethical leadership, abusive supervision and destructive leadership have been found to have a negative and
significant effect on organizational commitment.
The analysis to test the H2 hypothesis and sub-hypotheses is presented in the Table 5 below.
Hypothesis 2: Dark leadership affects emotional commitment.
Hypothesis 2a: In terms of petty tyranny, dark leadership affects emotional commitment.
Hypothesis 2b: In terms of toxic leadership, dark leadership affects emotional commitment.
Hypothesis 2c: In terms of unethical leadership, dark leadership affects emotional commitment.
Hypothesis 2d: In terms of narcissistic leadership, dark leadership affects emotional commitment.
Hypothesis 2e: In terms of abusive supervision, dark leadership affects emotional commitment.
Hypothesis 2f: In terms of destructive leadership, dark leadership affects emotional commitment.
Table 5: Examining the Impact of Dark Leadership and Its Factors Emotional Commitment
Simple Linear Regression Analysis
Dependent Variable: Emotional Commitment
Independent
Variable

Coefficient

St. Error

t value

p-value

Dark Leadership

-0,326

0,040

-8,137

<0,001

R=0,326

R2=0,106

F value=66,218

p value<0,001

Multiple Linear Regression Analysis
Dependent Variable: Emotional Commitment
Independent
Variable

Coefficient

St. Error

t value

p-value

Petty Tyranny

-0,157

0,039

-3,993

<0,001

Toxic Leadership

-0,182

0,039

-4,638

<0,001

Unethical
Leadership

-0,223

0,039

-5,670

<0,001

Abusive Supervision -0,193

0,039

-4,917

<0,001

R=0,380

F value=23,444

p value<0,001

Corrected R2=0.139
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It has been concluded that the H2 hypothesis in the study cannot be rejected as inferred from the table
(F=66,218; p<0,001). According to this result, it has been determined that dark leadership has a negative and
significant effect on emotional commitment.
As a result of the regression analysis, it has been revealed that narcissistic leadership and destructive
leadership from the sub-dimensions of dark leadership had no significant effect on emotional commitment.
Other sub-dimensions and regression analysis have been repeated. As a result of repeated Multiple Linear
Regression Analysis, it has been concluded that the hypotheses H2a, H2b, H2c, H2e hypotheses cannot be rejected
(F=23,444; p<0,001). According to the results of the analysis, small tyranny, toxic leadership, unethical
leadership and abusive supervision have been found to have a negative and significant effect on emotional
commitment.
The analysis to test the H3 hypothesis and sub-hypotheses is presented in the Table 6 below.
Hypothesis 3: Dark leadership affects continuance commitment.
Hypothesis 3a: In terms of petty tyranny, dark leadership affects continuance commitment.
Hypothesis 3b: In terms of toxic leadership, dark leadership affects continuance commitment.
Hypothesis 3c: In terms of unethical leadership, dark leadership affects continuance commitment.
Hypothesis 3d: In terms of narcissistic leadership, dark leadership affects continuance commitment.
Hypothesis 3e: In terms of abusive supervision, dark leadership affects continuance commitment.
Hypothesis 3f: In terms of destructive leadership, dark leadership affects continuance commitment.
Table 6: Examining the Impact of Dark Leadership and Its Factors Continuance Commitment
Simple Linear Regression Analysis
Dependent Variable: Continuance Commitment
Independent Variable

Coefficient

St. Error

t value

p-value

Dark Leadership

-0,260

0,041

-6,343

<0,001

R=0,260

R2=0,067

F value=40,234

p value<0,001

Multiple Linear Regression Analysis
Dependent Variable: Continuance Commitment
Independent Variable

Coefficient

St. Error

t value

p-value

Petty Tyranny

-0,179

0,041

-4,403

<0,001

Abusive Supervision

-0,155

0,041

-3,832

<0,001

Destructive Leadership

-0,178

0,041

-4,391

<0,001

R=0,296

Corrected
R2=0,083

F value=17,785

p value<0,001

As is observed from the table, it has been concluded that the H 3 hypothesis cannot be rejected (F=40,234;
p<0,001). According to this result, dark leadership has a negative and significant effect on continuance
commitment.
Multiple Linear Regression analysis has revealed that toxic leadership, unethical leadership and narcissistic
leadership, which are sub-factors of dark leadership, has no significant effect on continuance commitment.
After these are removed, regression analysis has been repeated with the remaining sub-factors. As a result of
the analysis, it has been concluded that the hypotheses H3a, H3e and H3f cannot be rejected (F=17,785; p<0,001).
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Petty tyranny, abusive supervision and destructive leadership have a negative and significant effect on the
continuance commitment.
The analysis to test the H4 hypothesis and sub-hypotheses is presented in Table 7 below.
Hypothesis 4: Dark leadership affects normative commitment.
Hypothesis 4a: In terms of petty tyranny, dark leadership affects normative commitment.
Hypothesis 4b: In terms of toxic leadership, dark leadership affects normative commitment.
Hypothesis 4c: In terms of unethical leadership, dark leadership affects normative commitment.
Hypothesis 4d: In terms of narcissistic leadership, dark leadership affects normative commitment.
Hypothesis 4e: In terms of abusive supervision, dark leadership affects normative commitment.
Hypothesis 4f: In terms of destructive leadership, dark leadership affects normative commitment.
Table 7: Examining the Effect of Dark Leadership and Its Factors Normative Commitment
Simple Linear Regression Analysis
Dependent Variable: Normative Commitment
Independent Variable

Coefficient

St. Error

t value

p-value

Dark Leadership

0,245

0,041

5,970

<0,001

R=0,245

R2=0,060

F value=35,642

p value<0,001

Multiple Linear Regression Analysis
Dependent Variable: Normative Commitment
Independent Variable

Coefficient

St. Error

t value

p-value

Petty Tyranny

0,123

0,041

2,975

<0,05

Unethical Leadership

0,153

0,041

3,694

<0,001

Abusive Supervision

0,121

0,041

2,920

<0,05

R=0,230

Corrected
R2=0.048

F value=10,344

p value<0,001

As a result of simple linear regression analysis for the testing of the H4 hypothesis, it has been concluded that
the H4 hypothesis could not be rejected (F=35,642; p<0,001). Contrary to the hypotheses H 1, H2 and H3, the
relationship between normative commitment and dark leadership appears to have a positive and significant
effect.
As a result of the regression analysis, it has been observed that toxic leadership, narcissistic leadership and
destructive leadership from the sub-dimensions of dark leadership has no significant effect on normative
commitment. After these sub-factors are removed, regression analysis has been performed again with the
remaining sub-dimensions. As a result of repeated analysis, it has been concluded that the hypotheses H4a, H4c
and H4e cannot be rejected (F=10,344; p<0,001). Accordingly, petty tyranny, unethical leadership and abusive
supervision have been found to have a positive and significant effect on normative commitment.

4. CONCLUSION
Dark leadership, the subject matter of the research, is the dependent variable, and organizational commitment
is the dependent variable. At the heart of the study, it has been assumed that the perception of dark leadership
would have a negative effect on the organizational commitment of employees, resulting in a decrease in their
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loyalty to the organization. Although it is thought that it will be valid in all sectors, it is considered that the
high loyalty of employees, especially in the banking sector, has significant effects on the quality of the work.
As a main purpose of the research; upon reviewing whether dark leadership has a significant effect on
Organizational Commitment, a significant and negative effect has been determined. This indicates that
employees with a high perception of Dark Leadership have decreased their Organizational Commitment.
Other results obtained within the scope of this purpose can be listed as follows:
- Dark Leadership has a negative and significant effect on Emotional and Continuance Commitments and a
positive and significant effect on Normative Commitment. - It also has a negative and significant effect on
Emotional Commitment and Continuance Commitment and a positive and significant effect on Normative
Commitment.
- Toxic Leadership and Unethical Leadership factors have a negative and significant effect on Organizational
Commitment and Emotional Commitment; they do not have a significant effect on continuance commitment.
In addition, while Unethical Leadership has a positive and significant effect on Normative Commitment; Toxic
Leadership, on the other hand, had no significant effect.
- Destructive Leadership factor has a negative and significant effect on Organizational Commitment and
Continuance Loyalty; no significant effect has been identified on Emotional Commitment and Normative
Commitment.
- Finally, no significant effects of Narcissistic Leadership have been found on the Organizational Commitment
and its sub-dimensions.
In light of these findings, it is possible to say that organizational commitment decreases as the perception of
dark leadership increases.
In a similar study, "Dark Organizational Commitment and Its Impact on Personnel Turnover Rate" by Weaver,
Metal and Yancey (2010), the research findings concluded that Dark Leadership has a negative and significant
effect on Organizational Engagement in line with our research results. Similarly, in the study titled "The Effect
of Dark Leadership in Hotel Enterprises on Organizational Commitment and Organizational Voice", it has
been concluded that Dark Leadership has a negative and significant effect on Organizational Commitment in
line with our research results. In addition, the research findings support findings in the Ballı's (2014) study on
the negative and significant effects of Dark Leadership on Emotional Commitment and Continuance
Commitment. Unlike our research findings, Ballı (2014) concluded that Dark Leadership has a negative and
significant effect on Normative Commitment. It is thought that various factors (selected universe, sector, etc.)
may cause this change.
As a result of the literature review, it has been determined that there is an insufficient number of researches
on dark leadership and organizational influences in the banking sector in domestic and foreign literature and
there is a lack of research in this field. In this context, it is thought that the dark leadership will contribute to
the organizational effects of addressing different variables such as organizational cynicism, organizational
health, organizational climate, organizational silence, organizational cynicism, job satisfaction, motivation,
employee performance, and burnout. It is considered that carrying out such studies in public institutions will
contribute to the research gap due to the determination of the leaders in the form of appointments. In addition,
the application of the dark leadership and organizational commitment variable used in this study in different
sectors and in different universes is important in terms of the reliability of the results for the effects and/or
relationships between the variables.
It is possible to say that dark leadership should seek help from experts and/or institutions in order to prevent
the negative effect of dark leadership on employees' organizational commitments. At this point, the human
resources management unit plays an important role in identifying dark leaders. Accordingly, it is thought that
measuring the dark leadership behaviors perceived by employees at regular intervals will contribute to the
positive steps to increase organizational commitment. Finally, it is thought that taking into account the
findings obtained by the practitioners can contribute to the solution of problems such as burnout, loss of
motivation, decrease in performance, absence from work, dismissal, and alienation from work.
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Finally, despite the originality of the study and its remarkable contributions, it has some limitations. The
research results obtained within the scope of the study can only be evaluated within the scope of banks in
Istanbul. Other evaluations and generalizations cannot be made. In addition, many constraints were
encountered in the data collection process. Access to bank branches and directors has been difficult. The
managers/directors of these institutions were generally reluctant to grant entry permits. This problem is one
of the issues that slows down the data collection process. In addition to the time spent persuading the officials
of the institution, it was necessary to persuade each respondent separately. Most of the respondents stated
that they do not have time to spare. The reason for this is thought to be due to the intense work of bank
branches. In addition to all these problems, some of the respondents stated that they could not answer the
questionnaire due to various concerns after looking at the questionnaire questions. They explained the reason
for these concerns by stating that they thought their job security was threatened, that they were afraid of their
managers/managers in this regard, and that they might lose their jobs. In addition, it was determined that
some of the data obtained was filled carelessly. This was seen as a problem and these data were cleared from
the study through reverse coded control questions.
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1. Giriş
Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçilerden nihai müşterilere mal, hizmet ve bilgi akışını iyileştirmek için
birbirine bağlı tedarikçiler, üreticiler, dağıtım merkezleri ve perakendecilerden oluşan bir ağda temel
faaliyetlerin bütünleştirilmesidir (Wisner, 2003: 1). Tedarik zinciri yönetim anlayışının uygulanması küresel
pazarda rekabetçi kalmak ve kârlılığı artırmak için önemli bir ön koşul haline gelmiştir (Li vd., 2006: 107).
Bahsedilen yönetim anlayışı literatürde tedarik zinciri stratejisi olarak ifade edilmiştir. Araştırmalara göre
işletmelerin pazar ve ürün yapısına göre tedarik zinciri stratejisi belirledikleri görülmüştür (Fisher, 1997: 109;
Mason-Jones vd., 2000: 4062). Temel ve az çeşidi bulunan işlevsel ürünler üreten işletmeler yalın tedarik zincir
stratejisini, tüketici talebi ile ürün bileşenleri hızlıca değişen yenilikçi ürünler üreten işletmeler çevik tedarik
zincir stratejisini, içerisinde hem temel ürün hem de inovatif ürün bulunan melez ürünler üreten işletmeler ise
melez tedarik zincir stratejisini kabul edeceklerdir (Huang vd., 2002: 193-195). Naylor vd. (1999: 108),
Vonderembse vd., (2006: 228-229) ve Agarwal vd. (2006: 212) bahsedilen stratejileri yalın, çevik ve hibrit
tedarik zinciri stratejileri şeklinde sınıflandırmıştır.
Bilgi sistemleri stratejisi, firmanın genel stratejisini baz alarak bilgi sistemlerini planlamasıdır (Galliers ve
Leidner, 2003: 28). Bakos ve Treacy (1986: 112)’ye göre, bilgi sistemleri stratejisi, işletmenin bilgi sistemleri
vasıtası ile rekabet avantajı kazanmasıdır. Sabherwal ve Chan (2001: 15)’e göre ise bilgi sistemleri stratejisi,
firmanın iş yapma yaklaşımının bilgi sistemlerine yansıtılmasıdır. Literatürde araştırmacılar bilgi sistemleri
stratejilerini, iş stratejilerini baz alarak tanımlamıştırlar. Örneğin Hirschheim ve Sabherwal (2001: 89-91) bilgi
sistemleri stratejilerini analizci, fırsatçı ve savunmacı şeklinde incelemiştir. Sabherwal ve Chan (2001: 15-17)
ise bilgi sistemleri stratejilerini esnekliği amaçlayan, verimliliği amaçlayan ve kapsamlı şeklinde ele
almışlardır. Chen vd. (2010: 243-244) ise bilgi sistemleri stratejilerini yenilikçi, korunmacı ve belirlenmemiş
strateji şeklinde üç tarzda ele almıştır. Tedarik zinciri stratejileri (Yalın, çevik ve hibrit strateji) göz önüne
alındığında Sabherwal ve Chan (2001: 15-17)’in verimliliğe odaklı, esnekliğe odaklı ve kapsamlı bilgi sistemleri
stratejilerinin araştırmada esas alınması daha uygun görülmüştür.
İşletmelerin tekil olarak örgütsel performansları günümüz pazar şartlarında yeterli olmayacaktır. Tedarik
zincirleri arasında yaşanan yarış, firmaları tedarik zincirlerinin performanslarını izlemeye ve güçlendirmeye
itmektedir. Güçlü tedarik zincirlerinde süreçler verimli ve etkili, sunulan müşteri değeri daha yüksek ve
maliyetler kontrol edilebilir bir yapıda olacaktır (Brewer ve Speh, 2000: 75). Malların fiziki olarak akışı tedarik
zinciriyle gerçekleşirken faaliyetler ile ilgili tüm veriler, bilgi sistemleriyle kayıt altına alınmakta ve gerekli
kişi ve kurumlara sunulmaktadır. Burada bahsedilen iki yapının yani tedarik zinciri ile bilgi sistemlerinin
uyumu tedarik zinciri performansı için kritik seviyede önemlidir. Firmalar tedarik zinciri performansını
artırmak için tedarik zinciri stratejisi ve bu strateji ile uyumlu bir bilgi sistemleri stratejisi belirlemeleri gerekir
(Nickles vd., 1998: 497-501). Yalın tedarik zinciri için verimliliğe odaklı bilgi sistemleri, çevik tedarik zinciri
için esnekliğe odaklı bilgi sistemleri seçilmesi daha iyi sonuçlar verecektir (Puckridge ve Woolsey, 2003: 412;
Gunasekaran ve Ngai, 2004: 273). Bahsedilen uyumun olmaması durumunda bilgi sistemlerine ayrılan yüksek
maliyetli kaynaklar israf olacaktır. Ayrıca iş süreçlerinde kargaşa ve pazar payı kaybı gibi durumlar ortaya
çıkacaktır. Bilhassa küresel pazarda faaliyet gösteren firmaların üstünlüğünü sağlayacak stratejik uyumun
araştırılması oldukça önemlidir. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı Türkiye’den küresel pazara açılmış
ihracatta öncü firmalar araştırma evreni olarak seçilmiştir. Ayrıca çalışma ile farklı evrenlerde incelenmiş
araştırmaya konu kavramların genellenebilirliği ve ilgili yazının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Literatür İncelemesi
2.1. Tedarik Zinciri Stratejileri
Tedarik imkânlarının uluslar arası çapta büyümesi, internet kullanımının artması, değişen ve gelişen yeni
pazar alanları, firmalar arasındaki rekabeti, tedarik zincirlerinin arasındaki sahaya itmiştir (Christopher, 2000:
39). İşletmelerin bu değişim ve dönüşüme yanıt verebilecek tedarik zinciri yönetimi için tedarik zinciri
stratejisi oluşturmaları gerekmektedir (Mason-Jones vd., 2000: 4064).
Tedarik zinciri stratejileri belirlenirken ürün yapısı ve talep belirsizliği göz önüne alınır. Ürünün yapısı
fonksiyonel ve yenilikçi olarak düşünülebilir. Talep belirsizliği ise tahmin edilebilir veya tahmin edilemeyen
olarak ele alınır. Genellikle fonksiyonel ürünler tüketicilerin temel ihtiyaçlarına bakan, her yerde ulaşılabilen,
ürün ömürleri uzun ve az kâr oranına sahip ürünlerdir. Yenilikçi ürünler; ürün hayatları az, ürün çeşitliliği
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yüksek, her yerde ulaşılamayan ve kâr oranı yüksek ürünlerdir. Fonksiyonel ürünlerin talebi tahmin edilebilir,
yenilikçi ürünlerin talebi ise tahmin edilemeyen pazar yapısına sahiptir. Fonksiyonel ürün imal eden firmalar
verimli tedarik zinciri stratejisine sahip olmaları, yenilikçi ürün imal eden firmalar ise duyarlı tedarik zinciri
stratejisine sahip olmaları daha iyi sonuçlar verecektir. Verimli tedarik zinciri stratejisinde öncelik verimliliği
sağlamak ve maliyetleri azaltmaktır. Duyarlı tedarik zinciri stratejisinde ise öncelik öngörülemeyen talebi
hızla cevaplayabilmek ve esnekliktir (Fisher,1997:107).
Lee (2002: 107), Fisher (1997)’a benzer bir tedarik zinciri stratejisi sınıflandırması yapmıştır. Ayrıca tedarik
zinciri stratejisi belirlemede tedarik yapısının da talep boyutu gibi ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Lee
(2002:113-114) tedarik zinciri stratejilerini verimli, riskten kaçınan, duyarlı ve çevik şeklinde dört farklı strateji
olarak sınıflandırmıştır. Christopher ve Towill (2000: 207) ise tedarik zinciri stratejilerini yalın ve çevik olarak
ikiye ayırmıştır. Huang vd., (2002: 192-194), Wang vd., (2004: 2-4) ve Vonderembse vd., (2006: 227-231) ürünleri
standart, yenilikçi ve melez olarak ayırıp bu ürünler için yalın, çevik ve hibrit tedarik zinciri stratejilerinin
daha başarılı sonuçlar vereceğini ifade etmiştirler. Ayrıca melez ürünler, yapısında temel parçalar ile beraber
yenilikçi parçalar bulunduran ürünlerdir. Otomobil bu ürünler için iyi bir örnektir. Standart (fonksiyonel)
ürünlerde yalın, yenilikçi ürünlerde çevik ve melez ürünlerde ise hibrit tedarik zinciri stratejisi uygun
olacaktır (Huang vd., 2002: 192-194).

2.1.1. Yalın Tedarik Zinciri Stratejisi
Yalın tedarik zinciri ile ilgili ilk çalışmalar yalın üretim anlayışının, organizasyonun sınırlarının dışına
genişlemesi ile başlamıştır (Anand ve Kodali, 2008: 315). Yalın üretim anlayışı ise Taiichi Ohno’nun ileri
sürdüğü tam zamanında imalat ve Toyota’nın imalat prosesi yaklaşımlarına dayanır. İleriki tarihlerde ortaya
çıkan Womack vd., (1990)’ın yalın imalat ile yalın düşünce çalışmaları da yalın üretim alanına katkı
sağlamıştır. Bu çalışmalarda firma bünyesinde israfın tanımlanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili tezler
sunulmuştur (Stratton ve Warburton, 2003: 184). İsraf ise değer oluşturmayan işlemleri kapsar. Bu ise
kaynakların elimine edilmesi yanında müşteri değeri oluşturmayan işlemlerdir. “Muda” şeklinde ifade edilen
israf; temelde yedi farklı olgudan ortaya çıkar. Bu olgular imalat hataları, fazla imalat, stok, gereksiz
faaliyetler, gereksiz personel işlemleri, fazla malzeme hareketliliği ve personelin bekleme durumudur
(Goldsby vd, 2006: 59-60). Yalın üretim anlayışının firma içini aşarak bütün tedarik zincirine uyarlanması ile
yalın tedarik zinciri yaklaşımı yoğun kabul görmüştür (Vitasek vd., 2005: 40). Yalın tedarik zinciri yüksek stok
seviyelerinin tüm zincir boyunca indirilmesine odaklanır. Yüksek stok düzeyleri israfın sebebi olan
problemleri örter ve iyileştirme adımlarının atılmamasına neden olur (Stratton ve Warburton, 2003: 184).
Yalın tedarik zinciri stratejisi, tedarik zincirinin bütün birimlerinde israfın ve müşteriye değer oluşturmayan
işlemlerin azaltılmasına odaklanır. Ayrıca maliyetleri azaltmayı ve kalite düzeyini tüm zincir boyunca
yükseltmeyi hedefler (Vonderembse vd., 2006: 228). Yalın tedarik zinciri yaklaşımı daha stabil, öngörülebilen
ve ürün çeşitliliği az olan pazar yapısında daha yüksek performans ortaya çıkarır (Christopher, 2000: 38;
Agarwal vd., 2006: 212). Yalın tedarik zincirinin hedefi, israf olarak tanımlanan gecikme süresini minimize
etmesi ve bununla toplam teslim süresini azaltmasıdır (Christopher ve Towill, 2000: 208).

2.1.2. Çevik Tedarik Zinciri Stratejisi
Çeviklik, organizasyonu, bilgi sistemlerini, lojistik süreçleri ve özellikle zihniyetleri içine alan işletme çapında
bir yetenektir. Çevik bir işletmenin temel karakteristiği esnekliktir. Aslında, bir iş konsepti olarak çevikliğin
kökenleri esnek üretim sistemlerinde yatmaktadır. Çeviklik, firmanın hacim ve çeşitlilik açısından talepteki
değişikliklere hızlı yanıt verebilme yeteneği olarak tanımlanır. Birçok şirketin içinde bulunduğu piyasa
koşulları, değişken ve öngörülemeyen taleplerle karakterize edilir. Bu nedenle, çeviklik arayışının önemi
giderek artmaktadır (Christopher, 2000: 37-38). Son yıllarda işletmeler için hayatta kalma ve rekabet
edebilmenin önemli bir aracı çevikliktir. Bu nedenle işletmeler tedarikçiden müşteriye bütün zincir elemanları
ile birlikte çevik yapılara dönüşmeleri gerekir (Lin vd., 2006: 285-286). Çevik tedarik zinciri, pazarlama ve
tedarik zinciri yönetiminin kavramsal olarak birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır (Jüttner vd., 2010: 107). Çevik
tedarik zincirinin yalın tedarik zincirine göre yapısal olarak farkı; pazar talebinin öngörülebilirliği ile ilgilidir.
Çevik tedarik zincirinde pazar talebi tahmin edilemeyen ve değişkendir. Bu yapılarda bilgi sistemleri ile daha
gerçekçi talep tahminleri yapılabilir. Tam zamanlı satış bilgilerinin tüm zincir boyunca paylaşılması, stok
kontrolünü kolaylaştırır ve stoklar azaltılabilir. Ayrıca çevik tedarik zinciri stoğa odaklanmaktan çok bilgiye
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odaklanır. Çevik tedarik zincirlerinde, sorunsuz bağlantı ve iş birliği başarıyı ortaya çıkaran anahtar
süreçlerdir (Christopher vd., 2004: 370-372; Van Hoek vd., 2001: 139-141).
Lin vd., (2006: 287-288)’e göre çevik tedarik zinciri stratejisi değişebilen çevresel durumlara hızla cevap
verebilmeyi ve müşteri memnuniyetini amaçlar. Agarwal vd., (2007: 445-447) ise tedarik zincirinin çeviklik
düzeyini artırmada pazara olan hassasiyet, hızlı teslim, verilerin doğru olması, yeni ürünün sisteme kolay
adapte olması, işbirlikçi plan yapabilme, süreçleri bütünleştirebilme, bilgi sistemleri araçlarını kullanabilme,
sipariş ile teslim arası sürenin düşürülmesi, hizmet seviyesinin iyi tutulması, maliyetleri azaltabilme,
müşterilerin memnuniyetini sağlama, kaliteyi artırma, belirsizliği azaltabilme, güveni sağlama ve değişime
olan direnci azaltabilme gibi kriterlerin önemine vurgu yapmıştır. Çevik tedarik zinciri stratejisi, hızla değişen
dinamik pazarlarda, müşteri beklentilerine kısa sürede ve etkin cevap verebilmeyi hedefleyen stratejidir
(Vonderembse vd., 2006: 229; Wang et al., 2004: 3).
2.1.3. Hibrit Tedarik Zinciri Stratejisi
Hibrit tedarik zinciri stratejisi; pareto modeli, ayrıştırma noktası modeli ve talep ayrıştırma modeli şeklinde
üç farklı kavramsal modelle incelenir (Christopher ve Towill, 2001: 239-242).
1. Pareto Modeli: Bu modele göre talebi çok olan ürünler (miktar olarak toplamın %80’i) ürün çeşitliliğinin
(toplam çeşitliliğinin %20’si) az bir kısmını oluşturur. Bu ürünler için talep tahmini daha isabetlidir. Ayrıca
yalın tedarik zinciri kullanılarak süreçlerin yönetilmesi daha iyi olacaktır. Diğer %80’lik çeşitliliğe sahip
ürünler ise daha az talebe sahiptirler. Bu ürünler için talep tahminleri kolay değildir ve çevik tedarik zinciri
stratejisi kullanılarak süreçlerin yönetilmesi daha iyi sonuçlar verecektir.
2. Ayrıştırma Noktası Modeli: Bu modelde stokları standart ve modüler olarak elde bulundurmak ve kesin
sipariş geldiğinde ürünün son montajını yapıp teslim etmek amaçlanır. Ayrıştırma noktasından geriye yalın,
ayrışma noktasından ileriye çevik tedarik zinciri stratejilerini uygulanmalıdır. Bu strateji, son montajı erteleme
olarak da bilinir.
3. Talep Ayrıştırma Modeli: Bu modelde talep “stabil talep” ve “değişken talep” şeklinde iki tarzda ele alınır.
Stabil talep, firmanın ürünleri için ortaya çıkan, öngörülebilir ve belli bir seviye altına inmeyen talep olarak
tanımlanır. Değişken talep ise öngörülemeyen ve sürekli değişken olan talep olarak tanımlanır. Stabil talep
önceki satış rakamları ile tahmin edilebilir fakat değişken talep önceki satış rakamları ile öngörülemez. Stabil
talep için ölçek ekonomisi amaçlanarak yalın tedarik zinciri yaklaşımı benimsenir. Değişken talep için ise çevik
tedarik zinciri stratejisi yaklaşımı benimsenir. Hazır giyim sanayisinde bu model benimsenerek, standart talep
yut dışı ve düşük maliyete sahip ülkelerden elde edilirken değişken talep ise yurt içindeki imalatçılardan
sağlanır (Christopher ve Towill, 2001: 239-242).
Hibrit tedarik zincir stratejisi, sipariş baz alınarak montajı yapan tedarik zinciri yaklaşımıdır. Hibrit tedarik
zinciri stratejisinde hem yalın ve hem de çevik yapılar entegre edilmiş haldedir. Ayrıca son montaj alanına
varana dek ürün çeşitlendirmeyi erteleyip, kişiye özel seri üretimi başarmayı hedefler (Huang vd., 2002: 192193; Wang et al., 2004: 3). Bu strateji, ayrıştırma noktasından müşteri tarafına doğru çevik tedarik zincirini,
ayrıştırma noktasından tedarikçi tarafına doğru yalın tedarik zincirini benimseyen yaklaşımdır (Towill ve
Christopher, 2002: 300).

2.2. Bilgi Sistemleri Stratejileri
Bilgi sistemleri ile rekabet arasındaki ilişki birçok araştırmacı (McFarlan, 1984, Porter ve Millar, 1985, Benjamin
vd., 1983) tarafından incelenmiştir. Bu araştırmalar, bilgi sistemlerinin planlanmasından ziyade bilgi
sistemleri ile fırsatlar ve avantajlar nasıl yakalanabilir ve zararlardan nasıl uzak durulabilir üzerine
yapılmıştır. Ayrıca bilgi sistemleri stratejileri iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğu yapılan bu
araştırmalarla ortaya çıkmıştır (Ward, 2012: 166).
Porter ve Millar (1985:150)’a göre bilgi sistemleri üç kritik yolla rekabeti etkilemiştir. Bunlar (Porter ve Millar,
1985:150):
1. Bilgi sistemleri endüstrinin yapısını değiştirerek rekabetin kurallarını tam anlamıyla yeniden yazmıştır
2. Bilgi sistemleri işletmelere diğer işletmelerin önüne geçmelerinde rekabet avantajları sağlamıştır.
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3. Yeni iş alanlarının doğmasına ve bunların çoğunun işletmelerin mevcut süreçlerinden çıkmasına neden
olmuştur.
Birçok firmanın bilgi sistemleri ile büyük kârlar elde etmeleri ve pazarda daha güçlü konuma gelmeleri diğer
işletmeleri ister istemez bu sistemlere yöneltmiştir. Benjamin vd., (1983: 11)’e göre bilgi sistemlerine
yaklaşımda üst yönetimin aşağıdaki sorulara odaklanmalarını tavsiye etmiştir.
1. Şu an yaptığım işte rekabet avantajı kazandıracak bilgi sistemlerini kullanabilir miyim?
2. Bilgi sistemleri ile pazara yaklaşımımızı veya faaliyetlerimizi iyileştirebilir miyiz?
Earl (1989: 43-44) işletme bilgi sistemlerinin, strateji düzeyinde Porter’in jenerik stratejilerini
destekleyebileceğini veya değiştirebileceğini öne sürmüştür. Örneğin robot kullanımı, stok kontrol sistemleri,
malzeme ihtiyaç planlama sistemleri, online sipariş sistemleri, süreç yönetim ve kontrol sistemleri ve
CAD/CAM sistemleri gibi bilgi sistemleri ile maliyet liderliği stratejisi desteklenebilir. Farklılaştırma stratejisi,
müşteri gözünde benzersizliği sağlamaktır. Rakip firmaların sunamadıkları ürün ve hizmetler bilgi sistemleri
ile oluşturulabilir. Online sipariş ve online bayi ağı, uzman sistem tavsiyesi, müşteri destek hatları, entegre
ürün teklif sistemi, bilgisayarlı fiyatlama sistemleri gibi bilgi sistemleri farklılaştırmada kullanılabilir. Bilhassa
havayolu, bankacılık ve medya alanında bu sistemlerden daha fazla yararlanılmaktadır. Benzer şekilde bilgi
sistemleri ile belirli bir pazar bölümüne odaklanılabilir. Tedarikçi ve müşterilerle güçlü ve sadık ilişkiler
kurulabilir (Laudon ve Laudon, 2012:103).
Yukarıdaki açıklamalar bilgi sistemleri stratejisinin, bilgi sistemleriyle;
1. İşletmenin verimlilik ve etkinliğinde iyileşme
2. Daha yüksek bir müşteri değeri sunma
3. Rekabet üstünlüğü kazanma gibi katma değerleri içine aldığını göstermiştir.
Hirschheim ve Sabherwal (2001: 89-91) bilgi sistemleri stratejisinin fırsatçı, analizci ve savunmacı olarak üç
farklı yaklaşımla benimsenebileceğini öne sürmüştürler. 1. Fırsatçı yaklaşım, bilgi sistemleriyle pazar bulmayı
ve pazar genişletmeyi hedefler. Proaktif olarak pazar fırsatlarının yakalanması amaçlanır. 2. Analizci
yaklaşım, bilgi sistemleri ile iş süreçleri desteklenirken bununla beraber bilgi sistemleri yeni ürün ve hizmetler
yaratmada istihdam edilir. Bilgi sistemlerinde esneklik hedeflenir. Bu esneklik farklı işletmelerin sistemleriyle
uyumlu olma gerekliliğini ortaya çıkarır. 3. Savunmacı yaklaşım ise bilgi sistemlerini verimlilik amaçlı
kullanmaktır. Bu stratejide bilgi sistemlerinin iş süreçlerini en az maliyetle sürdürebilmesi hedeflenir
(Hirschheim ve Sabherwal, 2001: 89-91).
Sabherwal ve Chan (2001: 15-17), Hirschheim ve Sabherwal (2001: 89-91)’a benzer şekilde bilgi sistemleri
stratejilerini verimlilik amaçlı, esneklik amaçlı ve kapsamlı bilgi sistemleri stratejisi şeklinde üç farklı
yaklaşımla ele almıştırlar. 1. Verimlilik amaçlı stratejide bilgi sistemleri, operasyon verimliliğini yükseltme ve
süreç yönetimi kararlarının verilmesinde kullanılır. Pazarlama ile ilgili yazılımların kullanılması az tercih
edilir. 2. Esneklik amaçlı stratejide, bilgi sistemleri pazar taleplerine hızlıca tepki vermede ve acil kararların
verilmesinde kullanılır. 3. Kapsamlı stratejide ise bilgi sistemleri hem operasyonları desteklemek için hem de
pazara hızlı tepkiler verebilmek için kullanılır.
Tedarik zinciri stratejileri (Yalın, çevik ve hibrit strateji) göz önüne alındığında Sabherwal ve Chan (2001: 1517)’in 1. Verimliliğe odaklı, 2. Esnekliğe odaklı ve 3. Kapsamlı bilgi sistemleri stratejilerinin araştırmada esas
alınması daha uygun görülmüştür. Aşağıda bu yaklaşımlara ayrıca yer verilmiştir.

2.2.1. Verimliliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisi
Bu stratejide, bilgi sistemleri için öncelikli amaç; maliyetlerin azaltılması ve süreçlerin en verimli olarak yerine
getirilmesidir. Ayrıca faaliyet destek sistemlerine ayrılan örgütsel çaba ve yatırım miktarı diğer sistemlerden
daha fazladır. Burada bilgi sistemleri uygulamaları günlük faaliyetleri kontrol etme ve görüntüleme
üzerinedir. Kurumsal kaynak planlama yazılımlarının daha öncelikli ele alınması bu yaklaşıma örnektir
(Sabherwal ve Chan, 2001: 16). Verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi, savunmacı ve alt yapı bazlı
stratejileri içerir. Yani ölçek ekonomisi ile süreçleri yönetme, stok miktarlarını düşürme ve stok devrini
hızlandırma hedeflenir (Clemons vd., 1993). İşletmenin süreçlerinde ve diğer firmalar ile ilişkilerinde ilerleme
sağlayan bununla beraber müşteriler ve tedarikçiler ile daha başarılı bir koordinasyona imkân veren sistemler
oluşturulur (Bakos ve Treacy, 1986:112).
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2.2.2. Esnekliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisi
Bu stratejide işletme, bilgi sistemleriyle pazarın değişken taleplerini cevaplayabilmeyi amaçlar. Bu yaklaşım
pazara cevap esnekliğine ve acil uzun dönemli kararlar verebilmeye odaklanmıştır (Sabherwal ve Chan, 2001:
17). Örneğin bu stratejide pazarda işletmenin konumunu (Güçlü, zayıf, fırsat ve tehditler) analiz edip farklı
seçenekler sunabilecek ve performansını görüntüleyebilecek uzman sistemler kullanılması ve yatırımları
önceliklidir (Belardo vd., 1994: 140). Bu stratejide organizasyonlar önemli faaliyetlerini geliştirecek özel
donanım ve yazılımlarla yeni fırsatlar yaratma üzerine odaklanmıştır. Esnekliğe odaklı strateji, devamlı
fırsatlar bulma ve bu fırsatlara uyum sağlama üzerinedir. Bu nedenle uygulamalarda ve sistemlerde esneklik
ön plandadır. Aşağıdaki maddelerle bu strateji özetlenebilir. Bilgi sistemleri (Sabherwal ve Chan, 2001: 17);
1. Pazardaki fırsatlara ve değişen trendlere ilk cevap verebilmek için kullanılır.
2. İşletmenin esneklik ve tepkiselliğini artırmak için kullanılır
3. İşletmenin rekabette üstün olması için kullanılır.
4. İşletmenin ürünlerini ve hizmetlerini kolayca tanıtmak için kullanılır.
5. İşletmenin yenilikçiliğini artırmak için kullanılır.

2.2.3. Kapsamlı Bilgi Sistemleri Stratejisi
Yukarıdaki iki yaklaşımı da kapsayan bir stratejidir. Bu yaklaşımda hem maliyet azaltmak hem de esneklik
amaçlanır. Ayrıca hem verimlilik hem de hız hedeflenir. Kapsamlı bilgi sistemleri, bütün sistemi ilgilendiren
kararların verilmesi, diğer işletmelerle bilgi paylaşımı ve pazara hızlı tepki verebilmek için kullanılır
(Sabherwal ve Chan, 2001: 15). Allen ve Boynton (1991), bilgi sistemleri kullanımında iki yol ile işletmelerin
hem esnekliği hem de verimliliği kazanabileceklerini öne sürmüştürler. Birinci yol “The low road”
çözümüdür. Bu yapıda işletmenin bilgi sistemleri uygulamalarının adem-i merkeziyetçi yapıya sahip olması
gerekmektedir. Her bir fabrika veya üretim birimi yöneticileri kendi sistemlerinden sorumlu olacaktırlar.
Amaç yerel ihtiyaçlara en iyi çözümleri sunabilmektir. Bu esneklikle beraber satış ve servis, satın alma, kalite,
personel ve muhasebe alanlarında standardizasyon gerekmektedir. Bu standardizasyon tamamen açık bilgi
paylaşımı ve veri değişim anlaşmaları ile sağlanabilir. Örneğin EDI sistemi burada kritik rol alır. Bu sayede
hem maliyet verimliliği hem de esneklik sağlanmış olacaktır. Bilhassa birçok tedarikçi ve ülkede faaliyet
gösteren işletmelerin tercih edebileceği bir çözümdür. İkinci yol: “The high road” çözümüdür. Bu çözüm bilgi
sistemlerinin merkezi bir yapı ile yönetilmesini içerir. Bilgi sistem tepe yöneticisinin yetkileri ve sorumluluğu
geniştir. Bilgi sistemleri altyapı yatırımları, kurumsal geniş ağlar, merkezi veri alanları, ortak iş uygulamaları,
ortak uygulama sistemleri, standart donanım, işletim sistemleri ve veri tabanları etrafında inşa edilir. Çekirdek
(Core) uygulamalar bağımsız organizasyonlar tarafından kendi birimlerinde tasarlanır. Bu çözümün en büyük
faydası hızlı yeniden yapılandırmaya müsait olmasıdır. Bu durum birinci yaklaşım olan “the low road”
yaklaşımının bilgi sistemlerini yeniden yapılandırmada en büyük sıkıntısıdır. Tekil yapı ve veri tabanı ile
verimlilik sağlanırken organizasyonların bağımsız özel uygulamaları ve hızlı yenilenebilir yapısı ile de
esneklik sağlanmış olur.

2.3. Tedarik Zinciri Performansı
Firmaların bireysel performans ölçümü yaparak faaliyet göstermeleri ve rekabet üstünlüğü sağlamaları
küresel pazarda yeterli olmayacaktır. Tedarik zincirlerinin arasında var olan rekabet firmaları klasik
performans değerlemeden tedarik zinciri performans değerlendirmesine zorlamaktadır. Küresel çapta tedarik
zincirlerinin, zincir boyunca faaliyetlerini etkin koordine etmekten müşteriye sunulan değeri artırmaya ve
maliyetlerini azaltmaya kadar bir dizi amaçları vardır. Bu hedeflerin gerçekleştirilme düzeyini gösterecek
performans ölçümünün, sistemsel olarak kurulması ihtiyacı ortadadır (Brewer ve Speh, 2000: 75). Etkili bir
tedarik zinciri performans ölçümü (Chen ve Paulraj, 2004: 145);
1. Sistemin anlaşılmasında temel oluşturur,
2. Sistem boyunca davranışları etkiler,
3. Zincir üyelerine ve dış paydaşlara tedarik zinciri yönetiminin çıktıları hakkında bilgi sunar.
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Tedarik zinciri performansı için geliştirilen ölçüm yöntemleri, klasik ve bütünleşik performans modelleri
olarak literatürde incelenmiştir. Klasik performans ölçümleri, ilk kullanım alanı olarak yönetim muhasebesi
sistemine göre geliştirilmiş ve genellikle kurumsal performans ölçümü için kullanılmaktadır. Bu ölçütlerde
çoğunlukla ölçümler finansal verilere (maliyet, kar, yatırımın geri dönüşü ve verimlilik) odaklanmakta ve
verimlilik, performansın birincil göstergesi olarak kabul edilmektedir (Li vd., 2007: 1131). 1880’den 1980’e
kadar işletmeler klasik performans ölçütlerine yani finansal ölçümlere önem vermiştir. 1980’den sonra dünya
pazarlarındaki değişimle işletmeler pazar paylarını kaybetmeye başlamışlardır. Yurtdışındaki rakiplerin
düşük maliyetli, çeşitli ve yüksek kaliteli ürünler sunmaları işletmeleri yeni teknolojilere ve farklı üretim
yaklaşımlarına (örneğin; bilgisayar destekli üretim (CIM), esnek üretim sistemi (FMS), tam zamanında imalat
(JIT), optimize edilmiş üretim teknolojisi (OPT) ve toplam kalite yönetimi (TKY)) yönlendirmiştir. Bu
değişimlerin yaşanması klasik performans ölçütlerinin yeterli olmamasına neden olmuş ve yeni performans
ölçüm sistemlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Ghalayini ve Noble, 1996: 63).
Bütünleşik performans ölçüm yaklaşımlarında geleneksel ölçütlerin eksik oldukları birçok boyut ele
alınmıştır. Örneğin; zaman, müşteri gereksinimleri, esnek ve yenilenebilir olma, yeni yönetim yaklaşımlarına
uygunluk, sadece yöneticilerin değil çalışanlarında kullanabilmesi, kolaylık, stratejilerle uyumluluk ve
finansal olmayan boyutlar vb. bu ölçüm modellerinde işlenmiştir (Ghalayini ve Noble, 1996: 68).
Bütünleşik performans ölçüm yaklaşımlarından en fazla kabul görmüş yaklaşımlar; performans ölçümünde
kısıtlar teorisi (Theory of Constraints (TOC) in performance measurement) (Goldratt ve Cox, 1986),
performans ölçüm anketi (PMQ) (Dixon vd., 1990), performans ölçüm matrisi (Keegan vd., 1989) ve SMART
(Strategic measurement analysis and reporting technique) piramidi (Cross ve Lynch, 1988), dengeli puan kart
(Kaplan ve Norton, 1992) ve performans prizması (Kennerley ve Neely, 2002) gösterilebilir. Bu ölçüm
yaklaşımları ayrıca burada anlatılmayacaktır. Bu ölçüm modelleri tedarik zinciri performans ölçümünde
aşağıdaki nedenlerden dolayı eksik kalmaktadır (Li vd., 2007: 1132);
1. Tedarik zincirinin tümü için kilit performans göstergeleri ve entegre iyileştirme konsepti getirememeleri
2. Kapsamlı bir ölçek sunamamaları
3. Sadece üst düzey yöneticilere kendi işletmeleri için genel bir bakış sunmaları
Holmberg (2000: 851-860)’e göre tedarik zincirleri için oluşturulan performans ölçüm modellerinde bazı
yetersizlikler vardır. Bunlar; strateji ile ölçüm arasında bağlantısızlık, anahtar performans göstergeleri olarak
finansal rakamlara çok fazla güven duyma, fazla izole ve uyumsuz ölçümler yapma ve tedarik zincirini
ölçerken tek firma için geçerli yönetim tarzını kullanmaktır. Tedarik zinciri performansının ölçüm modeli,
sistem yaklaşımı ile ele alınmalıdır. Tedarik zincirinin tamamı tek bir sistem gibidir. Bu sistemin her bir alt
elemanı birbiri ile ilişki içindedir. Bir tek elemanda yaşanan bir durum diğer elemanları da etkileyecektir.
Fakat bu ilişkilerin tamamının sonuçlara etkisini ölçmek oldukça zordur. Bu nedenle birimlerin performansına
odaklanmak yerine tüm sistemin ağırlıklı hedeflerinin ölçülmesi gereklidir. Örneğin bir üretim birimindeki
verimliliğin %10 artmasının iyi ya da kötü olması, tedarik zincirinin genel performansında hizmet kalitesi ve
maliyet iyileşmesi açısından artışa bağlıdır. Ayrı ayrı birimlerin kendi performans ölçümleri yerine bütün
sistemin performans sisteminin olması gereklidir. Aşağıdaki Şekil 1.’de bu yapılar gösterilmiştir.

Şekil 1. Tedarik Zinciri Ölçüm Sistemleri (Holmberg, 2000: 851-860)
Tedarik zinciri performansının ölçümüne yönelik olarak literatürde birçok araştırma yapılmıştır ((Tao, 2009),
(Chan, 2003), (Beamon (1998),(1999), Askariazad ve Wanous (2009), (Gunasekaran ve Kobu (2007)). Bu
araştırmalar baz alınarak Tablo 1.’de tedarik zinciri performans ölçeği geliştirilmiştir. Benzer olan boyutlar ve
kriterler aynı satırda ifade edilmiştir.
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Tablo 1. Tedarik Zincirinde Performans Ölçeği ve Kriterleri
Alt Boyutlar

Maliyet Performansı

Lojistik Performansı

Müşteri Hizmet
Performansı

Entegrasyon
Performansı

Esneklik Performansı

Performans Kriterleri
Üretim maliyetleri
Dağıtım maliyetleri
Stok maliyetleri
Bilgi maliyetleri
Taşımada kayıpların oranı
Deponun doluluk oranı
Stokların devir hızları
Stokların doğru bilgisi
Taşımada tam yük oranları
Zamanında teslim oranları
Siparişleri tamamlama oranı
Siparişin birikme oranı
Cevap verememe oranı
Müşterilerin memnuniyet düzeyi
İş birliği sayısı
Güven değeri
Zamanında bilgi aktarımı
Aktarılan bilginin doğruluk oranı
Bilgi paylaşımına isteklilik
Tedarikçiler ile bütünleşme seviyesi
Malzeme taşımada esneklik
Hacimsel esneklik
Teslimlerin esnekliği
Çeşit olarak esneklik
Yeni mamul esnekliği
Tedarikte esneklik

Kaynaklar
Chan (2003), Beamon (1999),
Gunasekaran ve Kobu (2007),
Beamon (1998),

Tao (2009), Askariazad ve Wanous
(2009)

Tao (2009), Chan (2003), Beamon
(1998), Beamon (1999)

Tao (2009), Chan (2003), Beamon
(1998)

Chan (2003), Beamon (1999)

3. Araştırma
3.1. Araştırma Modeli ve Hipotezler
Bu araştırma, tedarik zinciri ile bilgi sistemleri stratejik uyumunun tedarik zinciri performansına etkisini
incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Türkiye özelinde ihracatta rekor rakamlara ulaşmış işletmelerce
benimsenen tedarik zinciri ve bilgi sistemleri stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilerin stratejik uyumunun
tedarik zinciri performansına etkisi araştırılacaktır. İşletmeler için bahsi geçen stratejik uyum, tedarik zinciri
boyunca verimliliği ve etkinliği sağlayarak zincir performansını artıracaktır.
Yazında tedarik zinciri stratejileri yalın, çevik ve hibrit stratejiler olarak ele alınmıştır Her bir strateji farklı
amaçlar için belirlenir. Tedarik zinciri stratejilerinden yalın tedarik zinciri stratejisini belirleyen firmanın
hedefinde satışa sunulan ürünlerde maliyetlerin azaltılması, değer katmayan faaliyetlerin ve israfların tüm
zincir boyunca sürekli azaltılması vardır. Çevik tedarik zinciri stratejisi pazarda geleceğe uyumu, müşteri
ihtiyaçlarına ve farklı özellikteki niş pazar şartlarına aynı anda cevap verebilmeyi hedefler. Hibrit tedarik
zinciri stratejisi ise pazar şartlarına uyumla beraber yalınlık amaçlanır. Ayrıca son montaja kadar ürün
farklılaştırmasını ertelemek ve ürünlerine yenilikçi bileşenler ekleyerek “Mass customization”
bireyselleştirilmiş kitlesel üretimi başarmaya çalışır (Wang vd., 2004: 4; Huang vd., 2002: 193). Her bir strateji,
işletmenin çevresel şartları, ürün yapısı ve amaçları doğrultusunda belirlenir.
İşletme stratejisi ile bilgi sistemlerinin uyumu ve işletme performansına etkisi birçok araştırmanın konusu
olmuştur (Kearns ve Sabherwal, 2007; Segars ve Grover, 1998; Yayla ve Hu, 2012; Chan vd., 1997; Sabherwal
ve Chan, 2001). Fakat tedarik zinciri ile bilgi sistemlerinin uyumunu ve tedarik zinciri performansına etkisini
inceleyen çok az sayıda araştırma vardır. Bu uyum iki düzeyde olmaktadır. Birincisi stratejik uyum ikincisi
ise yapısal ve organizasyonel uyumdur (Baets 1992; Brown ve Magill, 1994; Henderson ve Venkatraman, 1999).
Organizasyonda yapı stratejiyi takip eder (Chandler, 1962). Yapısal ve fonksiyonel uyuma öncülük edecek ve
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şekillendirecek olan stratejik uyumdur. Bu nedenle araştırmada tedarik zinciri ile bilgi sistemlerinin stratejik
uyumunun tedarik zinciri performansına etkisi araştırılacaktır. Stratejik uyumun performansa etkisi
Venkatraman (1989: 425)’ın (Fit as Moderation: interaction) moderatör etki modeli ile incelenecektir. Bu
modelde stratejinin bir başka içerikle uyumunun performansa etkisi gösterilmiştir. Örneğin X: strateji, Y:
performans, Z: performans iyileştirme için strateji ile uyumlu moderatör değişken ve X*Z ise X ve Z ortak
etkisini yansıtmaktadır. Aşağıda Şekil 2.’de bu etkiler gösterilmektedir.
Burada moderatör (düzenleyici) değişken, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında ilişki yönü ve
gücünü etkileyen nicel veya nitel bir değişkendir (Baron ve Kenny, 1986: 1174). İşletmelerin tedarik zinciri
stratejileri tedarik zinciri performansını etkileyecektir. Bu etkiyi artırabilecek veya azaltabilecek faktör bilgi
sistemlerinin tedarik zinciri stratejisine uyumlu kullanımıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi tedarik zinciri
stratejisinin, tedarik zinciri performansına etkisinde bilgi sistemleri doğru konumlandırılmalıdır. Bilgi
sistemleri stratejisi, bilgi sistemlerinin hangi amaçlar için konumlandırılacağını ifade eder. Bu nedenle bilgi
sistemleri stratejisi moderatör (düzenleyici) değişken olarak kabul edilmiştir.

X: Strateji
Y: Performans

Z: Moderatör
X*Z (Etkileşim)

Şekil 2. Moderatör Etki Şematik Gösterimi (Venkatraman, 1989: 425)
Nickles vd., (1998: 497-501), tedarik zinciri yöneticilerinin bilgi sistemleri yatırımlarına göre tedarik zinciri
stratejilerini yeniden yapılandırmaları gerektiğini ifade etmiştir. Bilgi sistemleri uygulamaları, tedarik zinciri
stratejik hedeflerini tamamen desteklemelidir. Yani bilgi sistemleri stratejileri ve tedarik zinciri stratejileri
beraber geliştirilerek pazarda avantaj kazanılabilir. Gunasekaran ve Ngai, (2004: 273) ise değişen pazar
şartlarında cevap verebilir ve esnek tedarik zincirinin, bilgi sistemleri ile desteklenmesi gerektiğini
vurgulamıştır. Christopher (2000), çevik tedarik zincirinin çevik bilgi sistemleri ile desteklenmesi gerektiğini
öne sürmüştür.
Ayrıca, Puckridge ve Woolsey (2003), tüm tedarik zinciri boyunca senkronizasyonu başarabilmek için bilgi
sistemleri stratejisini organizasyon stratejisiyle uyumlaştırmayı yani bilgi sistemleri stratejisi ile tedarik
zincirini entegre etme ihtiyacını vurgulamıştır. Örneğin, bir firma müşteri ihtiyaçlarına duyarlı ve esnek
olmayı amaçlarsa, firmanın bilgi sistemleri stratejisi de, esnekliği artıran uygulamalara yatırım yaparak bu
hedefi desteklemelidir. Ayrıca bu bilgi sistemleri tedarik zinciri boyunca genişletilmelidir. Tedarik zincirinin
çevik olması (pazardaki öngörülemeyen değişikliklere hızlı cevap verme) benzer şekilde organizasyonun bilgi
sistem yeteneğinde de çevikliği gerektirir. Organizasyonun başarısı, gelecekteki ihtiyaçları tedarik zinciri ile
karşılayabilme ile mümkün olacaktır (Puckridge ve Woolsey, 2003: 412).
Bu konuda araştırma yapan Magutu vd., (2015), bilgi sistemlerinin, tedarik zinciri stratejileri ve işletme
performansı arasında moderatör etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Qrunfleh ve Tarafdar (2014: 346-347),
verimliliğe odaklı bilgi sistemlerinin yalın tedarik zinciri stratejisi ile tedarik zinciri performansı arasında
moderatör etkiye sahip olduğunu ve esnekliğe odaklı bilgi sistemlerinin çevik tedarik zinciri stratejisi ile
tedarik zinciri performansı arasında moderatör etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Gharibipour ve Bavarsad,
(2015), Qrunfleh ve Tarafdar (2014)’ın modeli üzerinde çalışarak bilgi sistemleri stratejilerinin moderatör
etkisinin olduğunu göstermiştir. Bu araştırmalardan yola çıkarak aşağıdaki hipotezler kurulmuştur.
H1: Verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi, yalın tedarik zinciri stratejisi ve tedarik zinciri performansı
arasında moderatör etkiye sahiptir.
H2: Esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi, çevik tedarik zinciri stratejisi ve tedarik zinciri performansı
arasında moderatör etkiye sahiptir.
H3: Kapsamlı bilgi sistemleri stratejisi, hibrit tedarik zinciri stratejisi ve tedarik zinciri performansı arasında
moderatör etkiye sahiptir.
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3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmanın evreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2015 yılında yayınlanan en yüksek ihracat
gerçekleştiren bin firmayı kapsamaktadır. Küresel düzeyde ihracat faaliyetinde bulunan bu işletmeler, tedarik
zinciri hakkında bilgi sahibi ve bir kısmı tedarik zinciri birimlerine sahiptirler. Ayrıca bu işletmeler bilgi
sistemleri için yüksek düzeyde kaynak ayırmaktadırlar. Bu işletmelerin bilgileri TİM (Türkiye İhracatçılar
Meclisi) internet sitesinden elde edilmiştir. İşletmelerin bir bölümü isminin açıklanmasını istememektedir.
Liste bazında incelemeye konu olan işletme sayısı 756’dır. Bu 756 işletme evrenini % 95 güven seviyesinde
temsil edebilecek örneklem adedi 255’tir (Sekaran, 2003: 294). Bu nedenlerden dolayı örneklem sayısı en az
255 işletme olması hedeflenmektedir.

3.3. Veri Toplama Aracı
Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, anket yardımı ile istenen veriler toplanmıştır. Ankette,
değişkenlerin ölçümü için 5'li Likert ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kullanılan ölçekler,
literatürde ulaşılan kaynaklara göre geliştirilmiştir. Araştırmada kavramsal çerçeveyi belirleyen anket formu
için faydalanılan kaynaklar aşağıda Tablo 2.’de gösterilmiştir. Bu kaynaklar literatürde geçerliliği ve
güvenilirliği kabul edilmiş çalışmalardır. Belirtilen kaynakların orijinal hallerine ulaşılmakla beraber
ölçeklerin günümüze kadar kullanılmış oldukları farklı araştırmalar da dikkate alınmıştır.
Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve Kaynakları
Yapılandırılan Ölçek
Tedarik zinciri stratejileri
Bilgi sistemleri stratejileri
Tedarik zinciri performansı

Yazar(lar)
Qi vd. (2009), Qi vd. (2011), Akçi (2012), Qrunfleh ve Tarafdar
(2014), Swafford vd., (2006)
Sabherwal ve Chan (2001), Chen vd. (2010), Qrunﬂeh (2010),
Leidner vd. (2011), Qrunfleh ve Tarafdar (2014), Çizel (2005)
Tao (2009), Chan (2003), Beamon (1999), Qrunﬂeh (2010)

Araştırmadaki ölçüm aracının güvenirliği ve içsel tutarlılığını görmek için 53 firma ile pilot çalışma
gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerde güvenirlik için çoğu zaman Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı
kullanılmaktadır (Kalaycı, 2005: 405). Ölçeklerde analizler sonucunda Cronbach’s Alpha yüksek değerlere
sahip olduğu gözükmektedir. Tablo 3.’te ölçekler için elde edilen güvenirlik değerleri gösterilmiştir.
Tablo 3. Ölçekler için Test Güvenirlik Değerleri
Ölçek
Tedarik zinciri stratejileri
Bilgi sistemleri stratejileri
Tedarik zinciri performansı

İfade Sayıları
24
22
30

Cronbach’s Alpha Değeri
0,791
0,943
0,934

3.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada kullanılan veriler, firma yöneticilerinden online, yüz yüze ve telefonla anket kullanılarak elde
edilmiştir. Veri toplama süreci 24.02.2017- 25.05.2017 tarihleri arasında tamamlanmıştır. TİM (Türkiye
İhracatçılar Meclisi) internet sitesinde belirtilen listedeki 756 işletmeden 268’inden kullanılabilir veri
sağlanmıştır. Toplanan 268 anket, araştırmanın yapılabilmesi için gerekli olan % 95 güven seviyesinde evreni
temsil edebilecek düzeyde (Sekaran, 2003: 294) olduğu için analizler yapılmıştır.
Araştırma analizlerinin yapılabilmesi için anket verileri SPSS programına girilmiştir. Programda veriler için
güvenirlik (Cronbach’s Alpha) testleri ve faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi, birbiri ile ilişkili çok
miktarda değişkeni az sayıdaki anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren istatistik tekniğidir
(Nakip, 2006:423). Hipotez testleri için hem SPSS’de regresyon analizleri hem de AMOS programında yapısal
eşitlik modeli yol analizleri kullanılmıştır.
Yapısal eşitlik modeli değişkenler arasında ilişkileri açıklamak için ortaya çıkarılan kavramsal modelin eldeki
veri seti ile uyumluluğunun test edilebildiği etkili bir yöntemdir. Diğer testlerden öne çıkan özelliği, teste
sokulan modelin, o modele ilişkin toplanmış veriler ile ne derece uygun olduğunu gösteren değerlendirme
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sonuçları sunabilmesidir. Uyumluluğu gösteren uyum indeks değerleri (X2, X2/sd, RMSEA, GFI, AGFI, NFI,
IFI, CFI) bu analizin sonuç raporunda incelenir (Hooper vd., 2008).
Aşağıdaki tabloda yapısal eşitlik modellemesiyle test edilen bir modele ilişkin iyi ve kabul edilebilir değerler
gösterilmektedir (Medyan ve Şeşen, 2015).
Tablo 4. Araştırma Modeli İçin Uyum İndeksleri Tablosu (Medyan ve Şeşen, 2015)

Genel Modelin Uyumu

Karşılaştırmalı Uyum
İndeksleri

Mutlak uyum İndeksleri

Uyumsal
İstatistik

İyi Düzeyde Uyum

Kabul Düzeyde
Uyum

X2
X2/sd
NFI
IFI
CFI
RMSEA
GFI
AGFI

0,05-1,00
≤3
≥0,95
≥0,95
≥0,97
≤0,05
≥90
≥90

≤0,05
≤4-5
0,94-0,90
0,94-0,90
≥0,95
0,05-0,08
0,89-0,85
0,89-0,85

4. Araştırmanın Bulguları

4.1. Tanımlayıcı Bulgular
Araştırmaya katkı sağlayan işletmelerin tanımlayıcı bulgularına aşağıda değinilmiştir. Tablo 5.’te firmaların
endüstri bazında dağılımları gösterilmektedir. Bu tabloya göre firmaların çoğunluğunu tekstil, otomobil ve
metal endüstrisindeki işletmeler oluşturmaktadır.
Tablo 5. Firmaların Endüstri Bazında Dağılımları
Endüstriler

Frekanslar

Yüzdeler

49
48
37
30
28
24
15
37
268

18,3
17,9
13,8
11,2
10,4
9,0
5,6
13,8
100

Metal Endüstrisi
Tekstil Endüstrisi
Otomobil
Gıda Sanayi
Makine, Elektrik ve Elektronik
Petro kimya, plastik
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
Diğer
TOPLAM

Araştırmadaki firmaların çalışan sayısı ile ilgili veriler Tablo 6.’da gösterilmiştir. Katılımcıların tümü orta,
büyük ve makro ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Araştırmaya en fazla katkı veren makro boyuttaki
işletmelerdir. Tablodaki kriterler için Bayülken ve Kütükoğlu (2012: 3-6)’undan faydalanılmıştır.
Tablo 6. Firmaların Personel Sayısı Dağılımı
Personel Sayıları

Büyüklük

Frekans

Yüzde

50-249

Orta

39

14,6

250-499

Büyük

69

25,7

500'den fazla

Makro

160

59,7

268

100

TOPLAM

4.2. Faktör Analizi Bulguları
Araştırmada veri setinin faktör analizi testine girebilmesi için KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri en az 0,50 ve
Bartlett testinin anlamlı (p<0,001) olması gerekir. Düşük eşdeğerlilik gözlenen ifadeler (0,5’in altındakiler)
ölçekten çıkarılmalıdır. Bu bilgilere göre strateji ve performans ölçekleri aşağıda değerlendirilmiştir.
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Araştırmaya katkı sunan firma yöneticilerinin benimsediği tedarik zinciri stratejileri keşifsel faktör analizi ile
ortaya çıkarılmıştır. Bu analizin sonuçları Tablo 7.’de gösterilmiştir. Tablo 7.’de gözlemlenen stratejiler
literatürdeki hali ile örtüşmektedir.

Açıklanan
Varyans

Öz Değer

Ortalama

Tablo 7. Tedarik Zinciri Stratejilerinin Faktör Analiz Değerleri

Fak1: Yalın Tedarik Zinciri Stratejisi (YALTZSO)

33,218

6,311

3,903

Fak2: Çevik Tedarik Zinciri Stratejisi (ÇEVTZSO)

23,458

4,457

3,578

Fak3: Hibrit Tedarik Zinciri Stratejisi (HBRTZSO)

6,817

1,294

3,332

Faktörler

Test Kriterler: KMO: 0,873. Bartlett's Test: 0,000.
Araştırmaya katkı sunan firma yöneticilerinin benimsediği bilgi sistemleri stratejileri keşifsel faktör analizi ile
ortaya çıkarılmıştır. Bu analizin sonuçları Tablo 8.’de gösterilmiştir. Tablo 8.’de gözlemlenen stratejiler
literatürdeki hali ile örtüşmektedir.

Açıklanan
Varyans

Öz Değer

Ortalama

Tablo 8. Bilgi Sistemleri Stratejilerinin Faktör Analiz Değerleri

Fak1: Verimliliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisi ( VBSSO )

43,314

7,796

3,931

Fak2: Esnekliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisi (EBSSO)

17,609

3,170

3,664

Fak3: Kapsamlı Bilgi Sistemleri Stratejisi (KPSBSSO)

10,934

1,968

3,674

Faktörler

Test Kriterler: KMO: 0,887. Bartlett's Test: 0,000.
Araştırmaya katkı sunan yöneticiler tarafından cevaplanan tedarik zinciri performans ölçeğine keşifsel faktör
analizi uygulanmıştır. Bu analizin sonuçları Tablo 9.’da gösterilmiştir. Tablo 9.’da gözlemlenen performans
boyutları literatürdeki hali ile örtüşmektedir.

Açıklanan
Varyans

Öz Değer

Ortalama

Tablo 9. Tedarik Zinciri Performans Ölçeğinin Faktör Analiz Değerleri

Fak1: Maliyet Performansı

36,639

10,259

3,914

Fak2: Lojistik Performans

13,287

3,720

3,825

Fak3: Müşteri Hizmet Performansı

9,826

2,751

4,081

Fak4: Entegrasyon Performansı

5,859

1,640

3,732

Fak5: Esneklik Performansı

4,293

1,202

3,819

Faktörler

Test Kriterler: KMO: 0,905. Bartlett's Test: 0,000. TZYPEFO: 3,874

4.3. Hipotez Testleri
Hipotez testlerinin yapılabilmesi için veri setinin normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Verilerin normal
dağılıma uyup uymadığını anlamak için çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Bu
değerlerin -2 ve +2 değerleri arasında olması gerekir (George ve Mallery, 2010). Araştırmadaki tüm
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değişkenlerin çarpıklık ile basıklık değerleri -2 ve +2 aralığında çıktığından tüm değişkenlerin normal
dağılıma uyduğu görülmüştür.
Hipotez testlerinde önce çoklu regresyon analizine sonra ise yapısal eşitlik modeli yol analizine bakılmıştır.
Analizlerde bağımsız değişkenlerin arasında çoklu bağlantı (multi-collinearity) probleminin varlığını görmek
için tolerans ve Varyans büyütme faktörü (VIF: Variance Inflation Factor) değerlerine bakılmıştır. Bununla
beraber bağımsız değişkenlerle hata terimlerinin ilişki durumunu görmek için Durbin-Watson katsayısına da
bakılmıştır.

4.3.1. Yalın Tedarik Zinciri Stratejisi Ve Verimliliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik
Zinciri Performansına Etkisi (Moderatör Etki)
Literatürde “ılımlaştırıcı” veya “düzenleyici” değişken olarak ifade edilen “moderator” değişken, analiz
aşamasında etkileşim terimi olarak teste sokulmaktadır. Etkileşim terimi bir kaç çeşit yolla oluşturulabilir.
Bunlar; bağımsız değişkenler doğrudan çarpılarak veya bağımsız değişkenlerin ham değerlerinin standardize
değerleri çarpılarak veya bağımsız değişkenlerin işlenmemiş değerleri ortalamaya merkezlenme (meancentering) işleminden sonra çarpılması sonucu etkileşim değeri olarak ortaya çıkarılmasıdır (Doğan ve
Yılmaz, 2017; Jaccard, J. ve Turrisi, R., 2003). Bu araştırmada etkileşim terimi oluşturma, ortalamaya
merkezleme (mean-centering) yöntemi ile ortaya çıkarılmıştır. Regresyon analizine sokulacak bağımsız
değişkenlerin ortalamaya merkezleme (mean-centering) yöntemi ile yeni değerleri hesaplanmıştır. Ardından
bu değerlerden etkileşim terimleri elde edilmiş ve analizlerde bu değerler kullanılmıştır. Moderatör etkinin
analizde görülebilmesi için etkileşim terimi hiyerarşik şekilde regresyon modeline sokulmalı ve istatistiki
olarak anlamlı sonuçlar vermesi gerekmektedir (Sharma vd., 1981).
Moderatör (düzenleyici) etkiyi ölçmek için iki aşamalı hiyerarşik regresyon analizi ve yapısal eşitlik modeli
yol analizi yapılmıştır. Birinci analizde iki farklı regresyon modeli yani önce moderatör etki olmadan sonra
ise moderatör etki ile regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. İkinci testte ise yapısal eşitlik modeli yol analizi
sonuçlarına bakılmıştır. İki testte de anlamlı sonuç veren hipotezler kabul edilmiştir. Aşağıdaki Tablo 10.’da
hiyerarşik regresyon analizinde yalın tedarik zinciri stratejisi ve verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisinin
tedarik zinciri performansına etkisi gösterilmiştir.

1

2

Yalın Ted. Zin. Stratejisi
Verimliliğe Od. B.S.S*
Yalın Ted. Zin. Stratejisi
Verimliliğe Od. B.S.S
Yalın Ted. Zin. Stratejisi
xVerimliliğe Od. B.S.S
(MYALxVOD)

β

t

p

Tol.

0,164
0,456
0,129
0,412

2,487
6,903
1,979
6,265

0,014
0,000
0,048
0,000

0,580
0,580
0,566
0,559

VIF

R

R2

F

1,725
0,576 0,326 65,654 0,000
1,725
1,766
1,788
0,601 0,354 69,809 0,000
0,188 3,528 0,000 0,856 1,168

DurbinWatson

Bağımsız Değişkenler

Model (p)

Model

Tablo 10. Yalın Tedarik Zinciri Stratejisi ve Verimliliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansına Etkisi Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları

2,103

2,140

Bağımlı Değişken: Tedarik Zinciri Performansı
Tablo 10’a bakıldığında VIF değerleri 10’dan az ve tolerans değerleri 0.20’den yüksek olduğundan bağımsız
değişkenlerin arasında çoklu bağlantılılık olmadığı görülmüştür. İlk model moderatör etki olmadan ikinci
model ise moderatör etki ile analiz sonuçlarını göstermektedir. Analizde Durbin–Watson değerleri (2,103 ve
2,140) olduğundan bağımsız değişkenlerle hata terimleri arası sorunlu bir ilişki yoktur.
Yalın tedarik zinciri stratejisi ve verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisinin uyumu, tedarik zinciri
performansı ile anlamlı bir ilişkiye sahiptir (R: 0,601, R2: 0,354, p: 0,000). Çünkü bağımsız değişkenlerin
ortalamaya merkezlenmiş (mean-centered) değerlerinin çarpımıyla elde edilmiş olan etkileşim terimi
*

B.S.S. : Bilgi sistemleri stratejileri
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“MYALxVOD”, regresyon modeline dahil edildiğinde bağımlı değişkende açıklanan varyans miktarında
istatistiksel olarak anlamlı bir artış olmaktadır (R2fark=0.025). Etkileşim değişkeninin alacağı değerdeki
değişim, bağımlı değişken olan tedarik zinciri performansında anlamlı değişime sebep olmaktadır (β=0.188;
p=0.000).
Bu analizden sonra yapısal eşitlik modeli ile yalın tedarik zinciri stratejisi ve verimliliğe odaklı bilgi sistemleri
stratejisi uyumunun tedarik zinciri performansına olan etkisini ortaya koymak için yol analizi
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yol analizi sonuçlarına göre, verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisinin
tedarik zinciri performansını etkilemede moderatör (düzenleyici) etkisi istatistiksel anlamlı olduğu
görülmüştür (β=0.187; p=0.000). Aşağıdaki Tablo 11.’de bu etkiler gösterilmiştir.
Tablo 11. Yalın Tedarik Zinciri Stratejisi ve Verimliliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansına Etkisi
Bağımsız değişkenler
(Stratejiler)

Bağımlı
Değişken

Etki

P(Anlamlılık)

YALTZSO

TZYPEFO

0,128

0,047*

VBSSO

TZYPEFO

0,411

***

MYALxVOD

TZYPEFO

0,187

***

Hipotez

Hipotez
(Kabul/Ret)

H1

Kabul

(***: P değeri 0,001’den küçük, *: P değeri 0,05’den küçük anlamlı)
Yol analizinin standartlaştırılmış doğrudan etkileri gösteren bulgusu Şekil 3.’te gösterilmiştir. Hem regresyon
analizi hem de yol analiziyle yapılan testler sonucunda; “H1: Verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi, yalın
tedarik zinciri stratejisi ve tedarik zinciri performansı arasında moderatör etkiye sahiptir.” hipotezi kabul
edilmiştir.

Şekil 3. Yalın Tedarik Zinciri Stratejisi ve Verimliliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansı Üzerindeki Etkilerini Gösteren Yol Analizi

4.3.2. Çevik Tedarik Zinciri Stratejisi Ve Esnekliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik
Zinciri Performansına Etkisi:
Çevik tedarik zinciri stratejisi ve esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi uyumunun tedarik zinciri
performansına etkisini ortaya çıkarabilmek için iki aşamalı hiyerarşik regresyon analizi ve yapısal eşitlik
modeli yol analizi yapılmıştır. Hipotezin kabul edilebilmesi için iki analizinde anlamlı sonuç verebilmesi
istenmektedir.
Aşağıdaki Tablo 12.’de hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre çevik tedarik zinciri stratejisi ve
esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisinin tedarik zinciri performansına etkisi gösterilmiştir.
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1

2

β

t

p

Tol.

VIF

Çevik Ted. Zin. Stratejisi

0,232 3,164 0,002 0,515 1,941

Esnekliğe Od. B.S.S

0,328 4,469 0,000 0,515 1,941

Çevik Ted. Zin. Stratejisi

0,228 3,100 0,002 0,511 1,957

R

R2

F

DurbinWatson

Bağımsız Değişkenler

Model (p)

Model

Tablo 12. Çevik Tedarik Zinciri Stratejisi ve Esnekliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansına Etkisi Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları

0,517 0,261 48,212 0,000 1,969

Esnekliğe Od. B.S.S
0,331 4,491 0,000 0,510 1,959
0,517 0,259 49,809 0,000 1,971
Çevik Ted. Zin. Stratejisi x
0,027 0,512 0,609 0,990 1,010
Esnekliğe Od. B.S.S (MÇEVxEBS)
Bağımlı Değişken: Tedarik Zinciri Performansı

Tablo 12’ye bakıldığında VIF değerleri 10’dan az ve tolerans değerleri 0.20’den yüksek olduğundan bağımsız
değişkenlerin arasında çoklu bağlantılılık olmadığı görülmüştür. İlk model moderatör etki olmadan ikinci
model ise moderatör etki ile analiz sonuçlarını göstermektedir. Analizde Durbin–Watson değerleri (1,969 ve
1,971) olduğundan bağımsız değişkenlerle hata terimleri arası sorunlu bir ilişki yoktur.
Çevik tedarik zinciri stratejisi ve esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi uyumu, tedarik zinciri performansı
ile anlamlı bir ilişkiye sahip değildir. Çünkü bağımsız değişkenlerin ortalamaya merkezlenmiş (meancentered) değerlerinin çarpımıyla elde edilmiş olan etkileşim terimi “MÇEVxEBS”, regresyon modeline dahil
edildiğinde p değeri 0.05 ten büyük olduğu için tedarik zinciri performansında anlamlı bir değişime sebep
olmamaktadır (p=0.609).
Bu analizden sonra yapısal eşitlik modeli ile çevik tedarik zinciri stratejisi ve esnekliğe odaklı bilgi sistemleri
stratejisi uyumunun tedarik zinciri performansına olan etkisini ortaya koymak için yol analizi
gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yol analizi sonuçlarına göre, esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisinin
tedarik zinciri performansını etkilemede moderatör (düzenleyici) etkisi istatistiksel anlamlı olmadığı
görülmüştür (p=0.607). Aşağıdaki Tablo 13.’de bu etkiler gösterilmiştir.
Tablo 131. Çevik Tedarik Zinciri Stratejisi ve Esnekliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansına Etkisi
Bağımsız değişkenler
(Stratejiler)

Bağımlı Değişken

Etki

P(Anlamlılık)

ÇEVTZSO

TZYPEFO

0,228

0,002*

EBSSO

TZYPEFO

0,331

***

MÇEVxEBS

TZYPEFO

0,027

0,607

Hipotez

Hipotez
(Kabul/Ret)

H2

Ret

(***: P değeri 0,001’den küçük, *: P değeri 0,05’den küçük anlamlı)
Yol analizinin standartlaştırılmış doğrudan etkileri gösteren çıktısı aşağıda Şekil 4.’te gösterilmiştir. Hem
regresyon analizi hem de yol analizi ile yapılan testler sonucunda; “H2: Esnekliğe odaklı bilgi sistemleri
stratejisi, çevik tedarik zinciri stratejisi ve tedarik zinciri performansı arasında moderatör etkiye sahiptir.”
hipotezi reddedilmiştir.
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Şekil 4. Çevik Tedarik Zinciri Stratejisi ve Esnekliğe Odaklı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansı Üzerindeki Etkilerini Gösteren Yol Analizi

4.3.3. Hibrit Tedarik Zinciri Stratejisi Ve Kapsamlı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansına Etkisi:
Hibrit tedarik zinciri stratejisi ve kapsamlı bilgi sistemleri stratejisi uyumunun tedarik zinciri performansına
etkisini ortaya çıkarabilmek için iki aşamalı hiyerarşik regresyon analizi ve yapısal eşitlik modeli yol analizi
yapılmıştır. Hipotezin kabul edilebilmesi için iki analizinde anlamlı sonuç verebilmesi istenmektedir.
Aşağıdaki Tablo 14.’te hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre hibrit tedarik zinciri stratejisi ve kapsamlı
bilgi sistemleri stratejisinin tedarik zinciri performansına etkisi gösterilmiştir.

1

2

β

t

p

Tol.

VIF

Hibrit Ted. Zin. Stratejisi

0,109 1,472 0,142 0,516 1,940

Kapsamlı B.S.S

0,411 5,530 0,000 0,516 1,940

Hibrit Ted. Zin. Stratejisi

0,091 1,247 0,214 0,513 1,950

Kapsamlı B.S.S

0,479 6,354 0,000 0,482 2,073

R

R2

F

DurbinWatson

Bağımsız Değişkenler

Model (p)

Model

Tablo 142. Hibrit Tedarik Zinciri Stratejisi ve Kapsamlı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansına Etkisi Hiyerarşik Regresyon Analiz Sonuçları

0,494 0,238 42,745 0,000 2,046

0,527 0,278 33,829 0,000 2,081
Hibrit Ted. Zin. Stratejisi x
0,192 3,513 0,001 0,915 1,093
Kapsamlı B.S.S (MHRTxKSS)
Bağımlı Değişken: Tedarik Zinciri Performansı

Tablo 14’e bakıldığında VIF değerleri 10’dan az ve tolerans değerleri 0.20’den yüksek olduğundan bağımsız
değişkenlerin arasında çoklu bağlantılılık olmadığı görülmüştür. İlk model moderatör etki olmadan ikinci
model ise moderatör etki ile analiz sonuçlarını göstermektedir. Analizde Durbin–Watson değerleri (2,046 ve
2,081) olduğundan bağımsız değişkenlerle hata terimleri arası sorunlu bir ilişki yoktur.
Hibrit tedarik zinciri stratejisi ve kapsamlı bilgi sistemleri stratejisinin uyumu, tedarik zinciri performansı ile
anlamlı bir ilişkiye sahiptir (R: 0,527, R2: 0,278, p: 0,000). Çünkü bağımsız değişkenlerin ortalamaya
merkezlenmiş (mean-centered) değerlerinin çarpımıyla elde edilmiş olan etkileşim terimi “MHRTxKSS”,
regresyon modeline dahil edildiğinde bağımlı değişkende açıklanan varyans miktarında istatistiksel olarak
anlamlı bir artış olmaktadır (R2fark=0.033). Etkileşim değişkeninin alacağı değerdeki değişim, bağımlı
değişken olan tedarik zinciri performansında anlamlı değişime sebep olmaktadır (β=0.192; p=0.001).
Bu analizden sonra yapısal eşitlik modeli ile hibrit tedarik zinciri stratejisi ve kapsamlı bilgi sistemleri stratejisi
uyumunun tedarik zinciri performansına olan etkisini ortaya koymak için yol analizi gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen yol analizi sonuçlarına göre, kapsamlı bilgi sistemleri stratejisinin tedarik zinciri
performansını etkilemede moderatör (düzenleyici) etkisi istatistiksel anlamlı olduğu görülmüştür (β=0.233;
p=0.000). Aşağıdaki Tablo 15.’te bu etkiler gösterilmiştir.
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Tablo 15. Hibrit Tedarik Zinciri Stratejisi ve Kapsamlı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri
Performansına Etkisi
Bağımsız değişkenler
(Stratejiler)

Bağımlı
Değişken

Etki

P(Anlamlılık)

HBRTZSO

TZYPEFO

0,167

0,055

KPBSSO

TZYPEFO

0,420

***

MHRTxKSS

TZYPEFO

0,233

***

Hipotez

Hipotez
(Kabul/Ret)

H3

Kabul

(***: P değeri 0,001’den küçük anlamlı)
Yol analizinin standartlaştırılmış doğrudan etkileri gösteren çıktısı aşağıda Şekil 5.’te gösterilmiştir. Hem
regresyon analizi hem de yol analizi ile yapılan testler sonucunda; “H3: Kapsamlı bilgi sistemleri stratejisi,
hibrit tedarik zinciri stratejisi ve tedarik zinciri performansı arasında moderatör etkiye sahiptir.” hipotezi
kabul edilmiştir.

Şekil 5. Hibrit Tedarik Zinciri Stratejisi ve Kapsamlı Bilgi Sistemleri Stratejisinin Tedarik Zinciri Performansı
Üzerindeki Etkilerini Gösteren Yol Analizi
5. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada tedarik zinciri stratejileri, bilgi sistemleri stratejileri ve tedarik zinciri performansı ele
alınmıştır. Literatür çerçevesinde bu kavramlar, Türkiye özelinde ihracatta yüksek cirolara sahip
işletmelerden elde edilen verilerle analize tabi tutulmuştur. Bu analizlerde, tedarik zinciri stratejileri: yalın,
çevik ve hibrit; bilgi sistemleri stratejileri: verimliliğe odaklı, esenkliğe odaklı ve kapsamlı strateji olarak
literatürdeki benzer şekli ile ortaya konmuştur. Tedarik zinciri performansı ise maliyet performansı, lojistik
performans, müşteri hizmet performansı, entegrasyon performansı ve esneklik performansı olarak analizlerle
doğrulanmıştır. Bu testlerden sonra tedarik zinciri stratejisi ve bilgi sistemleri stratejisinin tedarik zinciri
performansına etkisi stratejik uyum olarak ele alınmıştır.
İşletme stratejisi ile bilgi sistemlerinin uyumu ve işletme performansına etkisi birçok araştırma tarafından
ortaya konulmuştur (Kearns ve Sabherwal, 2007; Segars ve Grover, 1998; Yayla ve Hu, 2012; Chan vd., 1997;
Sabherwal ve Chan, 2001). Ayrıca tedarik zinciri stratejisi ve bilgi sistemleri uyumunun performansa etkisi
araştırmacılar tarafından incelenmiştir (Nickles vd., 1998; Gunasekaran ve Ngai, 2004; Puckridge ve Woolsey,
2003; Magutu vd., 2015; Qrunfleh ve Tarafdar, 2014; Gharibipour ve Bavarsad, 2015). Araştırma kapsamında
tedarik zinciri stratejisi ile bilgi sistemleri stratejisi uyumunun tedarik zinciri performansına etkisi
araştırılmıştır. Bu stratejik uyumun performansa etkisi Venkatraman (1989: 425)’nın moderatör etki modeli ile
incelenmiştir. Bu bağlamda araştırma kapsamında gerçekleştirilen iki farklı analizde yalın tedarik zinciri
stratejisi ve verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi uyumunun tedarik zinciri performansına pozitif etkisi
gözlemlenmiştir. Ayrıca verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisinin tedarik zinciri performansını
etkilemede moderatör (düzenleyici) etkiye sahip olduğu görülmüştür. Yani yalın tedarik zinciri stratejisini
benimseyen işletmeler bu yaklaşımlarını verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi ile uyumlaştırmaları
halinde performanslarını daha fazla yükseltebilirler. Bu sonuç, Qrunfleh ve Tarafdar, (2014) ve Gharibipour
ve Bavarsad, (2015)’ın bulguları tarafından desteklenmektedir.
Araştırmada çevik tedarik zinciri stratejisi ve esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi uyumunun tedarik
zinciri performansına etkisi incelenmiştir. Gerçekleştirilen iki farklı analizde esnekliğe odaklı bilgi sistemleri
stratejisinin moderatör etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Yani çevik tedarik zinciri stratejisini benimseyen
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işletmeler bu yaklaşımlarını esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi ile uyumlaştırmaları, performanslarında
pozitif artışa neden olmamaktadır. Qrunfleh (2010: 149) araştırmasında çevik tedarik zinciri strateji ve
esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi uyumu tedarik zinciri esnekliğini pozitif etkilemediğini göstermiştir.
Bu bulgu elde edilen analiz sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Fakat Qrunfleh ve Tarafdar, (2014) ve
Gharibipour ve Bavarsad, (2015)’ın bulguları ile çelişmektedir. Bu çelişkinin nedeni olarak aşağıda belirtilen
faktörler düşünülmektedir;
1. Çevik tedarik zinciri, zincir boyunca yani tedarik, üretim ve dağıtımın tüm süreçlerinde tepkiselliğe hazır
olmayı ve uygulamayı gerektirir,
2. Esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi, yazılım, donanım ve insan kaynağını yenilikçi ve proaktif olarak
kullanabilmeyi gerektirir,
3. Yukarıdaki iki esnekliği ve yenilikçiliği eş zamanlı değişime hazır tutmak ve bu değişimi eş zamanlı
koordine ederek gerçekleştirmek, işletmelerin oldukça zorlanacağı bir stratejik uyumdur.
Bu nedenlerden dolayı işletmeler çevik tedarik zinciri ile esnekliğe odaklı bilgi sistemlerini uyumlaştırıp
tedarik zinciri performanslarını artıramamaktadırlar. Bu sonuç, diğer tüm sonuçlarda olduğu gibi
araştırmanın önemli bir kısıtı olan evreninin Türkiye’de ilk bin ihracatçı ile sınırlı olması dikkate alınarak
değerlendirilmelidir. Bu nedenle elde edilen bu bulgu iki yaklaşımın uyumlaştırılamayacağı anlamına
gelmemektedir. Nitekim Qrunfleh ve Tarafdar, (2014) ve Gharibipour ve Bavarsad, (2015)’ın bulguları tersi
yöndedir.
Araştırmada hibrit tedarik zinciri stratejisi ve kapsamlı bilgi sistemleri stratejisi uyumunun tedarik zinciri
performansına etkisi incelenmiştir. Gerçekleştirilen iki farklı analizde kapsamlı bilgi sistemleri stratejisinin
moderatör etkiye sahip olduğu görülmüştür. Yani hibrit tedarik zinciri stratejisini benimseyen işletmeler bu
yaklaşımlarını kapsamlı bilgi sistemleri stratejisi ile desteklemeleri halinde performanslarını daha fazla
yükseltebilirler. Qrunfleh (2010: 149) araştırmasında hibrit tedarik zinciri strateji ve kapsamlı bilgi sistemleri
stratejisi uyumu müşteri memnuniyeti üzerinden işletme performansını pozitif etkilediğini göstermiştir. Bu
bulgu elde edilen analiz sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
Türkiye’de en fazla ihracat yapan ilk bin firma üzerine gerçekleştirilen araştırma sonucunda en yüksek
benimsenen stratejilerin yalın tedarik zinciri stratejisi ve verimliliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi olduğu
görülmüştür. Ayrıca bu iki yaklaşımın uyumlaştırıldığı yani yalın tedarik zincirinin verimliliğe odaklı bilgi
sistemleri ile desteklenerek performans artışı sağlandığı görülmüştür. Benzer şekilde hibrit tedarik zinciri ve
kapsamlı bilgi sistemleri stratejilerini benimseyen işletmelerin bu iki yaklaşımı uyumlaştırarak performans
artırdıkları da görülmüştür. Fakat çevik tedarik zinciri stratejisi ve esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejisi
ayrı ayrı performansı pozitif etkilerken beraber uygulanmaları halinde performansta herhangi bir artış
gözlemlenememiştir. Bu sonuçlar işletmelerin tedarik zinciri performansını artırmak için ürün ve pazar
yapılarına göre tedarik zinciri stratejisi belirlemelerini ve bu stratejiyi en uygun bilgi sistemleri stratejisi ile
uyumlaştırmaları gerekliliğini göstermektedir.
Araştırmada firmaların tedarik zinciri ve bilgi sistemleri ile ilgili yaklaşımlarının, strateji bağlamında ele
alınması ile yönetici algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Fakat firmaların uygulamaları ele alınmamıştır.
Örneğin yalın, çevik veya hibrit tedarik zincirinin firmalardaki uygulamaları ele alınarak incelenebilir.
Verimliliğe odaklı, esnekliğe odaklı veya kapsamlı bilgi sistemleri de benzer şekilde uygulamaları ile
araştırılabilir. Ayrıca bu araştırmanın evreni birçok sektörü içine almıştır. Belirli sektörler bazında tedarik
zinciri ve bilgi sistemleri stratejileri incelenebilir. İşletmeleri birbirinden farklı tedarik zinciri ve bilgi sistemleri
stratejilerine yönelten nedenler örneğin içsel ve dışsal faktörler ele alınarak araştırmalar yapılabilir. Ayrıca
çevik tedarik zinciri ve esnekliğe odaklı bilgi sistemleri stratejilerinin uyumlaştırılması için gerekli faktörler
ayrıntılı şekilde incelenebilir.
Araştırmada sadece iki farklı değişkenin tedarik zinciri performansına etkisi ele alınmıştır. Fakat tedarik
zinciri performansı içerisinde birçok değişkeni barındıran çok boyutlu bir ölçektir. Bu nedenle farklı
değişkenlerin performansa etkisi irdelenebilir. Ayrıca tedarik zincirinde farklı elemanların örneğin odak
firmanın, tedarikçinin veya lojistik firmasının zincir performansını nasıl etkiledikleri ve zincir performansını
nasıl tanımladıkları da araştırılabilir.
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Amaç – Çalışmada, 5 yıldızlı otel işletmelerinde yönetim kontrol sisteminin alt boyutlarının
işletme performansına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
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Yöntem – Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren 5-yıldızlı otel işletmeleri üzerine yapılmıştır.
Veri toplama tekniği olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu
genel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, demografik sorular yer alırken,
ikinci bölümde araştırmanın konusuna yönelik ölçek soruları bulunmaktadır. Ölçeklerde yer
alan sorular 7’li Likert tipi derecelendirme ölçeğine göre düzenlenmiştir. Otel işletmelerine
dağıtılan anket formlarından sağlanan geri dönüşler sonucunda, analize hazır halde 266 adet
anket formu elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, istatistik paket programları
aracılığıyla analiz edilmiştir.
Bulgular – Yönetim kontrol sistemi alt boyutlarından olan değerler sistemi ve etkileşimli
kontrol sisteminin işletme performansı üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür.
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Tartışma – Yönetim kontrol sistemi, koordineli ve iyi bir şekilde kullanılırsa otel işletmeleri
açısından faydalı olabilecek bir sistem olduğu için otel yöneticilerine yönelik olarak sistemin
verimli bir şekilde kullanılması önerilmektedir.
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Design/methodology/approach – The research was conducted on 5-star hotel businesses
operating in Turkey. The questionnaire form was used as a data collection technique. The
questionnaire form used in the research generally consists of two main parts. In the first part,
there are demographic questions, while in the second part there are scale questions about the
subject of the research. The questions in the scales were arranged according to a 7-point Likerttype rating scale. As a result of the questionnaires collected from the hotel businesses, 266
questionnaires ready for analysis were obtained. The data obtained in the research were
analyzed through statistical package programs.
Findings – As a result of the research, it has been observed that the belief system and interactive
control system, which are sub-dimensions of the management control system, have a significant
effect on business performance.
Discussion – If the management control system is used in a coordinated, it is recommended to
use the system efficiently for hotel managers, since it is a system that can be beneficial for hotel
businesses.
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1. GİRİŞ
Emek yoğun işletmeler olan otel işletmeleri, diğer sektörlerdeki işletmelerin çoğunda olduğu gibi kâr amacı
güderek faaliyetlerini devam ettirmeye çalışırlar. Kârlılığın sürdürülebilmesi için otel işletmelerinin etkin,
planlı ve doğru bir şekilde yönetilmeleri gerekmektedir. Yaşanan teknolojik gelişmeler, artan işletme sayısına
bağlı olarak ortaya çıkan rekabet ve işletmelerin amaç ve hedeflerini gerçekleştirme arzusu, işletmelerin
yönetim anlayışlarını geliştirmektedir.
Yönetim konusu her organizasyonun temeli durumundadır. İşlerin nasıl yapılacağının planlanması,
işletmenin verimli ve etkili olacak şekilde organize edilmesi, çalışanların yönlendirilmesi ve motive edilmesi,
planların takip edilmesi ve hedeflere ulaşmak için kontrollerinin yapılması yönetimin konusudur (Williams,
2015: 3).
Yönetim kontrolü, “yöneticilerin, işletmenin hedeflerine ulaşmasında kaynakların etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlama süreci” olarak tanımlanmaktadır (Brand, 2013: 22). Simons (1995) yönetim kontrol
sistemi, yöneticilerin örgütsel faaliyetlerin yapısını sürdürmek veya gerekli durumlarda değiştirmek için
kullandıkları bilgiye dayalı resmi kurallar ve prosedürler sistemi olarak tanımlamıştır. Sinha (2012)’ ya göre
ise yönetim kontrol sistemi, yöneticilerin parçaları koordine etmelerine yardımcı olmak ve bir kuruluşun
amacını sürekli olarak elde etmek amacıyla bilgi işlemeyi kolaylaştıran, birbiriyle ilişkili bir iletişim yapıları
kümesidir.
Yukarıda belirtilen tanımlar, farklı bilim adamlarının zaman içinde farklı anlarda geliştirdikleri farklı görüş
ve unsurları kapsamaktadır. Bununla birlikte, literatürdeki tanımlardan yola çıkarak belirlenen bazı kilit
noktalar şu şekildedir (Zanin vd., 2018: 29):
(a) Yönetim kontrolündeki temel konu, bir işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmaktır.
Bu nedenle, yönetim kontrolü temel olarak stratejinin uygulanmasını desteklemekle ilgilidir; (b) yönetim
kontrolü konusunun ağırlık merkezi işletmelerin faaliyet alanlarına bağlı olarak zaman içerisinde değişiklik
göstermiştir. Aslında, modern (iç ve dış) çevredeki işletmelerin kontrol ihtiyaçları önceki dönemlerde öne
çıkanlardan önemli ölçüde farklıdır; (c) farklı tanımlar, yönetim kontrolünün çeşitli araştırma alanlarını
kapsayan (örneğin, çalışan davranışı, örgütsel konular, bilgi sorunları, performans ölçümü gibi) çok yönlü bir
kavram olarak kabul edilebileceğini göstermektedir; (d) birbirine benzemeyen fakat bir arada var olan tanım
ve kavramlar, yönetim kontrol araştırması alanının hala parçalanmış bir durumla nitelendirilebileceğini
ortaya koymaktadır.
Konaklama endüstrisi çoğu ülke ekonomisinde önemli bir faktör haline geldiğinden, bu endüstri ve özellikle
yönetim kontrol sistemleri ile ilişkisi hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir (Fauzi vd., 2009:
2). Harris ve Brown (1998) konaklama endüstrisi hakkında daha ampirik ve bağlamsal araştırmalara ihtiyaç
duyulduğunu belirtmiştir. Haktanır ve Harris (2005) konaklama işletmeleri muhasebesindeki ayrıntılı
çalışmaların, özellikle yönetim kontrol sistemleri alanında sınırlı olduğunu belirtmiştir. Konaklama
endüstrisinde rekabet arttıkça ve daha etkin operasyonlar ve iş karar verme aktiviteleri daha kritik hale
geldikçe, konaklama işletmeleri yöneticilerinin izleyebilecekleri ve yöneticilerin davranışlarını etkilemek için
kullanılabilecek daha iyi bir sistem tasarlamalarına yardımcı olmak ve organizasyon stratejileri ile
organizasyon hedeflerine ulaşmak için ek araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan hareketle, çalışmada
Türkiye’de faaliyet gösteren 5-yıldızlı otel işletmelerinde yönetim kontrol sisteminin işletme performansına
etkisinin araştırılması ve ortaya çıkacak sonuçların literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.

2. LİTERATÜR
2.1. Yönetim Kontrol Sistemleri
Yönetim kontrol sistemleri, örgütsel stratejileri göz önüne alarak insan faktörü, fiziki şartlar, finansal durumlar
ve faaliyetler gibi farklı örgütsel kaynakların performansını bir bütün olarak değerlendirmek için bilgi
toplayan ve toplanan bu bilgileri kullanan bir sistemdir (Sharma, 2013: 7). Yönetim kontrol sistemleri,
muhasebe modelleri, yazılım ve donanım araçları, örgütsel yapı ve karar destek sistemleri gibi birtakım
araçları içermektedir. Bu araçlar, işletmelerin örgütsel davranışı stratejilere ve hedeflere göre ayarlamak,
çalışanların davranışlarını etkileyen faktörleri ve kurumsal performansı ölçmek için kullanılmaktadır (Corsi
vd., 2017: 133).
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2.1.1. Değerler Sistemi
Değerler sistemi, işletmenin temel değerlerinin, amaç ve hedeflere ulaşmak için sistematik olarak pekiştirdiği
kurumsal tanım kümesidir. Tanımlar, üst düzey yöneticilerin astlarının benimsemesini istedikleri değerleri ve
hedefleri desteklemektedir. Bu temel değerler, işletmenin iş stratejisiyle bağlantılıdır. Değerler sisteminin
temel amacı örgütsel arayış ve keşiflere ilham vermek ve rehberlik etmektir (Simons, 1995: 35-36). Değerler
sistemi, işletmenin birincil amaçlarını, misyonunu ve vizyonunu içeren temel değerlerine odaklanır. Değerler
sistemi aracılığıyla üst yönetim, iş stratejisiyle ilgili temel değerleri, örgüte olan bağlılığı artırmak ve bu
değerler doğrultusunda yeni fırsatlar ortaya koymayı teşvik etmek için kullanmaktadır (Zanin vd., 2018: 36).

2.1.2.

Davranış ve Etik Kodu Sınırlamaları

İkinci kontrol boyutu olan davranış ve etik kodu sınırlamaları sistemi, örgütsel katılımcılar için kabul edilebilir
faaliyet alanını tanımlamaktadır. Değerler sisteminin aksine, davranış ve etik kodu sınırlamaları sistemi,
olumlu idealleri belirtmez (Simons, 1995: 39-40). İllegal fırsatlar yaratma davranışına sınır koymak için
kullanılan önceden tanımlanmış iş risklerini temel alan resmi sistemlerdir. Üst düzey yöneticiler hem stratejik
seçimin hem de iş davranışının sınırlarını koyabilirler. Davranış ve etik kodu sınırlamaları sistemi
yöneticilerin serbestlik derecesini kısıtlayabilir ve sonuç olarak yaratıcılığı daha odaklı hale getirebilir.
Bununla birlikte, ticari deneyimlerden kaynaklanan yüksek maliyetleri azaltmak için bir araç olarak hizmet
ederler. Fakat, uygun şekilde ayarlanmadığı takdirde, sınırlamalar değişen ürün, pazar, teknolojik ve çevresel
koşullara uyumu engelleyebilir (Sharma, 2013: 25). Merchant (1990) yüksek çevresel belirsizlik koşulları
altında orta düzeydeki yöneticilerin kâr rakamlarını manipüle edebileceğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak,
yüksek çevresel belirsizlik koşullarında, üst düzey yöneticiler kabul edilemez davranışlarla ilgili net kurallar
koyabilirler (Simons, 1995: 43; Perrow, 1986: 21).

2.1.3.

Belirleyici Kontrol Sistemi

Belirleyici kontrol sistemleri, yöneticilerin örgütsel sonuçları izlemek ve belirlenen hedeflerden sapmaları
tespit etmek için kullandıkları formel bilgi sistemleridir. Belirleyici kontrol sistemlerinin örnekleri, iş planları
ve bütçelerdir. Bu sistemler, iş sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek için yöneticinin araçları olarak işlev
görmektedir (Sharma, 2013: 25). Üç özellik belirleyici kontrol sistemlerini ayırt etmektedir: (1) Bir işlemin
çıktılarını ölçme kabiliyeti, (2) gerçek sonuçların karşılaştırılabileceği önceden belirlenmiş standartların varlığı
ve (3) standartlardan sapmaları düzeltme kabiliyeti (Simons, 1995:60; Elezi, 2015: 46). İş süreçlerinin ve
sonuçlarının değerlendirilmesinin, kaynakların tahsis edilmesini geliştirdiği ve yönetimsel motivasyonu
teşvik ettiği iddia edilmektedir. Belirleyici kontrol sistemleri tarafından üretilen verilerin kesin olması
beklenir. Bu sistemler ayrıca işletmeler tarafından benimsenen iş stratejilerinin çıktı değişkenlerini veya
performans seviyelerini ölçmek için kullanılır (Sharma, 2013: 25). Belirleyici kontrol sisteminde temel amaç,
örgütsel teşebbüsleri izlemek ve belirlenmiş standartlarda meydana gelen sapmaları düzeltmektir.

2.1.4. Etkileşimli (İnteraktif) Kontrol Sistemi
Etkileşimli (İnteraktif) kontrol sistemi, yöneticilerin kendilerini astların karar faaliyetlerine düzenli ve kişisel
olarak dâhil etmek için kullandıkları resmi bilgi sistemidir. Algıladıkları benzersiz stratejik belirsizliklere
dayanarak, yöneticiler aramayı etkinleştirmek için bu sistemi kullanmaktadırlar (Simons, 1995: 95). Etkileşimli
(İnteraktif) kontrol sistemi, sorumlu yöneticilere hem negatif hem de pozitif bilgi sağlayabilmektedir. Temel
çevresel kaymalar, tehditlere (örneğin, müşteri tercihlerinde değişiklik veya pazar payı kaybı) veya fırsatlara
(örneğin, belirli devlet düzenlemelerinin kaldırılması nedeniyle yeni pazar fırsatları) neden olabilmektedir
(Nazir, 2015: 21). Etkileşimli (interaktif) olarak kullanılan bir kontrol sistemi, işletme kontrolünün dışında
meydana gelen ve stratejik belirsizlikler olarak da bilinen bu kaymaların belirlenmesi için bir fırsat
sağlamaktadır (Simons, 1995: 96).

2.2. Strateji ve Yönetim Kontrol Sistemi
Strateji, işletmelerin kaynaklarını hedeflerine ulaşmak için nasıl kullanmaları gerektiğini tanımlamaktadır.
İşletmelerin pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmenin sonucu olan iyi tasarlanmış stratejiler,
çalışanlarına işletmelerinin hedeflerini başarıyla gerçekleştirmesi konusunda rehberlik etmektedir (Merchant
& Stede, 2007: 6). Bir strateji, hedeflerden ve bu hedeflere ulaşma yolundan oluşmaktadır. Yönetim kontrol
sistemi, hedef başarısını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, yönetim kontrol sisteminin stratejiye
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bağlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (Kol, 2013: 22). Temel varsayım, strateji ile yönetim kontrol
sistemi arasında iyi bir uyumun daha iyi performans sağlayacağı yönündedir.

2.3. Performans Ölçümü
Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin her işletme belirlediği amaçlara ulaşabilmek için çaba sarf
etmektedir. Bu amaçlara yaklaşılıp yaklaşılamadığının veya ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi açısından
performans ölçümü oldukça önemlidir (Yayla, 2019: 60). Yapıcı ve değer yaratıcı nitelik gösteren performans
ölçümü, hatalı uygulamaların fark edilmesini ve bu tür uygulamalardan vazgeçilmesini sağlamaktadır. Ayrıca
performans ölçümü, işletme kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını ve geliştirilmesini teşvik
etmektedir (Karaman, 2009: 415-416). Literatürde işletme performansının sübjektif ve objektif temelli
değerlendirilmesinin göreceli olarak ortaya çıkmasıyla ilgili bazı tartışmalar olmuştur. Chenhall (2003),
sübjektif değerlendirmeler ve objektif performans ölçütleri arasında birtakım anlamlı korelasyonlar
bulduğunu bildirirken, Venkatraman ve Ramanujam (1987), sübjektif ve objektif performans göstergelerinin
geçerli olma bakımından birbirine üstün olmadığını belirtmiştir (Bedford, 2015: 21).
Bu çalışmada, işletme performansı sübjektif göstergeler ile ölçülmüştür. Yansıtıcı bir ölçüm modeline dayanan
yedi madde değerlendirilmektedir. Bunlar; satışlardaki artış düzeyi, karlılık düzeyi, yatırımın geri dönüşü,
temel hizmetlerin pazar payı, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti ve genel performanstır (Cao vd.,
2009; Gupta ve Govindarajan, 1986; Widener, 2007). Yöneticilerin işletme performansına yönelik maddeleri,
son 12 aylık döneme göre değerlendirmeleri istenmiştir.

3. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma yöntemi, araştırmanın amacını ve problemini tanımlama, problemi çözecek modeli kurma, modelle
ilgili olarak gerekli hipotezleri belirleme ve formüle etme gibi birbiri ile ilişkili süreçleri ifade etmektedir
(İslamoğlu & Alnıaçık, 2013: 32). Çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, anket tekniği ile
elde edilmiş olup istatistik paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir.

3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli, araştırma probleminin en güvenilir şekilde bilimsel yolla nasıl çözüleceğini gösteren
mantık düzeni ve yoludur. Model, teknikle karıştırılmamalıdır. Bir model birden fazla teknik içerebilir. Model
bir nevi gidiş yolunun mantığa uygun olduğunun ispatlanmasıdır. Araştırmayı değerlendirecek olanlar, gidiş
yolunun doğruluğuna bakarak karar vermektedirler (İslamoğlu & Alnıaçık, 2013: 95).

Şekil 1. Araştırmanın modeli
Araştırmaya ilişkin model Şekil 1’de gösterilmiştir. Modelde gösterildiği üzere araştırmada yönetim kontrol
sistemleri boyutlarının performans ile olan ilişkilerinin saptanması, yönetim kontrol boyutlarının kendi
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arasındaki ilişkileri ve stratejik faktörler ile yönetim kontrol sistemleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
hedeflenmektedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Evren, araştırmacının çalışma alanını oluşturan ve elde ettiği sonuçları genelleştireceği gruptur (Saruhan &
Özdemirci, 2013: 179). Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otel
işletmeleri oluşturmaktadır. Örnekleme kuramına göre, örneklerden elde edilen bilgilerin matematik ve
istatistiki tekniklerle test edilip genelleme yapılabilmesi için, örneklemenin olasılık temelli örneklemeye
uygun olarak yapılması gerekmektedir (İslamoğlu & Alnıaçık, 2013: 185). Araştırmada olasılık temelli
örnekleme türlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi, her
bir örnekleme birimine eşit seçilme ihtimalinin verilmesiyle seçilen birimlerin örnekleme alındığı bir
yöntemdir. Basit tesadüfi örneklemede evrenin tam listesine ihtiyaç duyulmaktadır (Başaran, 2017: 487).
Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine yapılmıştır. 5 yıldızlı otel
işletmelerinin büyük ölçekli olmaları, daha kurumsal bir yapıya sahip olmaları ve yönetimsel açıdan tüm
departmanlarının faal olması, araştırmanın 5 yıldızlı otel işletmeleri üzerine yapılmasının temel nedenleridir.
2019 yılı itibariyle Türkiye’de turizm işletme belgeli 682 adet 5 yıldızlı otel bulunmaktadır (TUROB, 2019).
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tablo 1. Türkiye’de Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
Bölgeler
Otel Sayıları
Yüzde (%)
Akdeniz Bölgesi
340
49,85
Marmara Bölgesi
133
19,50
Ege Bölgesi
114
16,72
İç Anadolu Bölgesi
47
6,89
Karadeniz Bölgesi
22
3,23
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
17
2,49
Doğu Anadolu Bölgesi
9
1,32
Toplam
682
100
Kaynak: Tablo, TUROB (2019) verileri derlenerek yazar tarafından oluşturulmuştur.

Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinin bölgelere göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. En
fazla otelin bulunduğu bölge olan Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel sayısı 340’tır. Akdeniz
Bölgesi’nden sonra en fazla otele sahip olan bölge 133 otel ile Marmara Bölgesi’dir. Marmara Bölgesi’ni 114
otel ile Ege Bölgesi ve 47 otel ile İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren
5 yıldızlı otel işletmesi sayısı 21’dir. En az 5 yıldızlı otel işletmesine sahip bölgeler ise 17 otel işletmesi ile
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve 9 otel işletmesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
Tablo 2. Türkiye’de Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Şehirlere Göre Dağılımları
Şehirler
Otel Sayıları
Yüzde (%)
Antalya
322
47,21
İstanbul
102
14,96
Muğla
57
8,36
Ankara
26
3,81
İzmir
24
3,52
Aydın
15
2,20
Bursa
10
1,47
Afyon
10
1,47
Diğer
116
17,00
Toplam
682
100
Kaynak: Tablo, TUROB (2019) verileri derlenerek yazar tarafından oluşturulmuştur.
Tablo 2’de Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmelerinin şehirlere göre dağılımları gösterilmiştir. Tablo
incelendiğinde, Türkiye’deki 5 yıldızlı otel işletmelerinin 322’sinin Antalya’da bulunduğu görülmektedir. Bu
sayı Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otel işletmelerinin sayılarının toplamının
%47,21’ine denk gelmektedir. İstanbul’daki 5 yıldızlı otel sayısı ise 102’dir ve bu değer de toplam 5 yıldızlı
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otel sayısının %14,96’sının İstanbul’da faaliyetini sürdürdüğünü göstermektedir. Tabloda bulunan 8 şehir
Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinin %83’üne sahip iken, bu 8 ilin dışındaki illerde
bulunan 5 yıldızlı otellerin sayısı 116 ve oranı ise %17’dir.
Tablo 3: Araştırmanın Güvenilirlik Seviyesine Göre Ulaşılması Gereken Örneklem Sayıları

Kaynak: Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004.
Tablo 3’te evrenin tahmini büyüklüğüne, araştırmacının evrenle ilgili ön kabulüne ve araştırmanın
güvenilirlik seviyesine göre ulaşılması gereken örneklem sayılarına yer verilmiştir. Araştırmada toplam 682
adet 5 yıldızlı otel işletmesinden analize hazır halde 266 anket formu elde edilmiştir. Tablo incelendiğinde bu
sayının evreni temsil edip genelleme yapılabilmesi için yeterli bir sayı olduğu görülmektedir.
Gorsuch (1983) araştırmada elde edilen verilerin geçerliliğin sağlanabilmesi için minimum 200 ve madde
sayısının 5 katı olması gerektiğini belirtmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen 266 adet anket Gorsuch
(1983) tarafından belirtilen her iki koşul için de geçerlilik açısından örneklemin yeterli düzeyde olduğunu
göstermektedir.

3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada birincil ve ikincil verilerden (makaleler, kitaplar, araştırma raporlar vb.) yararlanılmıştır. İkincil
veriler ışığında uyarlanmış olan anket formu kullanılarak veriler elde edilmiştir Araştırmada kullanılan anket
formu iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik sorular yer alırken, ikinci bölümde
araştırmanın konusuna yönelik ölçek soruları bulunmaktadır. İkinci bölümde, üç farklı ölçek yer almaktadır.
Bu ölçekler ve uyarlanmasında faydalanılan çalışmalar şu şekildedir: Stratejik faktörlere yönelik ölçek soruları
(Widener, 2007; Simons, 1995), yönetim kontrol sistemine yönelik ölçek soruları (Widener, 2007; Simons, 1995),
işletmenin performansına yönelik ölçek soruları (Widener, 2007; Cao, vd., 2009; Bedford, 2015; Gupta &
Govindarajan, 1986). Bu ölçeklerde yer alan sorular, 7’li likert tipi derecelendirme ölçeğine göre
düzenlenmiştir. Veriler, 01 Nisan -30 Haziran 2019 tarihleri arasında toplanmıştır.
Araştırmada her otel işletmesine işletmeyi temsilen bir adet anket yaptırılmıştır. Toplanan 266 anket formu,
öncelikli olarak genel müdür, genel müdür yardımcısı ve muhasebe/finans departmanı yöneticisinden birine
yaptırılmaya çalışılmış olup, bu birim yöneticilerine ulaşılamadığı durumlarda diğer departmanlarda yönetici
pozisyonundaki kişilerden birine yaptırılmıştır.

3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada anket tekniğiyle elde edilen veriler istatistik paket programları aracılığıyla analiz edilmiştir.
Çalışmada, SPSS programı kullanılarak demografik özelliklere yönelik tanımlayıcı istatistiki analizler
yapılırken, Lisrel programı aracılığıyla ise doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesine ilişkin
yol analizleri yapılmıştır.
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4. BULGULAR

Tablo 4. Otel İşletmelerinin Demografik Özellikleri
Otelinizin türü nedir?
Frekans (N)
Şehir Oteli
90
Kıyı Oteli
154
Termal Otel
22
Toplam
266
Otelinizin hukuki statüsü nedir?
Frekans (N)
Ulusal Zincir Otel
77
Uluslararası Zincir Otel
129
Bağımsız Otel
60
Toplam
266
Otelin Kapasitesi (Oda Sayısı) Kaçtır?
Frekans (N)
121-170 oda
27
171- 220 oda
49
221- 270 oda
25
271- 320 oda
48
321 ve daha fazla oda
117
Toplam
266
Oteliniz Kaç Yıldır Hizmet Vermektedir?
Frekans (N)
1-5 yıl
52
6-10 yıl
70
11-15 yıl
79
16 yıl ve daha uzun süredir
65
Toplam
266
Otelin Faaliyette Bulunduğu Bölge
Frekans (N)
Akdeniz Bölgesi
119
Doğu Anadolu Bölgesi
5
Ege Bölgesi
47
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
7
İç Anadolu Bölgesi
23
Karadeniz Bölgesi
9
Marmara Bölgesi
56
Toplam
266

Yüzde (%)
33,8
57,9
8,3
100
Yüzde (%)
28,9
48,5
22,6
100
Yüzde (%)
10,2
18,4
9,4
18,0
44,0
100
Yüzde (%)
19,5
26,3
29,7
24,4
99,9
Yüzde (%)
44,7
1,9
17,7
2,6
8,6
3,4
21,1
100

Araştırmaya katılan otel işletmelerinin demografik özelliklerine yönelik veriler Tablo 4’te gösterilmiştir. Buna
göre, otel işletmelerinin %57,9’unun kıyı oteli, %33,8’inin şehir oteli ve %8,3’ünün termal otel olduğu
görülmüştür. Araştırma kapsamında ankete yanıt veren otel işletmelerinin hukuki statülerine yönelik
verilerin analiz sonucu incelendiğinde, otel işletmelerinin %48,5’inin uluslararası bir zincire bağlı olduğu,
%28,9’unun ulusal bir zincire bağlı olduğu ve %22,6’sının ise herhangi bir zincire bağlı olmayan bağımsız otel
statüsünde olduğu belirlenmiştir. Otel işletmelerinin kapasitelerine bakıldığında, %10,2’si 121-170 arası oda
sayısına, %18,4’ü 171-220 arası oda sayısına, %9,4’ü 221-270 arası oda sayısına, %18’i 271-320 arası oda sayısına
ve %44’ü 321 ve daha fazla oda sayısına sahiptir. Veriler ışığında, otel işletmelerinin %19,5’i sektörde 1-5 yıl
arasında, %26,3’ü 6-10 yıl arasında, %29,7’si 11-15 yıl arasında ve %24,4’ü ise 16 yıl ve daha uzun süredir
sektörde hizmet verdikleri tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplamak için kullanılan anket formu,
Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde bulunan otel işletmeleri tarafından yanıtlanmıştır. Akdeniz Bölgesi’nden
119 otel araştırmaya katılmış ve bu sayı toplam katılımın %44,7’sini oluşturmuştur. Araştırmada,
katılımcıların %1,9’unu Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki oteller, %17,7’sini Ege Bölgesi’ndeki oteller, %2,6’sını
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki oteller, %8,6’sını İç Anadolu’daki oteller, %3,4’ünü Karadeniz
Bölgesi’ndeki oteller ve %21,1’ini Marmara Bölgesi’ndeki otellerin oluşturduğu görülmüştür.
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Tablo 5. Katılımcıların İşletmedeki İş Pozisyonlarına Göre Dağılımları
Oteldeki iş pozisyonunuz?
Frekans (N)
Yüzde (%)
Genel Müdür
22
8,3
Genel Müdür Yardımcısı
28
10,5
İnsan Kaynakları Yöneticisi
32
12,0
Önbüro Yöneticisi
43
16,2
Muhasebe/Finans Yöneticisi
72
27,1
Satış ve Pazarlama Yöneticisi
36
13,5
Yiyecek-İçecek Yöneticisi
33
12,4
Toplam
266
100
Katılımcıların otel işletmelerindeki çalıştıkları pozisyonlara yönelik bilgiler Tablo 5’te gösterilmiştir. Buna
göre katılımcıların %8,3’ü genel müdür, %10,5’i genel müdür yardımcısı, %12’si insan kaynakları yöneticisi,
%16,2’si önbüro yöneticisi, %27,1’i muhasebe/finans yöneticisi, %13,5’i satış ve pazarlama yöneticisi ve
%12,4’ü yiyecek-içecek yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Elde edilen verilere göre, ankete en fazla katılım
muhasebe/finans yöneticileri (72) tarafından sağlanırken; en az katılım ise genel müdür (22) tarafından
gerçekleşmiştir. Genel müdür pozisyonunda bulunan otel yöneticilerine ulaşmanın güçlüğü, ulaşılan genel
müdürlerin departman yöneticilerine yönlendirmesi sebeplerinden dolayı en az katılımın bu pozisyonda
görülmesi doğal bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.

EKS (4)

Tablo 6. Örtük Değişkenler Arasındaki Korelasyon Matrisi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(,812)
, 390∗∗
(,810)
, 537∗∗
, 560∗∗
(,912)
∗∗
∗∗
, 553
, 441
, 712∗∗
(,914)

PRF (5)
SB (6)
SR (7)

, 613∗∗
, 192∗∗
, 126∗

DS (1)
DEKS (2)
BKS (3)

, 376∗∗
, 144∗
, 257∗∗

, 510∗∗
, 225∗∗
, 192∗∗

, 569∗∗
, 243∗∗
, 198∗∗

(,940)
, 211∗∗
, 210∗∗

(6)

(7)

(,887)
, 450∗∗

(,819)

Tablo 6’da araştırmadaki örtük değişkenler arasındaki korelasyon analizi sonuçları gösterilmiştir. Tabloda,
parantez içerisinde belirtilen kesişim noktaları boyutların Cronbach’s Alpha değerlerini göstermektedir.
Tablonun kalan kısmı ise değişkenler arasındaki korelasyon matrisidir. Boyutların belirgin bir şekilde
ayrıştığını göstermek için parantez içerisindeki Alpha değerlerinin korelasyon katsayılarından daha büyük
olması gerekmektedir (Churchill, 1979: 68; Widener, 2007: 774). Tablo incelendiğinde, iç güvenirliğin boyutlar
arasındaki güvenilirlikten çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Korelasyon katsayıları 0,712’ye kadar
değişmekte ve değişkenlerin tamamı anlamlı şekilde ilişkilidir. Değişkenlerin Cronbach’s Alpha değerleri
0,810 ile 0,940 arasında değişmektedir. Bu analiz, Cronbach’s Alpha değerleri her durumda değişkenler arası
korelasyon katsayılarını aştığından güçlü bir sonuç vermektedir. Bu sonucun ayırt edici geçerlilik için güçlü
bir destek oluşturduğu söylenebilir.
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Şekil 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Araştırmada stratejik faktörler, yönetim kontrol sistemleri ve performanstan oluşan ölçeklere ilişkin
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yapısının doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin yapılan
doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde faktör yüklerinin istatistiksel olarak güçlü olduğu
görülmüştür.
Tablo 7. Ölçüm Modeline İlişkin Sonuçlar
Faktörler
Gözlenen
Standartlaştırılmış
Değişkenler
Yükler
TSB_byt
0,72
Stratejik Belirsizlik
RSB_byt
0,64
OSB_byt
0,75
OR_byt
0,62
Stratejik Risk
RR_byt
0,59
UHR_byt
0,73
DS1
0,86
Değerler Sistemi
DS2
0,83
DS3
0,71
DEKS2
0,87
Davranış ve Etik Kodu
DEKS3
0,88
Sınırlamaları
DEKS4
0,82
BKS6
0,86
BKS7
0,87
Belirleyici Kontrol Sistemi
BKS8
0,79
BKS9
0,81
BKS11
0,77
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t_değerleri

𝑹𝟐

12.10
10.58
12.64
10.58
10.00
12.66
16.57
15.72
12.76
16.97
17.39
15.67
17..24
17.39
15.03
15.61
14.61

0.52
0.42
0.56
0.39
0.35
0.54
0.73
0.68
0.51
0.75
0.77
0.67
0.74
0.75
0.62
0.65
0.60
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Etkileşimli (İnteraktif) Kontrol
sistemi

Performans

EKS2
EKS3
EKS4
EKS5
FPRF
FOPRF
GPRF

0,66
0,69
0,70
0,74
0,75
0,80
0,75

10.89
11.58
11.90
12.60
12.90
13.81
12.81

0.44
0.48
0.50
0.54
0.57
0.63
0.56

Tablo 7’de ölçüm modeline ilişkin sonuçlar verilmiştir. Buna göre, davranış ve etik kodu sınırlamaları
parametre tahminlerinin oldukça güçlü olduğu ve diğer boyutların parametre tahminlerinin de istatistiksel
olarak güçlü bir düzeyde olduğu görülmüştür. Gözlenen değişkenlerin örtük değişkenleri etki düzeyinin
anlamlı olabilmesi için her bir gözlenen değişkenin t değerinin 1.96’dan yüksek olması gerekmektedir. Tablo
incelendiğinde, tüm gözlenen değişkenlerin t değerlerinin 1.96’dan yüksek olduğu ve bunun sonucunda da
anlamlı olduğu görülmüştür.
Uyum
indeksi
𝑥 2 /𝑑𝑓(𝑠𝑑)
NNFI
RMSEA
SRMR
GFI
AGFI

NFI
CFI

Tablo 8. Modelin Uyum İndeksleri
Modelin
Mükemmel
Kabul edilebilir
hesaplanan değeri
uyum
uyum
1,63
≤3
≤5
0,97
≥0,97
≥0,95
0,049
≤ 0,05
≤ 0,08
0,047
≤ 0,05
≤ 0,08
0,90
≥ 0,95
≥0,90
0,86
≥ 0,90
≥ 0,80

0,94
0,97

≥ 0,95
≥ 0,97

≥0,90
≥ 0,95

Kaynak
Bollen (1998),
Kline, 2005
Browne ve Cudeck (1993), Yuan
ve Bentler (1999), Byrne (2013)
Anderson ve Gerbing (1988),
Jöreskog ve Sörbom (1996),
Arbuckle (2007), Marsh vd.,
(1988)
Schermelleh-Engel vd., (2003);
Lomax ve Schumacker (2004)

Tabloda modelin uyum indekslerine ait değerleri ile mükemmel uyum ve kabul edilebilir değer aralıkları
verilmiştir. Tablo incelendiğinde modelin bazı ölçüm değerlerinde (x^2/df(sd), RMSEA, NNFI, SRMR, CFI)
mükemmel uyuma sahip olduğu ve bazı değerlerde ise (GFI, AGFI, NFI) kabul edilebilir uyum değerlerine
sahip olduğu görülmüştür.
Tablo 8’de yer almayan uyum ölçütlerinden biri de araştırma örnekleminin yeterliliğinin değerlendirildiği
“kritik N” (Critical N-CN) değeridir. Bollen (1989)’e göre yapısal eşitlik modellemesinde 200 ve daha üstü
örneklem sayısı CN istatistiği açısından yeterli model uygunluğu göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Jöreskog ve Sörbom (1996) ise CN değerinin model uygunluğunun ötesinde örneklem sayısının yeterliliğinin
değerlendirilmesinde kullanıldığını belirtmektedir. Ölçüm modeli için CN değeri 198,99 olarak
hesaplanmıştır. Bu değer araştırmada kullanılan 266 birimlik örneklemin yeterli olduğunu göstermektedir. Bu
doğrultuda, doğrulayıcı faktör analizinin kabul edilebilir bir uyuma sahip olması nedeniyle yapısal eşitlik
modellemesinde ikinci aşamaya geçilebilir.
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Şekil 3. Araştırmanın Yapısal Eşitlik Modellemesi Sonuçları

Tablo 9. Yapısal Eşitlik Modellemesine İlişkin Uyum İndeksleri
Uyum
indeksi

Modelin
hesaplanan değeri

Mükemmel
uyum

Kabul edilebilir
uyum

Kaynak

𝑥 2 /𝑑𝑓(𝑠𝑑)
NNFI
RMSEA
SRMR
GFI
AGFI

1,62
0,98
0,048
0,060
0,89
0,86

≤3
≥0,97
≤ 0,05
≤ 0,05
≥ 0,95
≥ 0,90

≤5
≥0,95
≤ 0,08
≤ 0,08
≥0,90
≥ 0,80

NFI

0,95

≥ 0,95

≥0,90

CFI

0,98

≥ 0,97

≥ 0,95

Bollen (1998),
Kline, 2005
Browne ve Cudeck (1993), Hu
ve Bentler (1999), Byrne (2013)
Anderson ve Gerbing (1988),
Jöreskog ve Sörbom (1993),
Arbuckle (2007), Marsh vd.,
(1988)
Schermelleh-Engel vd., (2003);
Lomax ve Schumacker (2004)

Tablo 9’da yapısal modele ilişkin uyum değerleri gösterilmiştir. Buna göre; yapısal modelde, ki-kare/serbestlik
derecesi (x^2/df(sd)) 1,62 olarak ve RMSEA değeri ise 0,048 olarak bulunmuştur. Ayrıca NNFI değeri 0,98; NFI
değeri 0,95 ve CFI değeri 0,98 olarak bulunmuştur. Bu değerler modelin mükemmel uyuma sahip olduğunu
göstermektedir. Diğer yandan, SRMR, GFI ve AGFI uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde oldukları
belirlenmiştir.
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Tablo 10. Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Bulgular
Stratejik Belirsizlikler
Değerler Sistemi
Stratejik Belirsizlikler
Etkileşimli (İnteraktif) Kontrol
Sistemi
Stratejik Riskler
Davranış ve Etik Kodu Sınırlamaları
Stratejik Riskler
Belirleyici Kontrol Sistemleri
Değerler Sistemi
Davranış ve Etik Kodu Sınırlamaları
Değerler Sistemi
Etkileşimli (İnteraktif) Kontrol Sistemi
Değerler Sistemi
Belirleyici Kontrol Sistemleri
Etkileşimli (İnteraktif) Kontrol Sistemi
Belirleyici Kontrol
Sistemleri
Değerler Sistemi
Performans
Davranış ve Etik Kodu Sınırlamaları
Performans
Etkileşimli Kontrol Sistemleri
Performans
Belirleyici Kontrol Sistemleri

Standart Yükler
0.22
0.14

t değerleri
2.87
2.14

0.19
0.13
0.41
0.61
0.19
0.66

2.48
2.33
5.38
8.35
2.50
7.41

0.41
0.05
0.23

4.59
0.77
2.06

0.12

1.01

Performans

Tablo 10 incelendiğinde stratejik belirsizlikler ile değerler sistemi arasındaki ilişki katsayısının 0,22; stratejik
belirsizlikler ile etkileşimli (interaktif) kontrol sistemi arasındaki ilişki katsayısının 0,14 olduğu görülmektedir.
Stratejik riskler ile davranış ve etik kodu sınırlamaları sistemi arasındaki ilişki katsayısının 0,19; stratejik
riskler ile belirleyici kontrol sistemleri arasındaki ilişki katsayısının ise 0,13 olduğu belirtilmektedir .
Tablo 11. Yol Analizi Regresyon Eşitlikleri
Regresyon Eşitlikleri
Davranış ve etik kodu sınırlamaları = (0.41) Değerler sistemi + (0.19) Stratejik riskler
Belirleyici kontrol sistemleri = (0.18) Değerler sistemi + (0.62) Etkileşimli (interaktif) kontrol
sistemleri + (0.12) Stratejik riskler
Etkileşimli (interaktif) kontrol sistemleri = (0.61) Değerler sistemi + (0.14) Stratejik belirsizlikler
Performans = (0.41) Değerler sistemi + (0.049) Davranış ve etik kodu sınırlamaları + (0.12)
Belirleyici kontrol sistemleri + (0.23) Etkileşimli (interaktif) kontrol sistemleri

𝑹𝟐
0.23
0.68
0.42
0.49

Değerler sistemi ile davranış ve etik kodu sınırlamaları arasındaki ilişki katsayısı 0,41; etkileşimli (interaktif)
kontrol sistemi arasındaki ilişki katsayısı 0,61; belirleyici kontrol sistemleri arasındaki ilişki katsayısı 0,19;
performans arasındaki ilişki katsayısı 0,41 olduğu anlaşılmaktadır. Etkileşimli (İnteraktif) kontrol sistemi ile
performans arasındaki ilişki katsayısı 0,23 olduğu görülmektedir. Diğer yandan davranış ve etik kodu
sınırlamaları ve belirleyici kontrol sistemleri ile performans arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.
Tablo 11’de yönetim kontrol sistemleri alt boyutlarından davranış ve etik kodu sınırlamaları, belirleyici
kontrol sistemleri ve etkileşimli (interaktif) kontrol sistemleri ile performans boyutunun oluşturduğu örtük
değişkenlerin yapısal eşitlik modellemesine ait belirlilik katsayıları gösterilmiştir. Modele ait belirlilik
katsayıları sırasıyla 0.23, 0.68, 0.42 ve 0.49’dur. Bu değerler bağımsız örtük değişkenlerin bağımlı örtük
değişkenleri açıklama oranıdır.
Bağımlı
Değişken
DS
EKS
BKS
DEKS
PRF

Bağımsız
Değişken
SB
SB
DS
SR
DS
EKS
SR
DS
EKS

Tablo 12. Araştırmaya İlişkin Alternatif Model Önerileri
Temel model Alternatif 1
Alternatif 2
Alternatif 3
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0,22
0,14
0,61
0,13
0,19
0,66
0,19
0,41
0,23

0,21
0,14
0,61
0,14
0,21
0,64
0,19
0,42
0,35
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0,21
0,14
0,62
0,14
0,22
0,64
0,19
0,41
0,38

0,22
0,14
0,61
0,13
0,19
0,66
0,18
0,42
0,23

Alternatif 4
0,22
0,13
0,62
0,14
0,17
0,68
0,19
0,42
-
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Model
Uyumu

DS
BKS
DEKS

0,41
0,12
0,05

0,26
0,13

0,30
-

0,43
0,12
-

0,46
0,29
0,05

𝑥2

386
238
1,62
0,048
0,98
0,89

428
239
1,79
0,052
0,98
0,89

432
240
1,80
0,052
0,98
0,89

401
239
1,68
0,048
0,98
0,89

409
239
1,71
0,049
0,98
0,89

df
𝑥 2 /𝑑𝑓
RMSEA
CFI
GFI

Alternatif 1’deki modelde değerler sistemi ile performans arasındaki yol kaldırılmış ve model bu şekilde
sınanmıştır. Tablo incelendiğinde Alternatif 1 modelinde, belirleyici kontrol sistemi, davranış ve etik kodu
sınırlamaları ile etkileşimli (interaktif) kontrol sistemi boyutlarının değerler sistemi ile performans arasında
aracı değişken rolü üstlendikleri görülmektedir. Bu modelde, belirleyici kontrol sisteminin performansı 0,26,
etkileşimli kontrol sisteminin 0,35 ve davranış ve etik kodu sınırlamaları boyutunun ise 0,13 değerlerinde
performansı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Alternatif 2’de değerler sistemi ile davranış ve etik kodu
sınırlamaları yolları kesilmiş ve model bu şekilde sınanmıştır. Bu durumda Alternatif 1 modelindeki gibi
etkileşimli kontrol sistemleri ve belirleyici kontrol sistemlerinin performans üzerinde etkisinin devam ettiği
ve katsayıların sırasıyla 0,38 ve 0,35 olduğu görülmüştür. Alternatif 3 modelinde temel modelden farklı olarak
davranış ve etik kodu sınırlamaları ile performans arasındaki yol kaldırılmıştır. Bu şekilde yapılan analiz
sonucunda değerler sistemi ve etkileşimli kontrol sistemlerinin sırasıyla 0,23 ve 0,43 oranında etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan belirleyici kontrol sistemleri ile performans arasındaki ilişkinin bu
modelde 0,12 değerinde pozitif yönlü olduğu fakat anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Alternatif 4 modelinde
etkileşimli kontrol sistemlerinin performansa giden yolu kesilmiştir. Bu modelin sonucunda değerler sistemi
ve belirleyici kontrol sistemleri ile performans arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.
Bu modelde etkileşimli kontrol sisteminden belirleyici kontrol sistemine giden yolun anlamlı olduğu
görülmüştür. Modelde belirleyici kontrol sistemlerinin, etkileşimli kontrol sistemleri ile performans arasında
kısmi aracılık rolünün olduğu söylenilebilir. Temel model ile alternatif modellere yönelik örtük değişkenler
arası ilişki katsayıları ve model uyum indeksleri gösterilen tablo incelendiğinde, temel model ve alternatif
modellerin iyi uyum indekslerine sahip oldukları görülmektedir.

5. SONUÇ
Araştırmada tamamlayıcı bir unsur olan temel değerlere sahip olan değerler sisteminin diğer yönetim kontrol
sistemleri alt boyutlarıyla olan ilişkileri araştırılmıştır. Çalışmada, değerler sisteminin, davranış ve etik kodu
sınırlamaları, belirleyici kontrol sistemleri ve etkileşimli (interaktif) kontrol sistemlerini doğrudan ve pozitif
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Değerler sisteminin işletmenin misyonunu ve vizyonunu yansıtması
ve işletmenin temel değerlerini temsil etmesi nedeniyle diğer yönetim kontrol sistemleri alt boyutlarını
etkilemesinin beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Literatür incelendiğinde, Widener (2007)’ın yaptığı
araştırmada da değerler sistemi ile diğer yönetim kontrol sistemleri alt boyutları arasında pozitif yönlü bir
ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca bu sonuç, değerler sisteminin işletmenin kimliği ve değerleri için temel
sağladığını belirten Pearce ve David (1987) ile de tutarlıdır. Simons (1995)’da yönetim kontrol sistemleri alt
boyutlarının birlikte koordineli bir şekilde işlemesi gerektiğini ve bu birlikteliğin de temel değerler tarafından
sağlanabileceğini belirtmiştir
Yönetim kontrol sisteminin alt boyutlarının işletme performansı üzerindeki etkileri değerlendirildiğinde,
değerler sisteminin ve etkileşimli (interaktif) kontrol sistemlerinin performansı anlamlı bir şekilde doğrudan
ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Davranış ve etik kodu sınırlamaları ile belirleyici kontrol
sistemlerinin performansı pozitif yönde etkilediği fakat sonuçların anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bu durum
dolayısıyla alternatif modeller geliştirilmiştir. Alternatif 1, değerler sisteminin temel değerlerden gelen
kapsayıcı ve tamamlayıcı etkisi (Pearce ve David, 1987) göz önünde bulundurularak, performansı diğer üç
kontrol sistemi (belirleyici kontrol sistemi, davranış ve etik kodu sınırlamaları, etkileşimli (interaktif) kontrol
sistemi) üzerinden etkilediği bir modeldir. Bu model sonucunda değerler sisteminin, belirleyici kontrol
sistemleri, davranış ve etik kodu sınırlamaları ve etkileşimli kontrol sistemlerini pozitif yönde etkilediği
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görülmüştür. Davranış ve etik kodunun performans üzerindeki etkisinin zayıf olduğu, diğer yandan
belirleyici kontrol sistemlerinin ve etkileşimli kontrol sistemlerinin performans üzerinde daha güçlü bir etkiye
sahip olduğu ve literatürle benzerlikler gösterdiği (Bedford, 2015; Chenhall ve Morris, 1995) sonucuna
ulaşılmıştır.
Sonuç olarak Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde yönetim kontrol sistemlerinin işletme
performansını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu etki yönetim kontrol sistemleri alt boyutlarından değerler
sistemi ve etkileşimli (interaktif) kontrol sistemi tarafından gerçekleşmiştir. Otel işletmelerindeki yöneticilerin
sektörün dinamik yapısına uygun bir şekilde kendilerini geliştirmeleri ve işletmeleri için en uygun yönetim
araçlarını ve sistemlerini etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Yönetim kontrol sistemi
üretim işletmelerinin dışında hizmet sektöründe de kullanılabilmektedir. Yönetim kontrol sistemi, koordineli
ve iyi bir şekilde kullanılabilirse otel işletmeleri açısından faydalı olabilecek bir sistem olduğu için otel
yöneticilerine yönelik olarak sistemin verimli bir şekilde kullanılması önerilmektedir. Otel yöneticileri,
yönetim kontrol sistemini etkin bir şekilde kullanırsa risklere ve belirsizliklere karşı önlem alma konusunda
hızlı davranabilir, örgüt içerisindeki bağlılığın artmasını sağlayabilir, çalışanların işletmenin misyon ve
vizyonuna uygun hareket etmelerini kontrol ederek sağlayabilir, performans ölçümleriyle işletmenin
hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını düzenli olarak kontrol ederek işletme hedeflerine ulaşılabilmesi için
gerekli kararları zamanında alabilir
Birçok akademik çalışmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Araştırma,
Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otel işletmeleriyle sınırlandırılmıştır. İleriki
çalışmalarda benzer araştırmalar farklı kategorideki ve büyüklükteki otel işletmeleri üzerine
gerçekleştirilebilir. Araştırmanın bir diğer sınırlılığı performans ölçümüyle ilgilidir. Araştırmada sübjektif
performans ölçüm göstergeleri kullanılmıştır.
Araştırma özellikle yerli literatürdeki açığı kapatması ve yönetim kontrol sistemleri konusunda uygulama
eksiği olduğu görülen ve bir hizmet sektörü olan otel işletmelerinde yapılmış olması adına önemlidir. Sonraki
çalışmalarda farklı yapıların oluşturularak sınanması, evrenin çeşitlendirilmesi veya farklı teorilerde yer alan
çeşitli kontrol boyutlarının kullanılarak yeni araştırmaların literatüre kazandırılması önerilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın amacı iş stresinin işe yabancılaşma üzerindeki etkisini ve örgütsel
destek algısının bu etki üzerinde moderatör role sahip olup olmadığını incelemektir. Bir diğer
amaç ise iş stresinin, işe yabancılaşmanın ve örgütsel destek algısının demografik özelliklere
göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.

İş Stresi
İşe Yabancılaşma
Örgütsel Destek

Gönderilme Tarihi 13 Mart 2022
Revizyon Tarihi 20 Haziran 2022
Kabul Tarihi 25 Haziran 2022

Makale Kategorisi:
Araştırma Makalesi

Yöntem – Bu çalışma nicel bir çalışma olup tarama desenine sahiptir. Çalışma kapsamında
kolayda örnekleme tekniği ile İstanbul’da çalışan 285 bireye ulaşılıp 10.08.2021-18.12.2021
tarihleri arasında çevrimiçi anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı
yardımıyla analiz edilmiştir.
Bulgular – Çalışma sonuçları, iş stresinin işe yabancılaşmaya etki ettiğini göstermektedir.
Örgütsel destek algısının bu etki üzerinde düzenleyici rolü bulunmamakla birlikte iş stresi ve
işe yabancılaşma üzerinde ayrı ayrı etkilidir. Ayrıca işe yabancılaşmanın bazı sosyodemografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır.
Tartışma – Alanyazınla tutarlı olarak bu çalışmada da iş stresinin işe yabancılaşmanın bir
öncülü olduğu belirlenmiştir. Çalışanların işe yabancılaşma yaşamamaları için iş stresinin
önlenmesi gibi tedbirler alınırsa işletme açısından ortaya çıkabilecek olan olumsuzlukların
önüne geçilebilir.
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Purpose – The aim of this study is to examine the effect of work stress on work alienation and
whether the perception of organizational support has a moderator role on this effect. Another
aim is to reveal whether work stress, work alienation and perception of organizational
support differ according to demographic characteristics.
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Design/ methodology/ approach – This study is a quantitave study and has a scanning
pattern. Within the scope of the study 285 individuals working in Istanbul were reached with
convenience sampling tecnique, an online survey was applied between 12.08.2021-28.12.2021
and the obtained data were analyzed with the help of SPSS 21.0 package program.
Findings – The results of the study show that work stress affects work alienation. Although
the perception of organizational support does not have a moderating role on this effect, it is
effective on work stress and work alienation separately. In addition to these, it was
determined that work alienation showed asignificant difference according to some sociodemographic characteristics.
Discussion – Consistent with the literature, it was determined in this study that work stress is
a precursor to work alienation. If measures such as the prevention of work stress are taken so
that employees do not experience alienation from work, the negative consequences that may
arise in terms of the organizations can be prevented.
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1. Giriş
İşe yabancılaşmanın bireysel ve örgütsel düzeyde pek çok olumsuz sonucu vardır. İşine yabancılaşan bir
çalışan normal olmayan bir psikolojik durum içerisinde olup işiyle ilgili gelişmeleri anlamsız bulacak ve
kendisini yetersiz hissedecektir. Ayrıca kendisini örgütten ve iş arkadaşlarından soyutlayıp işine karşı
olumsuz bir tutuma sahip olacaktır (Özer vd., 2019:19).
İşe yabancılaşmanın temel sonucu üretkenlik eksikliğidir. İnsan kaynaklarının niceliği ve niteliğinin
üretkenlik üzerinde büyük rol oynayacağı düşünüldüğünde, örgütlerde optimum verimliliği sağlayabilmek
için çalışanların istek ve ihtiyaçlarını dikkate alma gerekliliği anlaşılmaktadır (Farahbod vd., 2012:84088409).
İş stresi gelişmekte olan birçok ülkede daha az bilinse de endüstrileşen tüm ülkelerde mesleki risk faktörü
haline gelen önemli bir olgudur (Hassard vd., 2018:1). American Institute of Stress (2019), ABD çalışanlarının
yüzde 83’ünün iş stresi yaşadıklarını ve iş stresi nedeniyle ABD işletmelerinin mali kaybının 300 milyar
dolara ulaştığını rapor etmiştir.
Örgütsel destek teorisi, çalışanların örgüte olan katkılarına örgütün ne kadar değer verdiği ve çalışanların
refahını ne kadar gözettiğine ilişkin olarak geliştirilen çalışan algısına odaklanır (Kurtessis vd., 2017:1855).
Bu araştırmada da örgütsel destek algısına sahip olan yani örgüt tarafından kendine değer verildiğini
düşünen çalışanların iş stresi yaşasalar bile örgüte yönelik bu olumlu algıları nedeniyle örgütün zarar
görmemesi için işlerine daha az yabancılaşabilecekleri düşünülmüş ve bu konu araştırılmak istenmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda araştırmada ilk olarak kavramsal çerçeve üzerinde durulup iş stresi, örgütsel
destek ve işe yabancılaşma değişkenleri açıklanmıştır. Daha sonra araştırmanın yöntemine ilişkin bilgiler
verilip literatür doğrultusunda oluşturulan hipotezler test edilmiş ve son olarak araştırma sonuçlarına ve
önerilere değinilmiştir.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. İş Stresi
İş stresi, çalışan bireyin işyeri ortamında algıladığı bazı olaylar sonucunda kişisel işlev bozukluğu yaşaması
ve bu rahatsız edici, istenmeyen ve tehdit edici olayların neden olduğu psikolojik ve fizyolojik tepkileri ifade
eder (Chen ve Silverthorne, 2008:573). Örgütsel kaynaklı olması sebebiyle genel stresten farklılaşıp iş stresi
olarak adlandırılır (Montgomery vd., 1996:24).
Bireyde stres yaratan faktörler çalışma koşullarından, iş rollerinden, örgüt içi etkileşimlerden veya çalışılan
ortamdan kaynaklanabilir (Tiyce vd., 2013:129). Örneğin; iç veya dış ortam tarafından gelen ve kişinin
dengesini bozan herhangi bir talep, stres kaynağı olabilmektedir (Larson, 2004:1120). Yani bir işteki
taleplerin fazla olması ve kontrolün az olması bireylerde stres yaratabilir (Adaramola, 2012:2955). Bu durum,
bireyin yetenekleri ile işyeri ortamı arasındaki uyumun zayıf olduğunu da ortaya koyar (Jamal, 2011:20).
İş stresi, yöneticiler de dâhil olmak üzere çalışma hayatındaki her bireyin yaşadığı bir deneyimdir (Khuong
ve Yen, 2016:32). Hem örgüt hem de çalışanlar üzerinde ciddi etkilere sebep olabilir (Bemana vd., 2013:234).
Ortaya çıkarabileceği birçok olumsuz etkiden dolayı da gerek araştırmacılar gerekse de uygulayıcılar
tarafından ilgi gören bir konudur (Raghuram ve Wiesenfeld, 2004:259).
Bireysel etkileri açısından bakıldığında iş stresinin, çalışanın iş performansını, fiziksel ve psikolojik sağlığını,
kas-iskelet fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceği söylenebilir (Kumar ve Jain,
2012:1). Literatürde iş stresinin çalışanların performansını düşürdüğünü kanıtlayan pek çok araştırma
mevcuttur (Shahid vd., 2011:46; Olusegun vd., 2014:139; Tonbul ve Aykanat, 2019:16; Asaloei vd., 2020:355).
Pflanz ve Ogle (2006:862) ise iş stresinin depresyon ile pozitif yönlü bir ilişkisinin olduğunu ve çalışanların
yüksek iş stresi ve depresyon yaşamaları durumunda duygusal ve fiziksel sağlıklarının olumsuz yönde
etkileneceğini saptamıştır.
Moustaka ve Constantinidis (2010:210) tarafından yapılan ve hemşirelikteki iş stresinin kaynakları ve
etkilerini inceleyen meta analiz çalışmasında yüksek düzeydeki iş stresinin tükenmişliğe ve işten ayrılmaya
neden olacağı belirtilmiş ve stres kaynaklarını yok edecek müdahalelerin gerekli olduğu vurgulanmıştır.
Gupta ve Beehr (1979:380) ise iş stresinin devamsızlığa neden olduğu sonucuna ulaşmıştır.
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2.2. İşe Yabancılaşma
İşe yabancılaşma, çalışanın örgütüne yönelik psikolojik kopukluk durumunu ifade eden ve iş sürecindeki
kontrolün ve kendini ifade etme kapasitesinin kaybedilmesi halinde oluşan bir tutum olarak tanımlanır
(Jiang vd., 2019:1670). Yabancılaşma bir nitelik veya kişilik özelliği olmaktan ziyade durumsal olarak ortaya
çıkan bir olgu olduğundan dolayı çalışma koşullarının yabancılaşma düzeyi üzerinde bir payının olması
muhtemeldir (Banai vd., 2004:377).
İşe yabancılaşma kavramının kökeni Marx’a dayandırılabilir. Marx, işgörenlerin süreci kontrol etmedikleri
için yaptıkları işi önemsemedikleri ve bunun sonucunda da işlerine yabancılaştıklarını ileri sürmüştür (Li ve
Chen, 2018:3). Marx’ın kavramsallaştırmasından hareketle bilim insanları yabancılaşmayı bireylerin
yaptıkları işin tasarımı ve üretimi üzerindeki sağduyu eksikliğine bağlamıştır (Fedi vd., 2016:715). İşe
yabancılaşma, kariyer ve mesleki gelişimle ilgili hayal kırıklığının yanı sıra mesleki normları yerine
getirememeye yönelik hayal kırıklığını da içinde barındıran bir histir (Aiken ve Hage, 1966:497).
Mottaz (1981:517), işe yabancılaşmanın güçsüzlük, anlamsızlık ve kendine yabancılaşmadan oluşan üç
boyutlu bir yapı olduğunu ileri sürmüştür. Güçsüzlük, çalışanın yaptığı iş üzerinde kontrole sahip olmadığı
hissini ifade ederken anlamsızlık çalışanın yaptığı işin önemli veya değerli olmadığına ilişkin algısını ifade
eder (Tummers ve Den Dulk, 2013:851). Kendine yabancılaşma ise çalışanın, işini kendi potansiyelini ortaya
koymak için bir araç olarak görmesinden ziyade yalnızca dışsal gereksinimlerini karşılamanın bir yolu
olarak görmesini ifade eder (Suárez‐Mendoza ve Zoghbi-Manrique-de-Lara, 2007:59).
Durrah (2020:811) tarafından yapılan bir araştırmada adaletsizlik algısının ve örgütsel sinizmin işe
yabancılaşmayı önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir araştırmada mobbinge uğrayan
çalışanların işe yabancılaşma yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Demirel vd., 2012:23).
Bir diğer araştırmada işe yabancılaşmanın örgütsel sağlığa ilişkin algıyı azalttığı ortaya konmuş olup sağlıklı
ve güvenli bir işyeri ortamı sağlayabilmek için yöneticilerin yabancılaşmaya neden olan faktörleri
belirlemesi ve önlem alması gerektiği ileri sürülmüştür (Özer vd., 2017:23).
Koçoğlu (2014:30) tarafından yapılan çalışmada iş stresi ile işe yabancılaşma arasında pozitif yönlü ve orta
düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Şantaş ve diğerleri (2016:35) de benzer şekilde iş stresinin işe
yabancılaşma üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bu araştırmalarla tutarlı olarak Yadav
ve Nagle (2012:337) da işe yabancılaşma düzeyi yüksek olan çalışanların yüksek derecede iş stresine sahip
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgulardan yola çıkarak araştırmanın ilk hipotezi aşağıdaki gibi
oluşturulmuştur:
Hipotez 1. İş stresinin işe yabancılaşma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
2.3. Örgütsel Destek Algısı
Algılanan örgütsel destek, çalışanların, çalıştıkları örgüt tarafından katkılarına değer verildiğine ve
refahlarının gözetildiğine ilişkin algılarıdır (Eisenberger vd., 1986:501). Örgüt içindeki destekleyici lider
davranışları ve kolaylaştırıcı iklim “örgütsel destek algısı” değişkeni ile ifade edilebilir (LaMastro, 1999:3).
Bu algı çalışanın örgütün kendisine olan bağlılığına ilişkin algısını temsil eder (Johlke vd., 2002:117).
Örgütsel destek algısına sahip olan çalışanlar, örgütlerinin kendilerine bağlı olduğunu ve daha fazla çaba
gösterdiklerinde örgütün bu fazla çabayı ödüllendirmeye hazır olduğunu düşünür (Lynch vd., 1999:469).
Örgütün kendilerine bağlı olduğuna inandıklarında çalışanlar da kendilerini örgüte bağlılık duymakla
yükümlü hissederler (Baranik vd., 2010:367). Sosyal değişim mübadelesi ve karşılıklılık normuna dayanarak
örgütsel destek teorisi de örgütsel destek algısının çalışanlarda örgütün refahını gözetme yükümlülüğüne
neden olduğunu savunmaktadır (Caesens vd., 2015:400). Yüksek seviyede örgütsel destek algısına sahip
çalışanların, örgütleri tarafından kendilerine değer verilmediğini algılayan çalışanlara göre örgütsel
vatandaşlık davranışı sergilemeye daha istekli olmaları buna bir örnektir (LaMastro, 1999:4).
Khan ve Khurshid (2017:217) tarafından yapılan çalışmada işyerindeki stresin çalışanların refahını azalttığı
saptanmış ve bu etkiyi azaltmak için örgütsel desteğin gerekli olduğu ileri sürülmüştür. Higazee ve diğerleri
(2016:53) tarafından yapılan çalışmada da iş stresi ve örgütsel destek arasında negatif bir ilişki olduğu ortaya
konmuştur. Bu bulgular doğrultusunda araştırmanın ikinci hipotezi aşağıdaki gibidir:
Hipotez 2. İş stresinin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde örgütsel destek algısının düzenleyici bir rolü vardır.
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3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
İş stresi, işe yabancılaşma ve örgütsel destek algısı üzerine yapılan literatür incelemesi ve görgül araştırma
sonuçlarından hareketle oluşturulan hipotezleri test etmek için kurulan araştırma modeline Şekil 1’de yer
verilmiştir.

Örgütsel Destek
Algısı

İşe Yabancılaşma

İş Stresi

Şekil 1. Araştırma Modeli
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İstanbul’da sanayi ve hizmet sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. İstanbul’da bu
sektörlerde çalışan kişi sayısını öğrenmek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgi edinme web
sayfasından bilgi talebinde bulunulmuştur; ancak hane halkı işgücü araştırmasının tahmin düzeyi il bazında
olmadığından dolayı TÜİK, il düzeyinde (Düzey 3) bilgi verememiştir. TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de
toplam 13.857.890 civarında kişi işgücüne katılmıştır. Evren sayısının 250.000 ve üzeri olması durumunda
minimum örneklem sayısının 384 olması gerektiği bilinmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2017:130). İstanbul’da ise
bir milyondan fazla çalışan olduğu, 2021 yılının işgücü istatistiklerinden tahmin edilmektedir (TÜİK, 2022).
Dolayısıyla evrenden seçilmesi gereken minimum örneklem sayısının 384 olmasına rağmen araştırmanın
negatif örgütsel davranış konularını içermesi, belirli bir veya birkaç şirkette anket uygulanması için alınması
gereken izni güç hale getirmiştir. Bunun sonucunda kolayda örnekleme yöntemi ile bu iki sektördeki çeşitli
şirketlerde ve pozisyonlarda çalışan mümkün olduğunca fazla sayıdaki bireye ulaşılmaya çalışılmıştır.
Ulaşılması kolay bireyler üzerinden yapılan bu örnekleme yönteminde araştırmacılar anketi cevaplamayı
kabul eden ilk 200 kişi ile de araştırmayı yürütebilir. Araştırmacıların, örneklemin temsil edilebilirliğini
tahmin etme ihtimali yoktur ve evrenin parametreleri kestirilemez (Yıldız, 2017:430). Mevcut araştırmanın
gönüllülük esasına dayalı olması ve yarıda bırakılan anket sayısının fazlalığı nedeniyle 10.08.2021-18.12.2021
tarihleri arasında 285 anket toplanabilmiş ve bunların tümü araştırmaya dahil edilmiştir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Google formlar ile hazırlanan ve katılımcılara
elektronik ortamda ulaştırılan anket formu dört bölümden ve toplam 41 ifadeden oluşmaktadır. İlk üç
bölümde araştırmanın üç değişkenine ait ölçekler bulunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal ve
Beşeri Bilimler Etik Kurulu’nun 28.07.2021 tarihli ve 2021/5 nolu toplantısı sonucunda bu ölçeklerde etiğe
aykırı bir bulgunun olmadığı onaylanmıştır. Tüm ölçek ifadeleri 1-Kesinlikle Katılmıyorum’dan 5-Kesinlikle
Katılıyorum’a kadar uzanan 5’li likert ölçeğe göre yanıtlanmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise
katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla hazırlanan ifadeler yer almaktadır.
3.3.1. İş Stresi Ölçeği: Katılımcıların iş stresi düzeyini ölçmek için House ve Rizzo (1972) tarafından
geliştirilen ve Efeoğlu (2006) tarafından yapılan doktora tez çalışmasında Türkçe’ye uyarlanan iş stresi ölçeği
kullanılmıştır. Ölçekte tek boyut ve 7 ifade bulunmaktadır. Ölçekte yer alan örnek ifadeler “Oldukça büyük
bir gerilim altında çalışıyorum” ve “İşimden dolayı kendimi asabi hissediyorum” şeklindedir.
3.3.2. İşe Yabancılaşma Ölçeği: Katılımcıların işe yabancılaşma düzeyini ölçmek için Mottaz (1981)
tarafından geliştirilen ve Erbaş (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan işe yabancılaşma ölçeği kullanılmıştır.
Ölçekte 3 boyut ve 21 ifade bulunmaktadır. Ölçekte yer alan örnek ifadeler “Görevimi yerine getirirken
kendi düşüncelerimi uygulama imkânım çok az” ve “Yaptığım iş yaratıcılık istemeyen sıkıcı ve monoton
(tek tip) bir iştir” şeklindedir.
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3.3.3. Örgütsel Destek Algısı Ölçeği: Katılımcıların örgütsel destek algısını ölçmek için Eisenberger ve
diğerleri (1986) tarafından geliştirilen ve Yılmaz (2014) tarafından yapılan doktora tez çalışmasında
Türkçe’ye uyarlanan algılanan örgütsel destek algısı ölçeği kullanılmıştır. Tek boyuttan oluşan ölçekte 8
ifade bulunmaktadır. Ölçekte yer alan örnek ifadeler “Çalıştığım kurumda, kurumun yararına olabilecek
katkılarıma değer verilir” ve “Çalıştığım kurum, işteki memnuniyetimi önemser” şeklindedir.
3.3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Analizlere başlanmadan önce
verilerin normal dağılıma uygunluk durumu test edilmiştir. Test sonuçlarına göre iş stresi ölçeğinin
çarpıklık ve basıklık değeri -,021 ve -,560; işe yabancılaşma ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değeri ,249 ve ,294; örgütsel destek ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değeri -,333 ve -,343 olarak tespit edilmiştir. Normal
dağılımın var olduğunu ileri sürebilmek için çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1.0 ile -1.0 aralığında olması
gerektiği (Gürbüz ve Şahin, 2017:214) göz önünde bulundurulduğunda verilerin analizinde parametrik
testlerin kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

4. Bulgular
4.1. Örneklem
Araştırmaya katılım sağlayan bireylerin % 63,5’inin 30-45 yaş aralığında, % 60,7’sinin erkek, % 50,2’sinin
bekâr, % 51,9’unun lisans mezunu ve % 55,1’inin 10 yılın üzerinde toplam çalışma süresine sahip olduğu
görülmüştür. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin daha kapsamlı veriler Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1. Demografik Bulgular
Demografik Özellikler
Cinsiyet

Yaş

Medeni Durum

En Son Mezuniyet
Derecesi

Toplam Çalışma
Süresi

n

%

Kadın

112

39,3

Erkek

173

60,7

30’dan az

67

23,5

30-45

181

63,5

45 üzeri

37

13

Bekar

143

50,2

Evli

142

49,8

Lise ve öncesi

32

11,2

Ön lisans

34

11,9

Lisans

148

51,9

Yüksek lisans

63

22,1

Doktora

8

2,8

1-5 yıl

65

22,8

6-10 yıl

63

22,1

10 yıl üzeri

157

55,1

Çalışanların iş stresi düzeylerinde, işe olan yabancılaşmalarında ve örgütsel destek algılarında yaş, cinsiyet,
medeni durum, en son mezuniyet derecesi ve toplam çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık olup
olmadığı test edilmiştir. Yapılan t testleri, kadın çalışanların (2,55) erkek çalışanlara (2,33) göre daha fazla işe
yabancılaşma yaşadıklarını ortaya koymuştur (p=0,002). Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları ise
işe yabancılaşmanın 30’dan küçük yaştaki çalışanlarda 45 üzeri yaştaki çalışanlara göre daha fazla olduğunu
(p=0,015) ve ayrıca toplam çalışma süresi hem 1-5 yıl arası olan çalışanların (p=0,008) hem de 6-10 yıl arası
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olan çalışanların (p=0,002) 10 yıl üzeri toplam çalışma süresine sahip olan çalışanlara göre daha fazla işe
yabancılaşma yaşadıklarını ortaya koymuştur.
4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik
Araştırma hipotezlerinin test edilmesinden önce araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik
durumlarına bakılmış olup ulaşılan sonuçlar Tablo 2 ve Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 2. Ölçeklerin Faktör Analizi Bulguları
Faktör
Yükleri

Açıklanan
Toplam
Varyans

KMO Testi

Bartlett Testi (p)

İş Stresi

0,606-0,840

54,599

0,868

0,000

Güçsüzlük

0,656-0,828

Anlamsızlık

0,725-0,888

59,690

0,787

0,000

Kendine
Yabancılaşma

0,680-0,742

Örgütsel
Destek Algısı

0,656-0,829

62,675

0,929

0,000

Ölçek

Faktör

İş Stresi

İşe
Yabancılaşma

Örgütsel
Destek Algısı

Araştırma ölçeklerinin Bartlett test sonucunun anlamlı çıkması (p=0,000<0,05) değişkenler arasında belli
oranda ilişki olduğunu (Durmuş vd., 2018:79) ve KMO değerlerinin 0,60’ın üzerinde olması örneklemin
faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir (Shrestha, 2021:6). Bunun üzerine ölçeklerin yapı
geçerliliklerini test etmek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır ve analizler sonucunda faktör yükünün
0,30’un altında olması, 0,10’dan daha düşük farkla aynı anda birden fazla faktöre yüklenmesi veya orijinal
ölçekteki boyutların dışında kalması nedeniyle iş stresi ölçeğinden 1 ifade ve işe yabancılaşma ölçeğinin
güçsüzlük boyutundan 3 ifade, anlamsızlık boyutundan 3 ifade, kendine yabancılaşma boyutundan ise 4
ifade araştırmaya dahil edilmemiştir.
Ölçeklerden çıkarılan ifadelerden sonra uygulanan analizler sonucunda orijinal ölçeklerde olduğu gibi iş
stresi ve örgütsel destek ölçeklerinin tek boyut, işe yabancılaşmanın ise üç boyutlu bir yapı oluşturduğu
görülmüştür. Açıklanan varyans iş stresi ölçeği için %54,599, işe yabancılaşma ölçeği için %59,690 ve
örgütsel destek ölçeği için %62,675’tir. İş stresine ilişkin ifadeler 0,606 ile 0,840 arasında, işe yabancılaşmaya
ilişkin ifadeler 0,656 ile 0,888 ve örgütsel desteğe ilişkin ifadeler 0,656 ile 0,829 arasında faktör yüküne
sahiptir.
Tablo 3. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Bulguları
Ölçekler

İfade Sayısı

Cronbach Alpha

İş Stresi

6

0,830

İşe Yabancılaşma

11

0,763

Örgütsel Destek Algısı

8

0,914

Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin iç tutarlılığını ölçmek için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı
kullanılmıştır ve bu katsayının iş stresi ölçeği için 0,830, işe yabancılaşma ölçeği için 0,763 ve örgütsel destek
algısı ölçeği için 0,914 olduğu görülmüştür. Keşfedici araştırmalarda iç tutarlılık için 0.70’in üzerindeki
değerlerin arzu edildiği göz önünde bulundurulduğunda (Urbach ve Ahlemann, 2010:18) bu katsayıların
uygun olduğu söylenebilir.
İşletme Araştırmaları Dergisi

1507

Journal of Business Research-Turk

G. Eren – Ş. Ece 14/2 (2022) 1502-1514
4.3. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Analizi
Araştırma değişkenleri ve boyutlarına ilişkin ortalamalar, standart sapma değerleri ve korelasyon katsayıları
Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Analizi Bulguları
Ort.

SS.

1

2

3

4

1. İş Stresi

3,0117

1,1815

1

2. Güçsüzlük

2,8938

1,1241

0,423**

1

3. Anlamsızlık

1,7991

0,8543

0,058

0,281**

1

4. Kendine
Yabancılaşma

2,5988

1,2132

0,223**

0,267**

0,322**

1

5. Örgütsel
Destek Algısı

3,3197

1,1521

-0,518**

-0,511**

-0,314**

-0,429**

5

1

**p<0.01
Değişken ortalamalarına bakıldığında katılımcıların iş stresi (x̄=3,01) ve örgütsel destek algısının (x̄=3,32)
orta düzeyde olduğu; işe yabancılaşma boyutlarından güçsüzlük (x̄=2,89) ve kendine yabancılaşmanın
(x̄=2,60) orta düzeye yakın, anlamsızlığın (x̄=1,80) ise düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Yapılan
Pearson Korelasyon Analizi sonuçları incelendiğinde iş stresinin işe yabancılaşmanın alt boyutları olan
güçsüzlük ile orta düzeyde ve pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu (r=.423; p<.01), kendine
yabancılaşma ile zayıf ve pozitif yönlü bir ilişkisinin olduğu (r=.223; p<.01), anlamsızlık ile anlamlı bir
ilişkisinin olmadığı (p>.01) görülmektedir. Örgütsel destek algısının ise iş stresi ile (r=-.518; p<.01) ve işe
yabancılaşmanın güçsüzlük (r=-.511; p<.01), anlamsızlık (r=-.314; p<.01) ve kendine yabancılaşma (r=-.429;
p<.01) ile orta düzeyde ve negatif yönlü bir ilişkisinin olduğu görülmektedir.
4.4. Hipotez Testleri
H1 hipotezinde öngörülen bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin test edilebilmesi için
doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.
Tablo 5. Doğrusal Regresyon Analizi Bulguları
Bağımsız
Değişken

Bağımlı
Değişken

P.

Std. Hata

R2

β

T

F

İş Stresi

İşe
Yabancılaşma

0.0000

0.037

0.117

0.228

6.130

37.575

Örgütsel
Destek
Algısı

İş Stresi

0.0000

0.048

0.268

-0.494

-10.189

103.824

Örgütsel
Destek
Algısı

İşe
Yabancılaşma

0.0000

0.031

0.342

-0.371

-12.123

146.958

Regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında; iş stresinin işe yabancılaşma üzerinde anlamlı bir etkisinin
olduğu (β=0.228, p<0.001) ve işe yabancılaşmayı %12 oranında açıklayabildiği (R2=0.117) görülmektedir. İş
stresinde meydana gelen bir birimlik artış işe yabancılaşmada 0.23 birimlik bir artışa neden olmaktadır. Bu
durumda “H1: İş stresinin işe yabancılaşma üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
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Bununla birlikte analiz sonuçlarına göre örgütsel destek algısının iş stresi üzerinde anlamlı ve negatif bir
etkisinin olduğu (β=-0.494, p<0.001), onu %27 oranında açıklayabildiği (R2=0.268) ve örgütsel destek
algısında meydana gelen bir birimlik artışın iş stresinde 0.49 birimlik bir azalışa neden olduğu söylenebilir.
Ayrıca örgütsel destek algısının işe yabancılaşma üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu (β=-0.371),
onu %34 oranında açıklayabildiği (R2=0.342) ve örgütsel destek algısında meydana gelen bir birimlik artışın
işe yabancılaşmada 0.37 birimlik bir azalışa neden olduğu görülmektedir.
Araştırmanın temel hipotezi olan H2 hipotezinde öngörülen düzenleyici etkinin test edilebilmesi için
hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır ve sonuçlar Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 6. Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları
Model Özetib
Model

1

R

.591a

R²

Düzeltilmiş
R²

Standart
Hata
Ortalaması

.343

.46903

.350

Change Statistics
R²
Değişimi

F
Değişimi

df1

df2

Sig. F
Değişimi

DurbinWatson

.350

50.364

3

281

.000

2.077

a. Açıklayıcılar: (Sabit), Moderatör, İş Stresi, Örgütsel Destek Algısı
b. Bağımlı Değişken: İşe Yabancılaşma
Model özeti tablosuna göre Durbin Watson değeri 2.077’dir. Bu değer 1.5 ile 2.5 arasında olduğu için
modelde otokorelasyon olmadığı söylenebilir (Demirel, 2008:114).
Tablo 7. ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı

df

Ortalamaların
Karesi

F

Sig.

Regression

33.239

3

11.080

50.364

.000b

Residual

61.818

281

.220

Total

95.057

284

Model
1

a. Bağımlı Değişken: İşe Yabancılaşma
b. Açıklayıcılar: (Sabit), Moderatör, İş Stresi, Örgütsel Destek Algısı
Anova tablosundaki F değeri (50.364) ve p değerine (.000) bakılarak modelin anlamlı olduğu sonucuna
ulaşılabilir.
Tablo 8. Model Katsayılarıa

Model

Standardize Edilmemiş
Katsayılar

(Sabit)

B
3.531

Std. Hata
.206

İş Stresi

.036

.037

Örgütsel
Destek Algısı

-.362

Moderatör

.044

1

Standardize
Edilmiş
Katsayılar
Beta

t

Sig.

17.145

.000

.054

.959

.338

.036

-.570

-10.022

.000

.028

.077

1.576

.116

a. Bağımlı Değişken: İşe Yabancılaşma
Model katsayıları tablosuna göre sabit birim 3.531’dir. İş stresi ile örgütsel destek algısı arasında anlamlı bir
ilişki saptanmakla birlikte moderatör etkinin olmadığı tespit edilmiştir. Yani iş stresinin işe yabancılaşma
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üzerindeki etkisinde örgütsel destek algısının bu etkiyi artıran ya da azaltan bir rolü yoktur. Bu durumda
“H2: İş stresinin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde örgütsel destek algısının düzenleyici bir rolü vardır”
hipotezi reddedilmiştir.

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmada iş stresinin işe yabancılaşma üzerindeki etkisi ve bu etkide örgütsel destek algısının
düzenleyici rolü ele alınmıştır. Çalışanların işlerine yabancılaşmaları örgütler tarafından arzu edilmeyen bir
durumdur. Bu nedenle işe yabancılaşmaya sebep olabilecek faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Literatürdeki
bazı araştırmalar da işe yabancılaşmanın iş stresinden etkilendiğini ortaya koymuştur (Şantaş vd., 2017:30;
Koçoğlu, 2014:31; Yadav ve Nagle, 2012:333; Rasti ve Salajeghe, 2019:977). Bu araştırmada da örgüte yönelik
pozitif bir algıyı ifade eden örgütsel destek algısının bu iki olumsuz değişken arasındaki ilişkiyi azaltıp
azaltamayacağı test edilmek istenmiştir.
İstanbul ilinde çalışan 285 birey üzerinde gerçekleştirilen araştırmada iş stresinin işe yabancılaşmanın
güçsüzlük ve kendine yabancılaşma boyutları ile pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca iş
stresi, örgütsel destek algısı ile negatif yönlü bir ilişkiye sahiptir. Bunun yanı sıra işe yabancılaşmanın üç alt
boyutu kendi arasında pozitif yönlü ilişkilidir. Örgütsel destek algısı da işe yabancılaşmanın tüm boyutları
ile negatif yönde ilişkilidir. Korelasyon tablosu incelendiğinde en yüksek dereceli ilişkinin iş stresi ile
örgütsel destek algısı arasında olduğu görülmektedir. Yani örgütsel destek algısına sahip olmanın iş stresini
azaltacağı söylenebilir. Daha önce ilgili değişkenlere yönelik yapılan bazı araştırmaların sonuçları da bu
sonucu destekler niteliktedir (Gök vd., 2017:28; Serinikli, 2019:590; Xu ve Yang, 2021:407; Sazkaya ve
Görmezoğlu, 2021:468; Canboy vd., 2021:5).
Araştırma sonucuna göre iş stresi işe yabancılaşma üzerinde pozitif, örgütsel destek algısı ise iş stresi ve işe
yabancılaşma üzerinde negatif yönde etkilidir. Bununla birlikte modelde düzenleyici role rastlanmamıştır.
Bu sonuçtan hareketle iş stresinin işe yabancılaşmaya olan etkisinde örgütsel destek algısının artırıcı veya
azaltıcı bir rolünün olmadığı yorumu yapılabilir.
Araştırmanın bir diğer sonucu işe yabancılaşmanın cinsiyete, yaşa ve toplam çalışma süresine göre farklılık
göstermesidir. Kadın çalışanların erkeklere göre daha fazla işe yabancılaşma yaşadıklarına ilişkin bulgu,
Usul ve Atan (2014:5), Çivilidağ (2015:276), ve Korkmazer ve Ekingen (2017:468) tarafından yapılan
araştırmalarla tutarlıdır; ancak Akbaba (2018:325) ve Can ve Gündüz (2021:1185) tarafından yapılan
araştırmalarla tutarsızdır. Yaşı küçük olan çalışanların büyük yaştaki çalışanlara kıyasla daha fazla işe
yabancılaşma yaşadıklarına ilişkin bulgu, Hırlak ve diğerleri (2018:260) ve Çiftçi ve Öneren (2018:516)
tarafından yapılan araştırmalar ile tutarsızdır. Toplam çalışma süresi düşük olan çalışanların da yüksek olan
çalışanlara kıyasla daha fazla işe yabancılaşma yaşadıklarına ilişkin bulgu, Kesik ve Cömert (2014:38) ve
Tanrıverdi ve Kahraman (2016:482-483) tarafından yapılan araştırmalarla tutarlıdır. Buna karşın Akşit Aşık
(2018:187) tarafından yapılan araştırma ile tutarsızdır. Yani araştırma örneklemi çerçevesinde sosyodemografik özelliklerin işe yabancılaşma üzerinde önemli derecede farklılıklara neden olmadığı sonucuna
ulaşılabilir.
Araştırmaya katılan çalışanların orta düzeyde iş stresi ve orta düzeye yakın işe yabancılaşma yaşadıkları
saptanmıştır. Örgütlerin amaçlarına ulaşabilmesi ve nihayetinde başarılı olabilmesi için bu olumsuzlukların
minimum düzeye indirilmesi esastır. İş stresinin performansı azalttığına dair araştırma sonuçları, konunun
ihmal edilmemesi gereğini ortaya koymaktadır (Pflanz ve Ogle, 2006:861; Jamal, 2011:20; Ahmed ve Ramzan,
2013:66). İş performansı, işe yabancılaşmadan da olumsuz etkilenmektedir (Kaynak vd., 2016:160; Şantaş vd.,
2017:35). İşe yabancılaşma ayrıca işten ayrılma niyetine neden olmakta (Tokmak, 2020:435), üretkenlik karşıtı
iş davranışlarını önemli ölçüde artırmakta (Uysal, 2018:1434), örgütsel bağlılığı olumsuz etkilemekte (Köz ve
Seçilmiş, 2021:742), örgütsel sinizme neden olmakta (Demir vd., 2018:246) ve örgütsel sağlık algısını
azaltmaktadır (Tutar, 2010:201). Bu nedenle örgütlerin işe yabancılaşmayı azaltacak tedbirleri alması gerekir.
Bu araştırma, iş stresi ile işe yabancılaşmaya yönelik olarak gelecekte yapılacak olan çalışmalar tarafından
bir kaynak olarak düşünülebilir. Aynı araştırma başka illerde veya belirli bir sektörde tekrarlanabilir. Ya da
bu iki değişkenin etkisini değiştirebilecek örgütsel destek algısı dışında başka bir değişkenin düzenleyici
rolü test edilebilir. Bunların dışında iş stresinin işe yabancılaşmaya etkisinde başka bir değişkenin aracılık
rolü üstlenip üstlenmediği de analiz edilebilir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Konut finansmanı, bireylerin gerek barınma problemini çözmek gerekse yatırım amaçlı konut
edinimine yönelik ihtiyaç duyulan kredinin sağlanmasında önemli bir işleve sahiptir. Araştırmada,
müşterilerin mevduat bankaları, katılım bankaları ve Elbirliği sistemince sunulan konut finansman
modellerini tercihlerine yönelik görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
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Yöntem – Araştırmada veri toplama aracı olarak Günel (2021) tarafından geliştirilen “Konut Finansmanı
Tercih Ölçeği” ve araştırmacılarca oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma tanımlayıcı
araştırmadır. Sivas, Kayseri ve Yozgat (TR72 Bölgesi) illerinde yaşayan kişiler araştırmanın evrenini,
kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze veya on-line olarak ulaşılan toplam 440 kişi ise çalışma grubunu
oluşturmaktadır. Araştırmanın anket uygulaması 22.05.2021-15.07.2021 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi IBM SPSS 25.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. KolmogorovSmirnov Normallik Testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle Mann Whitney U,
Kruskal-Wallis H ve Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U Testi gibi nonparametrik istatistiksel
yöntemlerden faydalanılmıştır.
Bulgular – Çalışma sonucunda, katılımcıların konut finansmanı tercihlerinde yaş, eğitim durumu, şehir,
medeni durum, konut sahipliği, aylık ortalama hanehalkı geliri, konut finansmanı alınan kurum ve
finansman kurumlarının çalışma usulü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu, cinsiyet ve
mesleki durum değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.
Tartışma – Yapılan bu araştırma sonuçları ile literatürün desteklendiği görülmektedir. Sunulan hizmetin
kalitesini artırmaları ve müşterilerinin gelir durumlarına göre finansman koşulları sunmaları halinde
tüketicilerin konut finansmanı sağlayan kurumları tercihlerinde olumlu katkılar sağlanacaktır. Bu yüzden
konut finansmanı sağlayan kurumların, müşterilerin tercih sebeplerini belirleyerek talep ve isteklerini
karşılamaları, sorunları iyi analiz ederek yeni politikalar geliştirmeleri gerekmektedir. Araştırmada elde
edilen analiz sonuçları da bu önerileri desteklemektedir.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Purpose – Housing financing is a key function in providing the needed credit to individuals for housing,
as well as for the purchase of investment housing. The research aims to demonstrate customers' view of
the choice of residential financing models offered by depository banks, participation banks, and the
collaborative system.
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Design/ methodology/ approach – The research used "Housing Financing Preference Scale" developed
by Gunel (2021) as a data collection tool and a personal information form created by researchers. Research
is the identifying research. In Sivas, Kayseri and Yozgat (TR72 Region), a total of 440 people who live in
the provinces of Sivas, Kayseri, and Yozgat (TR72 Region) are working groups, with easy sampling and a
total of over-40 being reached face-to-face or on-line. The survey was conducted from 22.05.202115.07.2021. The data was analyzed by the IBM SPSS 25.0 statistical packet program. Kolmogorov-Smirnov
Benefited from nonparametric statistical methods such as Mann Whitney U, Kruskal-Wallis H, and Mann
Whitney U Test with Bonferroni Correction because the data did not normally distribute.
Findings – The study concluded that there were significant differences in housing finance preferences of
participants according to age, education, city, marital status, home ownership, monthly average

*Bu çalışma Günel (2021) tarafından yapılan “Mevduat Bankaları, Katılım Bankaları ve Elbirliği Sistemi Açısından Bireylerin Konut
Finansman Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Karma Yöntem Araştırması” adlı doktora tezinden düzenlenmiştir.
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household income, and operating procedure variables of the financing institutions and financial
institutions, and no significant difference compared to gender and occupational status variables.
Discussion – This research has shown that literature is supported. Should they improve the quality of the
service offered and provide financing conditions for their customers based on their income status,
consumers will have a positive impact in their preference for housing financing agencies. The institutions
that finance housing should therefore help the clients meet demand and demand based on preference
reasons, analyze the issues and develop new policies. The results of the analysis support these
recommendations.

1. GİRİŞ
Konut bireylerin sağlıklı, güvenilir ve rahat bir ortamda beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri elektrik, su ve kanalizasyon vb. altyapıya sahip, fiziksel olarak bir alanı kaplayan
mekândır (Oy, 2007: 4). Konut kavramına ilişkin benzer bir tanım Hoffmann ve Kremer tarafından; kişilerin
hayatlarını sürdürebilmelerine imkân veren ve mutfak, atık sistemi, su tesisatlarının içinde yer aldığı mekân
olarak tanımlanmıştır (Hoffmann ve Kremer, 1986: 163). Konut tarih boyunca toplumun özünü oluşturan
gelenek ve görenekler, siyasal yapı, nüfus özellikleri, doğa şartları, kentleşme modelleri gibi birçok faktöre
bağlı olarak meydana gelmiştir.
Konut kavramı kadar önemli bir diğer kavram da konut edinimine yönelik sağlanan konut finansmanıdır.
Konut sahibi olmak için fon talebinde bulunan kişilere, tasarruf sahipleri ve profesyonel yatırımcıların sahibi
olduğu kaynakların yönlendirilmesine ilişkin izlenen yola konut finansmanı denir. Bir başka ifade ile konut
finansmanı, fona ihtiyaç duyan hane halkı ile fon fazlası bulunanların konut alımı için uygun şartlarda kredi
temini için bir araya getirilmesidir (Kömürlü ve Önel, 2007: 92). Bu yolla konut satın almak isteyen bireylerin
sahibi olmak istedikleri konut için ihtiyaç duydukları fonun sağlanması amaçlanır (Boleat, 1985: 1). Bu
çalışmada, mevduat bankaları, katılım bankaları ve Elbirliği sisteminden alınan konut finansmanına yönelik
tüketici görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Konut finansmanına ilişkin uygulamada pek çok yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan en yaygın
olanları: mevduat finansmanı, doğrudan finansman, sözleşme karşılığında birikim, ipotek bankacılığı ve
ipotek karşılığı menkul kıymetleştirilmiş krediler (mortgage) yöntemidir. Bu yöntemlerden konut finansmanı
en geniş ve yaygın olanı mortgage yöntemidir (Altınırmak, 2018: 3).
Mevduat alma yetkisine sahip kuruluşlarca toplanan mevduatların bir kısmı veya tamamının ihtiyaç
sahiplerine konut kredisi şeklinde sunulduğu sisteme mevduat finansman sistemi denir. Bu sistem daha çok
finans sektörünün etkin olduğu, konut finansmanı için gerekli alt yapıya sahip ülkelerde finans kurumları
tarafından birikimlerin yatırıma dönüştürülmesi ve bu işlemin alacaklı ile borçlu tarafından yapılması yerine
finans kurumları aracılığıyla yapılması esasına dayanır (Alp, 2000: 89). Doğrudan finansman sisteminde,
birikimleri konut satın alımı için yetersiz ve ek kaynak ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaç duyduğu kaynak, birikim
sahibi kişi veya kurumlardan tamamen kişisel ilişkiler ile sağlanır (Yalçıner, 2006: 11). Bu sistem ile bireyler
kurumsal bir yapıdan bağımsız tamamen kendi sosyal çevreleri ile konut satın alımı için ihtiyaç duydukları
kaynağı temin ederler.
Sözleşme karşılığında birikim yöntemi ile konut satın almak isteyen fakat birikimi yetersiz olan kişilerin
ihtiyaç duyduğu miktar, piyasa koşullarının altında bir faiz oranıyla temin edilmektedir. Sistemin hayatta
kalması, ev sahibi olmak isteyenlerin sisteme aktardığı tasarruflara ve birikimlere bağlıdır. Sözleşme
yönteminin, ev sahibi olmak isteyenlerin örgütlenmesi sonucunda veya devlet önderliğinde meydan geldiği
gözlenmektedir (Kılıç, 2007: 233). İpotek bankacılığı yönteminde, kredi tahsisi yapılan gayrimenkuller ipotek
altına alınıp, bankalarca bu ipoteklere dayalı tahviller ihraç edilerek gayrimenkul yatımları için uzun vadeli
fonlar sağlanır (Yalçıner, 2006: 17).
İpotek karşılığı menkulleştirilmiş krediler sistemi, menkulleştirmeye dayalı bir kredi yöntemi olup mortgage
sistemi olarak da bilinmektedir. Mortgage kelimesi literatürde genellikle “ipoteğe dayalı konut kredisi"
ifadesiyle kullanılmaktadır. Mortgage borç talep eden kişilerin borç veren kişi ya da kurumlara kredi
karşılığında gayrimenkulü teminat olarak sunduğu özel bir borçlanma biçimidir (Corgel vd., 1998: 441). Bir
başka ifade ile borca ait geri ödemelerin teminat altına alınmasını sağlamak üzere bir konutun taahhüt
ettirilmesine mortgage denir (Fabozzi vd., 2002: 423). Sistem gelecek dönemlerde nakit akışı sağlayacak
alacaklar, bireysel krediler ve benzeri borçlanma araçlarının bir havuzda toplanmasıyla, bunlara dayalı olarak
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menkul kıymet türetilmesi ve kredibilitenin zenginleştirilip derecelendirilmesiyle yatırımcılara satılması
olarak bilinen menkulleştirme işleminin, ipotek kredileri ile sağlandığı konut finansman yöntemidir (Ceylan,
2002: 53).
Günümüzde küresel finans sistemiyle kaynak ihtiyacının karşılandığı yöntemlerin başında Mortgage Sistemi
ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) gelmektedir. GYO'ların nicelik olarak artması, değerleme
sisteminin kurumsal kimlik kazanması, piyasanın derinleşmesi ve sektörün öncüleri arasında yer almaları
uzun zaman alabilmektedir. Fakat mortgage sistemi ile nihai tüketiciye doğrudan fon transferi sağlanmakta,
finansörler açısından riskin dağıtımı yapılmakta ve kredi döngüsü daha hızlı işlemektedir (Bahadır ve
Haznedaroğlu, 2011: 129-130). Mortgage kredileri, işlem tarafları ve potansiyel hacmi ile finansal piyasalara
derinlik kazandırılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu krediler için en fazla kaynak emeklilik fonları,
sigorta primleri ve mevduatlardan sağlanır. Konut satın almak isteyen kişilere, kredi sağlayan finans
kurumlarınca konutun ipotek altına alınması şartıyla mortgage kredileri kullandırılır. Daha sonra bu ipotekli
kredi portföyü aracı kuruluşun güvencesi altında menkul kıymetleştirilerek yatırım bankalarına satılır. Bu
finansal araçlara dayalı yatırım bankalarınca tahvil ihraç edilerek piyasanın daha fazla derinleşmesine olanak
sağlanır (Ayan, 2011: 141).
Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birini konut finansmanı oluşturmaktadır. Bu ülkelerde
finansman sorunu, yeterli miktarda kaynak olmasına rağmen bunların etkin ve verimli kullanılamaması,
kaynakların kullanımının yatırımcılara sunulamaması şeklinde gerçekleşmektedir (Berberoğlu ve Teker, 2005:
59). Bu sorunu çözemeyen ülkeler, yurt dışından fon talebiyle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar.
Uluslararası ipotek piyasalarında gerçekleşebilecek bazı sorunlar, dışarıdan fon talebinde bulunan ülkeleri,
ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli önlemleri almaya zorlamaktadır. Bu sorunlardan bazıları: yüksek
enflasyon oranlarının varlığı, yasal düzenlemeler nedeniyle ödenmeyen kredilerin nakde çevrilme sürelerinin
uzunluğu, kültürel engeller ve gelişmemiş finansal kurumların varlığıdır (Önal ve Topaloğlu, 2007: 27).
Ülkemizde bankacılık sektöründe yer alan mevduat ve katılım bankaları, bireylerin konut ihtiyacını
karşılamaları için gerekli finansmanını sağlamada önemli bir potansiyele sahiptir.
Mevduat bankaları konut sahibi olmak isteyen kişilerin kredi ihtiyacını mevduat sahiplerinden topladığı
fonlar ile sağlamaktadır. Böylece hem tüketicilerin konut ihtiyacı karşılanmakta hem de ekonomik kalkınmaya
katkı sağlanmaktadır. Bu krediler başta inşaat sektörü olmak üzere pek çok sektöre doğrudan veya dolaylı
sağladığı katkı ile ülke ekonomisinin büyümesine, istihdam ve milli gelirin artmasına pozitif yönde etki
etmektedir (Karakaş, 2010: 84-86).
Katılım bankaları cari hesaplar ve kâr ortaklığına dayalı katılım hesaplarıyla topladıkları fonları ihtiyaç sahibi
kişi ve işletmelerin kullanımına; ortaklığa dayalı veya malın satın alınması, kiralanması gibi pek çok şekilde
sunmaktadır. Katılım bankaları bu fonları sağlarken belirsizlik durumuna sahip ve faiz içeren işlemlere ve
İslam dinine göre haram olan sektörlere yer vermeme prensibiyle hareket etmektedir (Bulut, 2014: 25-26). Bu
amaç doğrultusunda katılım bankalarında müşterilerin ihtiyacını karşılamak için zamanla çeşitli fon
kullandırma yöntemleri ortaya çıkmıştır. Genelde katılım bankaları müşterilerinin ihtiyaç duyduğu konut
finansmanını murabaha, muşareka ve sukuk yöntemlerini kullanarak sağlamaktadır (Kurt, 2019: 66).
Ülkemizde varlığını bazı dönemlerde gösteren enflasyonist ortam ve faiz oranlarında yaşanan artış, mevduat
ve katılım bankalarının finansman oranlarının da artmasını beraberinde getirmektedir. Konut finansman
oranlarının yükselmesi bireylerin konut borçlanma maliyetlerinin ve ödeme riskinin artmasına sebep
olmaktadır. Bu durum tüketicileri daha uygun maliyetli finansman modeli arayışına yöneltmektedir. Ayrıca
bankacılık sisteminde kredi notu düşük görünen, konut edinimi için hiç peşinata sahip olmayan veya faiz
hassasiyeti bulunan tüketicilerin varlığı da bankacılık sektörüne alternatif bir sistemin gerekliliğini ortaya
koymuştur. Özellikle son yıllarda artan risk ortamı ve yaşanan kaynak problemi bankaların kredi vermede
isteksiz davranmalarına neden olmuştur. Bu durumlar da alternatif finansman modellerine olan ihtiyacı gün
geçtikçe arttırmıştır. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik geliştirilen sistemlerden biri de toplumsal dayanışma
esaslı, tasarrufa dayalı, faizsiz finansman modeli olan “Elbirliği sistemi”dir (Günel, 2021: 105). Elbirliği sistemi
kooperatifçiliğe benzeyen faizsiz bir finansman sistemidir. Kooperatifler ortak ihtiyaçların üyeler tarafından
dayanışma usulünde giderilmesi gibi sosyal faydalar temelinde toplu üretimle maliyetlerin düşürülmesi
açısından ekonomik birtakım faydalar da sağlamaktadır. Elbirliği sistemi yardımlaşma (imece usulü) ile
bireylerin konut sahibi olmasına olanak tanıması açısından kooperatifçilik veya kooperatifçiliğin farklı bir
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türü olarak ifade edilebilir. Sistem, yardımlaşma ve dayanışma modeli ile sistem organize edilmektedir.
Sistemi organize eden firmalar, tüketicilerin konut edinmeleri için öz kaynaklarından veya ikincil
piyasalardan kredi temini sağlamamaktadır (Ergüven ve Kaya, 2016: 25). Bu yönüyle sistem, bankalar
tarafından sağlanan konut kredileri ve ipotekli konut finansman sistemlerinden farklılaşmaktadır. Elbirliği
sistemine yönelik geliştirilen model sayısı fazla olmakla birlikte, literatürde en sık bahsedilen ve firmaların
çoğu tarafından sunulan modellerden bazıları: değer artışlı yöntem, kısaltılmış vadeli yöntem, kira destekli
yöntem, klasik vade ortası yöntem ve peşinatlı erken teslim yöntemidir.
Elbirliği sistemi sağladığı birtakım avantajların yanında bazı dezavantajlara da sahiptir. Sistemin avantajları
ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilir (Yazıcı, 2019: 231-233):
Sistemin Avantajları:
• Bu sistemde bankaların talep ettiği gibi faiz, kredi tahsis ücreti veya ara ödeme bulunmamaktadır.
• Sistemde tahsis süreci kısadır ve kredibilite analizi yoktur.
• Elbirliği sistemi ipotek ve teminat sistemi olmadığı için taleplere daha hızlı cevap verilmektedir.
• Gerek faizli ve gerekse faizsiz bankacılık sisteminin bazı zamanlarda karşı karşıya kaldığı kaynak problemi
sonucunda tahsisler azalırken bu sistemde bir kaynak problemi yaşanmamaktadır.
Sistemin Dezavantajları:
• Elbirliği sisteminde yer alan firmaların şubelerinin dış görüntüsü sistemi bilmeyen kişilerce banka şubeleri
ile karıştırılmaktadır.
• Sisteme giren katılımcılara yönelik kredibilite analizi yapılmaması, kredibilitesi düşük olan kişilerin
havuzdaki diğer üyeleri de olumsuz etkilemesine neden olabilmektedir.
• Elbirliği sisteminin güncel konut değerlerine ilişkin teslimat yapmaması finansmanın yapıldığı tarihte
katılımcıların istedikleri konutu alamamalarına neden olmaktadır.
• Ticaret sicilinde emlak müşaviri olarak görülen Elbirliği sisteminde yer alan firmalar konut finansman
tutarının %7 ile %12’si civarında bir organizasyon bedeli almaktadır. Bu durum 2018 yılında Resmî Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile belirtilen alıcı ve satıcıdan toplam
en fazla %4 komisyon alınır ifadesine aykırı bir uygulamadır.
• Elbirliği sisteminde bazı firmalar tarafından bankalarca uygun bulunmayan ve krediye aykırı olan konut ve
arsalar finanse edilerek kişiler mağduriyet yaşayabilmektedir.
• Elbirliği sisteminde oluşacak geç teslimatlar özellikle kira ödeyen katılımcıların mağdur olmasına neden
olabilmektedir.
• Elbirliği sisteminin borç (karz), emanet veya ortaklık akdine dayandığına dair net bir tanımlama
yapılamaması bu konuda risk oluşturmaktadır.

2. Kavramsal Çerçeve ve Literatür
Türkiye'de konut sorunu önemli bir problem olmakla birlikte, konut finansman sistemi üzerine pek çok
çalışma yapılmıştır. Özellikle Mortgage Sisteminin ülkemizde yasalaşmasıyla birlikte bu alanda yapılan
çalışma sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Konut finansmanına yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde,
kişilerin ticari bir bankayı tercihinde etkisi olan faktörler, katılım bankasını tercih etme sebepleri, Elbirliği
sistemini tercih etme nedenlerinin araştırıldığı belirlenmiştir. Fakat mevduat bankaları, katılım bankaları ve
Elbirliği sisteminin birlikte ele alındığı ve karşılaştırıldığı çalışma sayısı çok az olup, yapılan çalışmaların pek
çoğunun finansal maliyet odaklı olduğu görülmektedir.
Işık (2010) ülkemizde faaliyette bulunan ticari bankaların sunduğu konut kredilerinin kişilerin gelir
düzeylerinden, faiz oranlarından, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerden etkilendiğini belirlemiştir.
Çapraz (2013) Türkiye'de mortgage kredilerinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), döviz kurları ve faiz oranları
ile ters orantılı, Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) ve geçinme endeksi ile doğru orantılı olduğunu ve mortgage
kredilerinin bir önceki dönemde gerçekleşen verilerden etkilendiğini ifade etmiştir. Elhüseyni (2019)
Türkiye'de mortgage sisteminin daha etkin olmasıyla inşaat, sigortacılık ve özellikle bankacılık sektöründe
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büyümenin oluşabileceğini öngörmüştür. Ayrıca kurulması beklenen konut finansmanı kuruluşları ve ipotek
finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarıyla, yatırımcılara yönelik alternatif
yatırım olanakları sunularak, sermaye piyasamızın derinleşip daha fazla genişleyeceğini ifade etmiştir.
Yıldırım (2013) ise her açıdan mükemmel düzeyde konut finansman sisteminin olmadığını, Türkiye şartlarına
uygun olabilecek konut finansman sistemlerinin işlevlik kazanmasının ve piyasa şartlarına göre bu sistemin
gereklerinin yerine getirilmesinin çok önemli olacağını belirtmiştir.
Ekmekçi (2016) kurumsal niteliğe sahip olmayan konut finansman sistemlerinin gelişmesinin yavaşlatılması,
uzun vadeli ve düşük faizli konut kredisi imkânının verilmesi, konut alım satımında işlem masraflarının ve
konut maliyetlerinin azaltılması, makroekonomik istikrarın sağlanması, kredi kuruluşlarının etkin olması,
sözleşme sistemi, mikro kredi vb. alternatif konut finansman yöntemlerinin desteklenmesi gerektiğini
belirtmiştir. Khan (2017) ise tüketicilerin; sabit oranlı ipotek türünü, artan ödeme seçeneğini, ipotek süresinin
10 yıldan fazla olmasını, kredi onay süresinin ortalama bir sürede olmasını, banka itibarının çok iyi olmasını
ve işlemlerin çok kolay olmasını önemsedikleri sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Kağu (2019) faiz oranları, konut
kredileri ve sanayi üretim endeksi değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ve kredi faiz
oranlarında oluşacak bir değişimin konut kredileri üzerinde bir farklılığa neden olacağını belirlemiştir.
Ergüven (2014) tüketicilerin Elbirliği sistemini tercih etmesinde etkisi olan faktörlerin: güven, finansman,
pazarlama, müşteri iletişimi yönetimi ve Elbirliği sistemi ile firmanın özellikleri olduğunu belirlemiş; ayrıca
müşterilerin Elbirliği sistemini tercih etmede demografik ve sosyoekonomik özelliklerinin belirleyici
olmadığını ifade etmiştir. Akpolat (2018) Elbirliği sistemi ile bankalar tarafından sunulan konut kredilerinin
toplam maliyetlerini, 300.000 TL değerinde bir konutu temel alarak 225.000 TL finansman ve 120 ay vade için
kira artışları, kira kaybı ve konut enflasyonunu göz önünde bulundurarak karşılaştırmıştır. Elbirliği
sisteminde konut finansmanı kullanan tüm bireylerin, bankalardan konut finansmanı kullanan bireylere göre
daha avantajlı olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Bireylerin kendilerine en uygun ipotek kredisini seçebilmeleri, kredinin vadesine, ön ödeme miktarına,
kişilerin mevcut gelir düzeylerine ve kredi için istenen diğer şartları sağlayabilmelerine bağlıdır. Kredi talep
edilecek finans kurumu seçilirken kurumların sunduğu ipotek kredisi türleri, ödeme şekli, faiz oranları,
hizmet kalitesi ve kredi değerlendirme süreci gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Finansman kurumları
sağladıkları fonlarla mali yapılarına zarar vermemek için zamanla pek çok ipotekli kredi türünün çıkmasına
neden olmuşlardır (Altınırmak, 2018: 7).
Günümüzde konut edinimi için bireylere finansman desteğinin sağlanması yani finans sektörü ile finansmana
ihtiyacı olanların bir araya getirilmesi önemli bir problemdir. Almak istedikleri konut ile birikimleri arasında
oluşan fark bireyleri konut edinirken finans arayışlarına sevk etmektedir. Bu arayış içerisinde hangi
kaynaklardan ne şekilde ve nasıl faydalanabileceği ile bunun mali boyutu, bireylerin konut finansmanı
tercihinde bazı faktörlerin etkisi altında kalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; mevduat
bankaları, katılım bankaları ve elbirliği sisteminden alınan konut finansmanına yönelik tüketici görüşlerinin
ortaya konulmasıdır. Araştırma, konut finansmanı sunan farklı finansman modellerine yönelik toplumsal
bakışın belirlenmesi; bu modellere dönük olumsuzluk türlerinin ve sebeplerinin tespit edilmesi ve bunların
nasıl ortadan kaldırılacağı veya azaltılacağı yönünde gelecekte yapılacak çalışmalara zemin oluşturması
açısından önem taşımaktadır.

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş olup araştırma modeli olarak “Betimsel Yöntem” tercih
edilmiştir. Çalışmada mevduat bankaları, katılım bankaları ve Elbirliği sisteminden alınan konut
finansmanına yönelik tüketici görüşleri araştırılmıştır. Bu doğrultuda şu hipotezler oluşturulmuştur:
H1: Konut finansman tercihi tüketicilerin cinsiyetine göre farklılık gösterir.
H2: Konut finansman tercihi tüketicilerin medeni haline göre farklılık gösterir.
H3: Konut finansman tercihi tüketicilerin daha önce konut sahibi olmasına göre farklılık gösterir.
H4: Konut finansman tercihi tüketicilerin yaşına göre farklılık gösterir.
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H5: Konut finansman tercihi tüketicilerin eğitim durumuna göre farklılık gösterir.
H6: Konut finansman tercihi tüketicilerin mesleğine göre farklılık gösterir.
H7: Konut finansman tercihi tüketicilerin hanehalkı gelirine göre farklılık gösterir.
H8: Konut finansman tercihi tüketicilerin yaşadığı şehire göre farklılık gösterir.

3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2021 yılında TR 72 Bölgesi’nde (Sivas, Kayseri, Yozgat) yaşayan ve konut finansmanı
alınabilmesi için genel kabul gören 18 ile 65 yaş aralığında bulunan kişiler; örneklemini ise çalışmaya gönüllü
katılan 440 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada, tesadüfî olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu tercihte ana kütlenin çok büyük olması; bu yüzden ana kütlenin tam
listesine ulaşılamaması; araştırmanın pandemiden (Covid19) kaynaklı kısıtlarının olması ve bu kısıtlara ek
olarak, maliyet ve zaman kısıtlarının da bulunması gibi durum ve olaylar etkili olmuştur. Kolayda örnekleme
yöntemi, kolay ulaşılabilen birimlerin seçilmesi esasına dayalı bir örneklem oluşturma tekniğidir. Bu
yöntemde, doğru yerde ve doğru zamanda bulunan kişiler, araştırmacı tarafından gönüllü katılım esasına
göre seçilir. Ankete katılan her birey örneğe dâhil edilir ve örnek büyüklüğü istenilen düzeye ulaşıncaya kadar
bu süreç devam ettirilir (Altunışık vd., 2012: 142). Bu yöntem daha çok zaman kazanma, düşük maliyetli olma
ve izin almada kolaylık sağlamasından dolayı tercih edilmektedir (Bircan ve Güler, 2020: 22).

3.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarından biri, katılımcıların kişisel özelliklerini ve konut finansmanı
tercihlerini belirlemeye yönelik olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ve katılımcıların yaş, cinsiyet,
medeni durum, daha önce konut sahibi olup olmadıkları gibi soruların yer aldığı bilgi amaçlı formdur. Ayrıca
çalışmada, Günel (2021) tarafından geliştirilen “Konut Finansmanı Tercih Ölçeği” ise diğer bir veri toplama aracı
olarak kullanılmıştır. Beş alt boyut ve 23 maddeden oluşan bu ölçek formu ile katılımcılara, konut finansmanı
sağlayan kurumları tercih etmelerinde etkisi olan faktörlere yönelik yargılara, 5’li Likert tipi ölçeği kullanarak
(1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum
şeklinde) cevap vermeleri istenmiştir. Çalışmada kullanılan veri toplama araçlarının bilimsel yayın etiği
kurallarına uygunluğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Sosyal ve Beşerî
Bilimler Etik Kurulu tarafından incelenmiş, kurulun 20.05.2021 tarih ve 41146 sayılı kararı ile etik açıdan
uygun olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yaşayan kişilere 22.05.202115.07.2021 tarihleri arasında anketler uygulanmıştır.

3.4. Verilerin Analizi
Araştırma tüketicilere yüz yüze ulaşılarak yapılmaya çalışılmıştır. Fakat Koronavirüs Pandemi sürecinde
yaşanan olumsuzluklar sebebiyle ülkemizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve bu nedenden ötürü
ölçekler tüketicilere daha sonra alınmak suretiyle dağıtılmış veya çevrimiçi ulaştırılmıştır. Özensiz
cevaplanan, eksik veya yanlış doldurulan anketler analiz dışında tutulmuş ve verilerin analizi SPSS 25.0
istatistik paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracında yer alan aralıkların eşit
olduğu varsayılmıştır. 5'li Likert Tipi veri toplama aracının derecelendirme boyutuna dair puan aralıkları;
“Kesinlikle katılmıyorum” için 1,00-1,79 arası, “Katılmıyorum” için 1,80-2,59 arası, “Kararsızım” için 2,60-3,39
arası, “Katılıyorum” için 3,40-4,19 arası ve “Kesinlikle katılıyorum” için 4,20-5,00 arası şeklinde belirlenmiştir.
Araştırma ölçeğinde, “Sağlanan Avantaj”, “Hizmet”, “Güvenirlik”, “Kurum İmajı” ve “Maliyet” adlı beş
boyuta yer verilmiştir. Bu alt boyutlara ait Cronbach α değerleri sırasıyla (0,906), (0,845), (0,889), (0,904) ve
(0,832) ve ölçeğin tamamına ait Cronbach α değeri ise (0,915) olarak hesaplanmıştır. Ölçekte yer alan her bir
boyutun ve ölçeğin tamamının Cronbach α katsayı değeri 0,8'den büyük olduğu yani ölçeğin “yüksek
güvenilirlikte” olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tavşancıl, 2010: 29). Araştırmada kullanılacak istatiksel
yöntemler belirlenirken, ilk olarak alt ölçek ortalama puanlarının normal dağılım sergileyip sergilemediğine
bakılmıştır. Kolmogorov-Smirnov Testi ile tüm değişkenlerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir (p<0.05).
Bu nedenle nonparametrik istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. İki grup ortalaması arasındaki
farklılığın incelenmesi için Mann Whitney U testi ve ikiden fazla grup ortalaması arasındaki farklılığın
incelenmesi için ise Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Anlamlı fark tespit edilen gruplarda farklılığın hangi
alt gruplardan kaynaklandığını belirlemek için grup ortalamalarının ikişerli karşılaştırıldığı Bonferroni
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düzeltmeli Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. Bu karşılaştırmalar yapılırken α=0.05 önem seviyesi,
yapılan ikili karşılaştırma sayısına bölünmüş ve önem seviyesi hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin
yorumlanmasında aritmetik ortalamalar ve standart sapma değerlerinden yararlanılmış, tüketicilerin konut
finansmanına dair düşünceleri betimleyici frekans ve yüzde dağılımları ile açıklanmıştır.

4. Bulgular
4.1. Demografik Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.

Şehir

Yüzde
72,5
27,5

Genel Toplam

440

100

18-29
30-44
45-59
60 yaş ve üzeri

91
267
74
8

20,7
60,7
16,8
1,8

Genel Toplam

440

100

62
162
104
112
440
253
113
74
440

14,1
36,8
23,6
25,5
100
57,5
25,7
16,8
100

3000 TL'den az
3000-5999 TL arası
6000-7999 TL arası
8000 TL ve üzeri
Genel Toplam
Kayseri
Sivas
Yozgat
Genel Toplam

Medeni Hal

N
319
121

Eğitim Durumu

Değişkenler
Erkek
Kadın

Meslek

Hanehalkı
Geliri

Yaş

Cinsiyet

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Ait Bulgular
Değişkenler
Evli
Bekar

N
339
101

Yüzde
77,0
23,0

Genel Toplam

440

100

İlköğretim
Lise
Ön Lisans-Lisans
Lisansüstü

25
47
233
135

5,7
10,7
53,0
30,7

Genel Toplam

440

100

İşçi
Serbest Meslek
Memur
Emekli
Ev Hanımı

62
37
263
11
28

14,1
8,4
59,8
2,5
6,4

Çalışmıyor

39

8,9

Genel Toplam

440

100

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların %72,5'i erkek ve %27,5'i kadındır. Katılımcıların %77'si evli ve %23'ü
bekârdır. Katılımcıların %20,7’si 18-29 yaş aralığında olup %60,7'si 30-44 yaş aralığında, %16,8'i 45-59 yaş
aralığında ve %1,8'i de 60 ve üzeri yaş aralığındadır. Katılımcıların %5,7'si ilköğretim mezunu %10,7'si lise,
%53'ü ön lisans veya lisans ve %30,7'si de lisansüstü derecesine sahiptir. Katılımcıların %14,1’inin ortalama
hanehalkı geliri 3000 TL'den az olup %36,8’inin 3000-5999 TL arasında, %23,6’sının 6000-7999 TL arasında,
%25,5'inin ise 8000 TL ve üzerindedir. Katılımcıların %57,5'i Kayseri, %25,7'si Sivas ve %16,8'i de Yozgat
illerinde yaşamaktadır. Katılımcıların meslekleri incelendiğinde; %14,1'inin işçi olduğu, %8,4'ünün serbest
meslek ile uğraştığı, %59,8'inin memur, %2,5'inin emekli, %6,4'ünün ev hanımı ve %8,9'unun da çalışmadığı
belirlenmiştir.
Kişilerin, konut sahipliği, tercih edilen konut finansman kurumu ve bu kurumların çalışma usulü, talep
edebilecekleri vade ve konut bedeline göre finansman miktarı hakkındaki görüşlerini belirlemek için sorulan
sorular ve elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Katılımcıların Bazı Finansman Koşullarına Yönelik Düşüncelerine Dair Bulgular

Konut
Sahipliği

Konut Finansmanı
Alınan Kurum

Konut Bedeline Göre
Sağlanan Finansman
Miktarının Oranı

Talep Edilen Vade

Kurumların Çalışma
Usulü Hakkında Bilgi
Sahipliği

Değişkenler
Evet
Hayır
Genel Toplam
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
Elbirliği Sistemi
Almadım
Mevduat ve Katılım Bankası
Mevduat Bankası ve Elbirliği Sistemi
Her Üç Sistemden
Genel Toplam
%20'ye kadar
%21-%40 arası
%41-%60 arası
%61-%80 arası
%81-%100 arası
Fikrim yok
Genel Toplam
60 aya kadar
61-90 ay
91-120 ay
121-180 ay
181 ay ve üzeri
Fikrim yok
Genel Toplam
Mevduat Bankası
Katılım Bankası
Elbirliği Sitemi
Hiçbiri
Mevduat ve Katılım Bankası
Mevduat Bankası ve Elbirliği Sistemi
Katılım Bankası ve Elbirliği Sistemi
Hepsi
Genel Toplam

N
336
104
440
132
54
26
219
5
2
2
440
25
28
75
121
165
26
440
60
57
138
94
75
16
440
154
66
15
44
60
11
10
80
440

Yüzde
76,4
23,6
100,0
30,0
12,3
5,9
49,8
1,1
0,5
0,5
100,0
5,7
6,4
17,0
27,5
37,5
5,9
100,0
13,6
13,0
31,4
21,4
17,0
3,6
100,0
35,0
15,0
3,4
10,0
13,6
2,5
2,3
18,2
100,0

Tablo 2’de görüldüğü üzere, katılımcıların %76,4'ünün daha önce konut sahibi olduğu ve %23,6'sının da hiç
konut sahibi olmadığı, %30'unun mevduat bankalarından, %12,3'ünün katılım bankalarından, %5,9'unun
Elbirliği sisteminden, %1,1'inin hem mevduat bankalarından hem de katılım bankalarından, %0,5'inin hem
mevduat bankalarından hem de Elbirliği sisteminden ve %0,5'inin ise bu üç sistemin her birinden konut
finansmanı almasına karşın katılımcıların %49,8'inin ise bu üç sistemden herhangi birinden konut finansmanı
almadığı belirlenmiştir.
Katılımcıların %5,7'si konut bedelinin %20'sine kadar kurumların konut finansmanı sağlaması gerektiğini
düşünürken, %6,4'ü konut bedelinin %21'i ile %40'ı arasında, %17'si konut bedelinin %41'i ile %60'ı arasında,
%27,5'i konut bedelinin %61'i ile %80'ı arasında ve %37,5'i ise konut bedelinin %81'i ile %100'ü arasında bir
orana kadar finansman sağlanması gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların %5,9'unun ise bu konu
hakkında bir fikir sahibi olmadığı görülmüştür. Katılımcıların %13,6'sı konut finansmanı taleplerinde 60 aya
kadar vade imkânı verilmesinin yeterli olacağını düşünürken, katılımcıların %13'ü 61-90 ay arasında, %31,4'ü
91-120 ay arasında, %21,4'ü 121-180 ay arasında ve %17'si de 181 ay ve üzerinde bir vade olanağı sunulması
gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların %3,6'sının ise bu konu hakkında bir fikir sahibi olmadığı
görülmüştür. Katılımcıların %35'i mevduat bankalarının, %15'i katılım bankalarının, %3,4'ü Elbirliği
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sisteminin, %13,6'sı hem mevduat bankalarının hem de katılım bankalarının, %2,5'i hem mevduat
bankalarının hem de Elbirliği sisteminin, %2,3'ü hem katılım bankalarının hem de Elbirliği sisteminin ve
%18,2'si ise bu üç tür finansman kurumunun her birinin çalışma usulü hakkında yeterince bilgi sahibi
olmasına karşın, katılımcıların %10'unun ise bu üç tür finansman kurumunun hiç birinin çalışma usulü
hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir (Tablo 2).

4.2. Konut Finansman Kurumu Seçimini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular
Katılımcıların, konut finansman kurumu seçiminde etkili olan beş alt faktöre ait ortalama puanlar ile bu
ortalama puanların normal dağılım sergileyip sergilemediğine ilişkin yapılan Kolmogorov-Smirnov
Normallik testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Faktör Puanları ve Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi Sonuçları
Faktör
Grupları
Sağlanan
Avantaj
Hizmet
Güvenirlik
Maliyet
Kurum
İmajı

Kolmogorov-Smirnov
Normallik Testi
Test
p
İstatistiği

N

Ort.

ss.

Varyasyon
Katsayısı

Çarpıklık

Basıklık

440

4,12

0,72

%17

-1,539

4,041

0,178

0,000

440
440
440

3,70
4,22
4,02

0,89
0,75
0,87

%24
%18
%22

-0,552
-1,201
-1,182

-0,172
2,182
1,340

0,139
0,169
0,191

0,000
0,000
0,000

440

3,78

0,88

%23

-0,716

0,210

0,201

0,000

Likert tipi ölçeklerde elde edilen veriler için değişkenlerin normallik sınamasında, çarpıklık katsayısının ±1
aralığında ve basıklık katsayısının da ±2 aralığında değer alması literatürde kabul gören bir kriterdir
(Tabachnick ve Fidell, 2007). Tablo 3’te görüldüğü üzere sağlanan avantaj, güvenirlik ve maliyet faktörlerinin
çarpıklık değerleri ile sağlanan avantaj ve güvenirlik faktörlerinin basıklık değerlerinin belirtilen aralıklarda
yer almadığı belirlenmiştir. Ayrıca literatürde normallik varsayımı için aranan bir diğer kriter varyasyon
katsayısının %30'dan küçük bir değer almasıdır. Beş faktöre ait varyasyon katsayı değerleri %30'dan daha
küçüktür (Tablo 3). Fakat Kolmogorov-Smirnov Testi sonuçlarına göre (Tablo 3) beş faktöründe ortalama
puanlarının normal dağılım göstermediği görülmektedir (p<0,05). Verilerin normal dağılım göstermemesi
nedeniyle, katılımcıların konut finansman kurumu seçiminde etkili olan beş faktöre ait hesaplanan ortalama
puanlarının, çeşitli demografik değişkenlere göre anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediğinin incelenmesi
için nonparametrik istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Bu hususta Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis
H testinden yararlanılmıştır. Ayrıca Kruskal-Wallis H testi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit
edilen gruplarda farklılığın hangi alt gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Mann
Whitney U testinden yararlanılmıştır. Bonferroni düzeltmesi, istatistiksel anlamlılık sınır değeri olarak ele
alınan 0,05 değerinin yapılacak tüm ikili kıyaslama sayısına bölünmesiyle elde edilen sonucun, ikili
kıyaslamaların karşılaştırılmasında anlamlılık sınır değeri olarak kullanılmasıdır. İkili karşılaştırmalar için
yapılacak tüm kıyaslama sayısı küme sayısının 2’li kombinasyonu kadardır (Eral ve Vehid, 2013: 139).
Katılımcıların ölçeğin alt boyutlarına ait ifadelere katılım düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık
gösterip göstermediği Mann Whitney U Testi ile incelenmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. Cinsiyet Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Faktör
Grupları

Cinsiyet

N

Sıra Sayıları
Ortalamaları

Medyan

Sağlanan

Erkek

319

214,58

4,00

Avantaj

Kadın

121

236,10

4,00

Erkek

319

220,41

4,00

Kadın

121

220,75

4,00

Hizmet
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Erkek

319

218,28

4,00

Kadın

121

226,36

4,50

Erkek

319

223,71

4,00

Kadın

121

212,03

4,00

Erkek

319

215,31

4,00

Kadın

121

234,17

4,00

Güvenirlik

Maliyet

Kurum İmajı

18590,500

0,544

18275,000

0,384

17645,000

0,159

Tablo 4’te görüldüğü üzere sağlanan avantaj, hizmet, güvenirlik, maliyet ve kurum imajı alt boyutlarının
ortalama puanlarının katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir
(p>0,05).
Katılımcıların ölçeğin alt boyutlarına ait ifadelere katılım düzeylerinin medeni durumlarına göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediği ise Mann Whitney U Testi ile incelenmiştir (Tablo 5).
Tablo 5. Medeni Duruma Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Faktör
Grupları
Sağlanan
Avantaj
Hizmet
Güvenirlik
Maliyet
Kurum İmajı

Medeni
Durum
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr

N
339
101
339
101
339
101
339
101
339
101

Sıra Sayıları
Ortalamaları
213,36
244,47
215,29
237,98
219,96
222,33
216,13
235,17
221,64
216,67

Medyan
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,00
4,00
4,00
4,00

U Test
İstatistiği

p

14699,000

0,030

15354,000

0,113

16935,000

0,867

15637,500

0,181

16732,500

0,726

Tablo 5’te görüldüğü üzere hizmet, güvenirlik, maliyet ve kurum imajı alt boyutlarının ortalama puanlarının
katılımcıların medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05), sağlanan avantaj alt
boyutunda ise anlamlı bir farklılık gösterdiği (p=0,03<0,05) ve bekâr tüketicilerin sağlanan avantaj boyutu için
sıra sayı ortalamalarının (244,47) evlilerinkinden (213,36) anlamlı derecede daha büyük olduğu belirlenmiştir.
Ölçeğin alt boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların konut sahibi olma durumlarına göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediği Mann Whitney U Testi ile incelenmiştir (Tablo 6).
Tablo 6. Konut Sahipliği Durumuna Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Faktör

Konut

Grupları

Sahipliği

Sağlanan

Evet

336

222,24

4,00

Avantaj

Hayır

104

214,88

4,00

Evet

336

211,12

4,00

Hayır

104

250,82

4,00

Evet

336

210,58

4,00

Hayır

104

252,54

4,50

Evet

336

217,90

4,00

Hayır

104

228,90

4,00

Evet

336

211,92

4,00

Hayır

104

248,22

4,00

Hizmet
Güvenirlik
Maliyet
Kurum İmajı

İşletme Araştırmaları Dergisi

N

Sıra Sayıları
Ortalamaları

1524

Medyan

U Test
İstatistiği

P

16887,000

0,603

14319,000

0,005

14140,000

0,003

16598,500

0,435

14589,500

0,010
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Tablo 6’da görüldüğü üzere sağlanan avantaj ve maliyet alt boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların
konut sahipliği durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05), hizmet, güvenirlik ve kurum
imajı alt boyutlarının ortalama puanlarının ise anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Ayrıca
konut sahibi olmayan tüketicilerin hizmet boyutu için sıra sayı ortalamalarının (250,82) konut sahibi olanların
sıra sayı ortalamalarından (211,12), konut sahibi olmayan tüketicilerin güvenirlik boyutu için sıra sayı
ortalamalarının (252,54) konut sahibi olanların sıra sayı ortalamalarından (210,58), konut sahibi olmayan
tüketicilerin kurum imajı boyutu için sıra sayı ortalamalarının (248,22) konut sahibi olanların sıra sayı
ortalamalarından (211,92) anlamlı derecede daha büyük olduğu belirlenmiştir.
Ölçeğin alt boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların yaşına göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediği Kruskal-Wallis H Testi ile incelenmiştir (Tablo 7).
Tablo 7. Yaşa Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Faktör Grupları

Sıra

Yaş Grupları

N

18-29 arası

91

231,47

Sağlanan

30-44 arası

267

217,55

Avantaj

45-59 arası

74

219,49

60 ve üzeri

8

203,44

18-29 arası

91

206,63

30-44 arası

267

236,22

45-59 arası

74

180,57

60 ve üzeri

8

222,81

18-29 arası

91

217,75

30-44 arası

267

217,88

45-59 arası

74

229,53

60 ve üzeri

8

255,75

18-29 arası

91

202,08

30-44 arası

267

225,38

45-59 arası

74

221,03

60 ve üzeri

8

262,38

18-29 arası

91

208,76

30-44 arası

267

220,59

45-59 arası

74

239,96

60 ve üzeri

8

170,88

Hizmet

Güvenirlik

Maliyet

Kurum İmajı

Ortalaması

Ki-Kare

Serbestlik
Derecesi

P

0,984

3

0,805

12,618

3

0,006

1,192

3

0,755

3,250

3

0,355

3,839

3

0,279

Tablo 7’de görüldüğü üzere katılımcıların sağlanan avantaj, güvenirlik, maliyet ve kurum imajı alt
boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05),
hizmet alt boyutunun ise anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p=0,006<0,05). Farklılığın hangi yaş
grupları arasında olduğunu belirlemek için Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi yapılmış ve grup
ortalamaları ikişerli olarak karşılaştırılmıştır. Yaş grubu sayısı 4 olduğundan 6 adet ikişerli karşılaştırma testi
yapılmış (önem seviyesi 0,05/6=0,0083 olarak alınmış) ve Tablo 8’deki bulgular elde edilmiştir.
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Tablo 8. Yaşa Göre Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U Testi Sonuçları
Faktör

Yaş Grupları

Grupları

Hizmet

18-29
30-44
18-29
45-59
18-29
60 ve üzeri
30-44
45-59
30-44
60 ve üzeri
45-59
60 ve üzeri

N

Sıra
Ortalama

Sıra
Toplamı

91
267
91
74
91
8
267
74
267
8
74
8

161,64
185,59
87,27
77,75
49,71
53,25
180,39
137,11
138,25
129,81
40,72
48,75

14709,50
49551,50
7941,50
5753,50
4524,00
426,00
48165,00
10146,00
36911,50
1038,50
3013,00
390,00

U

Z

P

10523,5

-1,917

0,055

2978,5

-1,281

0,200

338,0

-0,336

0,737

7371,0

-3,364

0,001

1002,5

-0,297

0,766

238,0

-0,916

0,360

Tablo 8’de görüldüğü üzere, 30-44 yaş grubunda yer alan kişiler ile 45-59 yaş grubunda yer alan kişilerin
hizmet boyutuna yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu (p=0,001<0,0083) ve 30-44 yaş
grubundaki kişilerin 45-59 yaş grubundaki kişilere göre hizmet boyutunu daha fazla önemsedikleri sonucuna
ulaşılmıştır.
Ölçeğin alt boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediği Kruskal-Wallis H Testi ile incelenmiştir (Tablo 9).
Tablo 9. Eğitim Durumuna Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Faktör

Sıra

Eğitim Grupları

N

İlköğretim

25

145,84

Sağlanan

Lise

47

204,02

Avantaj

Ön Lisans-Lisans

233

232,93

Lisansüstü

135

218,61

İlköğretim

25

148,66

Lise

47

211,48

Ön Lisans-Lisans

233

230,90

Lisansüstü

135

218,99

İlköğretim

25

218,90

Lise

47

209,23

Ön Lisans-Lisans

233

228,36

Lisansüstü

135

211,15

İlköğretim

25

189,60

Lise

47

181,45

Ön Lisans-Lisans

233

230,14

Lisansüstü

135

223,18

İlköğretim

25

254,32

Lise

47

201,38

Ön Lisans-Lisans

233

223,35

Lisansüstü

135

215,97

Grupları

Hizmet

Güvenirlik

Maliyet

Kurum İmajı

İşletme Araştırmaları Dergisi

Ortalaması

1526

Ki-Kare

Serbestlik
Derecesi

p

11,832

3

0,008

9,915

3

0,019

2,076

3

0,557

7,489

3

0,058

3,213

3

0,360
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Tablo 9’da görüldüğü üzere katılımcıların güvenirlik, maliyet ve kurum imajı alt boyutlarının ortalama
puanlarının katılımcıların eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05), sağlanan
avantaj ve hizmet alt boyutlarının ise anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Sağlanan avantaj
ve hizmet boyutlarında farklılığın hangi eğitim grupları arasında olduğunu belirlemek için Post-Hoc
testlerinden Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi kullanılmış ve grup ortalamaları ikişerli olarak
karşılaştırılmıştır. Eğitim grubu sayısı dört olduğundan her boyut için 6’şar adet ikişerli karşılaştırma testi
yapılmış ve Bonferroni düzeltmesinde önem seviyesi 0,05/6=0,0083 olarak alınmıştır. Bonferroni
düzeltmeli Mann Whitney U testi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 10’da sunulmuştur.
Tablo 10. Eğitim Durumuna Göre Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U Testi Sonuçları
Faktör
Grupları

Sağlanan
Avantaj

Hizmet

Eğitim Grupları

N

Sıra
Ortalama

Sıra
Toplamı

İlköğretim
Lise
İlköğretim
Ön Lisans-Lisans
İlköğretim
Lisansüstü
Lise
Ön Lisans-Lisans
Lise
Lisansüstü
Ön Lisans-Lisans
Lisansüstü
İlköğretim
Lise
İlköğretim
Ön Lisans-Lisans
İlköğretim
Lisansüstü
Lise
Ön Lisans-Lisans
Lise
Lisansüstü
Ön Lisans-Lisans
Lisansüstü

25
47
25
233
25
135
47
233
47
135
233
135
25
47
25
233
25
135
47
233
47
135
233
135

30,58
39,65
84,16
134,36
57,10
84,83
125,50
143,53
86,87
93,11
189,04
176,67
30,00
39,96
86,58
134,11
58,08
84,65
130,41
142,53
89,11
92,33
188,26
178,01

764,50
1863,50
2104,00
31307,00
1427,50
11452,50
5898,50
33441,50
4083,00
12570,00
44045,50
23850,50
750,00
1878,00
2164,50
31246,50
1452,00
11428,00
6129,50
33210,50
4188,00
12465,00
43865,00
24031,00

U

z

P

439,5

-1,778

0,075

1779,0

-3,220

0,001

1102,5

-2,776

0,005

4770,5

-1,401

0,161

2955,0

-0,705

0,481

14670,5

-1,082

0,279

425,0

-1,942

0,052

1839,5

-3,044

0,002

1127,0

-2,653

0,008

5001,5

-0,942

0,346

3060,0

-0,364

0,716

14851,0

-0,896

0,370

Tablo 10’da görüldüğü üzere ön lisans-lisans mezunu kişiler ile ilköğretim mezunu kişilerin, lisansüstü
mezunu kişiler ile ilköğretim mezunu kişilerin sağlanan avantaj ve hizmet boyutlarına yönelik düşünceleri
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,0083). Bu gruplarda sıra ortalamaları dikkate
alındığında, ön lisans-lisans grubunun ilköğretim grubuna göre ve lisansüstü grubunun da ilköğretim
grubuna göre sıra ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara göre hem ön lisans-lisans
mezunu kişilerin hem de lisansüstü mezunu kişilerin ilköğretim mezunu kişilere göre sağlanan avantaj
boyutu ile hizmet boyutunu daha fazla önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Ölçeğin alt boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların mesleklerine göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediği Kruskal-Wallis H Testi ile incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 11’de sunulmuştur.
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Tablo 11. Meslek Durumuna Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Faktör Grupları

Sağlanan
Avantaj

Hizmet

Güvenirlik

Maliyet

Kurum İmajı

Meslek Grupları
İşçi
Serbest Meslek
Memur
Emekli
Ev Hanımı
Çalışmıyor
İşçi
Serbest Meslek
Memur
Emekli
Ev Hanımı
Çalışmıyor
İşçi
Serbest Meslek
Memur
Emekli
Ev Hanımı
Çalışmıyor
İşçi
Serbest Meslek
Memur
Emekli
Ev Hanımı
Çalışmıyor
İşçi
Serbest Meslek
Memur
Emekli
Ev Hanımı
Çalışmıyor

N

Sıra Ortalaması

62
37
263
11
28
39
62
37
263
11
28
39
62
37
263
11
28
39
62
37
263
11
28
39
62
37
263
11
28
39

234,44
181,70
224,46
163,36
195,32
242,64
230,75
173,77
228,48
158,68
201,71
225,62
226,52
203,59
214,57
274,86
228,79
245,69
249,00
210,58
215,27
226,41
181,91
245,88
216,42
195,23
221,39
222,09
209,80
252,21

Ki-Kare

Serbestlik
Derecesi

p

9,075

5

0,106

9,830

5

0,080

5,233

5

0,388

8,137

5

0,149

4,288

5

0,509

Tablo 11’de görüldüğü üzere sağlanan avantaj, hizmet güvenirlik, maliyet ve kurum imajı alt boyutlarının
ortalama puanlarının katılımcıların mesleki durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir
(p>0,05).
Ölçeğin alt boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların aylık ortalama hanehalkı gelirlerine göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediği Kruskal-Wallis H Testi ile incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 12’de
sunulmuştur.
Tablo 12. Hanehalkı Gelirine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Faktör

HanehalkıGeliri

Grupları

Grupları

N

Sıra Ortalaması

3000 TL'den az

62

185,35

Sağlanan

3000-5999 TL arası

162

222,52

Avantaj

6000-7999 TL arası

104

213,73

8000 TL ve üzeri

112

243,33

3000 TL'den az

62

207,90

3000-5999 TL arası

162

208,43

Hizmet

İşletme Araştırmaları Dergisi
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Ki-Kare

Serbestlik
Derecesi

p

8,807

3

0,032

4,280

3

0,233
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Güvenirlik

Maliyet

Kurum İmajı

6000-7999 TL arası

104

234,19

8000 TL ve üzeri

112

232,23

3000 TL'den az

62

198,85

3000-5999 TL arası

162

225,92

6000-7999 TL arası

104

209,75

8000 TL ve üzeri

112

234,64

3000 TL'den az

62

206,45

3000-5999 TL arası

162

221,48

6000-7999 TL arası

104

187,08

8000 TL ve üzeri

112

257,89

3000 TL'den az

62

217,28

3000-5999 TL arası

162

205,36

6000-7999 TL arası

104

208,01

8000 TL ve üzeri

112

255,78

4,395

3

0,222

18,069

3

0,000

12,323

3

0,006

Tablo 12’de görüldüğü üzere hizmet ve güvenirlik alt boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların aylık
ortalama hanehalkı gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği (p>0,05), sağlanan avantaj,
maliyet ve kurum imajı alt boyutlarının ise anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Sağlanan
avantaj, maliyet ve kurum imajı boyutlarında farklılığın hangi gelir grupları arasında olduğunu belirlemek
için Post-Hoc testlerinden Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi yapılmış ve grup ortalamaları ikişerli
olarak karşılaştırılmıştır. Hanehalkı gelir grubu sayısı dört olduğundan her boyut için 6’şar adet ikişerli
karşılaştırma testi yapılmış ve Bonferroni düzeltmesinde önem seviyesi 0,05/6=0,0083 olarak alınmıştır.
Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 13’te sunulmuştur.
Tablo 13. Hanehalkı Gelirine Göre Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U Testi Sonuçları
Faktör

Hanehalkı Geliri

Grupları

Grupları

Sağlanan
Avantaj

Kurum
İmajı

3000 TL'den az
3000-5999 TL arası
3000 TL'den az
6000-7999 TL arası
3000 TL'den az
8000 TL ve üzeri
3000-5999 TL arası
6000-7999 TL arası
3000-5999 TL arası
8000 TL ve üzeri
6000-7999 TL arası
8000 TL ve üzeri
3000 TL'den az
3000-5999 TL arası
3000 TL'den az
6000-7999 TL arası
3000 TL'den az
8000 TL ve üzeri
3000-5999 TL arası
6000-7999 TL arası
3000-5999 TL arası
8000 TL ve üzeri

İşletme Araştırmaları Dergisi

N

Sıra
Ortalama

Sıra
Toplamı

62
162
62
104
62
112
162
104
162
112
104
112
62
162
62
104
62
112
162
104
162
112

98,54
117,84
76,99
87,38
72,82
95,63
135,66
130,13
132,02
145,43
101,21
115,27
117,10
110,74
85,47
82,33
77,71
92,92
133,05
134,20
124,57
156,21

6109,50
19090,50
4773,50
9087,50
4515,00
10710,00
21977,00
13534,00
21386,50
16288,50
10526,00
12910,00
7260,50
17939,50
5299,00
8562,00
4818,00
10407,00
21554,50
13956,50
20180,00
17495,00

1529

U

z

p

4156,5

-2,012

0,044

2820,5

-1,354

0,176

2562,0

-2,876

0,004

8074,0

-0,577

0,564

8183,5

-1,391

0,164

5066,0

-1,663

0,096

4736,5

-0,668

0,504

3102,0

-0,413

0,679

2865,0

-1,936

0,053

8351,5

-0,120

0,904

6977,0

-3,300

0,001
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Maliyet

6000-7999 TL arası
8000 TL ve üzeri
3000 TL'den az
3000-5999 TL arası
3000 TL'den az
6000-7999 TL arası
3000 TL'den az
8000 TL ve üzeri
3000-5999 TL arası
6000-7999 TL arası
3000-5999 TL arası
8000 TL ve üzeri
6000-7999 TL arası
8000 TL ve üzeri

104
112
62
162
62
104
62
112
162
104
162
112
104
112

96,49
119,66
106,97
114,62
88,72
80,39
73,77
95,10
141,52
121,00
128,34
150,75
90,69
125,04

10034,50
13401,50
6632,00
18568,00
5500,50
8360,50
4573,50
10651,50
22926,50
12584,50
20791,50
16883,50
9431,50
14004,50

4574,5

-2,765

0,006

4679,0

-0,800

0,423

2900,5

-1,091

0,275

2620,5

-2,718

0,007

7124,5

-2,145

0,032

7588,5

-2,336

0,019

3971,5

-4,086

0,000

Tablo 13’te görüldüğü üzere;
1- 8000 TL ve üzeri aylık ortalama hanehalkı geliri olan kişiler ile 3000 TL'den az aylık ortalama hanehalkı
geliri olan kişilerin, sağlanan avantaj boyutuna yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür (p=0,004<0,0083). Ayrıca sağlanan avantaj boyutunda yer alan gruplarda sıra ortalamaları
dikkate alındığında, 8000 TL ve üzeri grubunun sıra ortalamasının 3000 TL'den az grubuna göre daha yüksek
olduğu belirlenmiştir.
2- 8000 TL ve üzeri aylık ortalama hanehalkı geliri olan kişiler ile 6000-7999 TL arası aylık ortalama hanehalkı
geliri olan kişilerin hem maliyet hem de kurum imajı boyutlarına yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu görülmüştür (p<0,0083). Ayrıca maliyet ve kurum imajı boyutlarında yer alan gruplarda sıra
ortalamaları dikkate alındığında, 8000 TL ve üzeri grubunun sıra ortalamasının 6000-7999 TL grubuna göre
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
3- 8000 TL ve üzeri aylık ortalama hanehalkı geliri olan kişiler ile 3000-5999 TL arası aylık ortalama hanehalkı
geliri olan kişilerin, kurum imajı boyutuna yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür (p=0,001<0,0083). Ayrıca kurum imajı boyutlarında yer alan gruplarda sıra ortalamaları dikkate
alındığında, 8000 TL ve üzeri grubunun sıra ortalamasının 3000-5999 TL grubuna göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
4- 8000 TL ve üzeri aylık ortalama hanehalkı geliri olan kişiler ile 3000 TL’den az aylık ortalama hanehalkı
geliri olan kişilerin, maliyet boyutuna yönelik düşünceleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür
(p=0,007<0,0083). Ayrıca maliyet boyutlarında yer alan gruplarda sıra ortalamaları dikkate alındığında, 8000
TL ve üzeri grubunun sıra ortalamasının 3000 TL’den az grubuna göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ölçeğin alt boyutlarının ortalama puanlarının katılımcıların yaşadıkları şehire göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediği Kruskal-Wallis H Testi ile incelenmiş ve elde edilen bulgular Tablo 14’te sunulmuştur.
Tablo 14. Şehire Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Faktör Grupları

Şehir

N

Sıra Ortalaması

Kayseri

253

226,02

Sağlanan

Sivas

113

210,12

Avantaj

Yozgat

74

217,47

Kayseri

253

229,25

Sivas

113

210,84

Yozgat

74

205,34

Kayseri

253

232,68

Sivas

113

198,46

Hizmet

Güvenirlik

Grupları
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Serbestlik
Derecesi

p

1,290

2

0,525

2,936

2

0,230

6,256

2

0,044
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Maliyet

Kurum İmajı

Yozgat

74

212,53

Kayseri

253

224,63

Sivas

113

222,25

Yozgat

74

203,69

Kayseri

253

229,58

Sivas

113

203,76

Yozgat

74

215,03

1,621

2

0,445

3,488

2

0,175

Tablo 14’te görüldüğü üzere sağlanan avantaj, hizmet, maliyet ve kurum imajı alt boyutlarının ortalama
puanlarının katılımcıların yaşadıkları şehire göre farklılık göstermediği (p>0,05), güvenirlik alt boyutunun ise
anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p=0,044<0,05). Güvenirlik boyutunda farklılığın hangi şehir
grupları arasında olduğunu belirlemek için Post-Hoc testlerinden Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney
U testi yapılmış ve grup ortalamaları ikişerli olarak karşılaştırılmıştır. Şehir grubu sayısı üç olduğundan üç
adet ikişerli karşılaştırma testi yapılmış ve Bonferroni düzeltmesinde önem seviyesi 0,05/3=0,017 olarak
alınmıştır. Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U testi sonucunda elde edilen bulgular Tablo 15’te
sunulmuştur.
Tablo 15. Şehire Göre Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U Testi Sonuçları
Faktör

Şehir

Grupları

Güvenirlik

Kayseri
Sivas
Kayseri
Yozgat
Sivas
Yozgat

N

Sıra
Ortalama

Sıra
Toplamı

253
113
253
74
113
74

192,43
163,50
167,24
152,91
91,96
97,11

48686,00
18475,00
42312,50
11315,50
10391,50
7186,50

U

Z

p

12034,0

-2,467

0,014

8540,5

-1,174

0,240

3950,5

-0,651

0,515

Tablo 15’te görüldüğü üzere Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde yaşayan kişilerin güvenirlik boyutuna yönelik
düşünceleri arasında, Kayseri ve Sivas şehirlerinde yaşayanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (p=0,014˂0,017). Bu gruplarda sıra ortalamaları dikkate alındığında Kayseri ili için sıra
ortalamasının (192,43) Sivas’a göre (163,50) daha yüksek olduğu yani Kayseri ilinde yaşayanların Sivas ilinde
yaşayanlara göre güvenirlik boyutunu daha fazla önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

5. Sonuç ve Tartışma
Günümüzde konut fiyatlarının özellikle dar gelirli aileler üzerinde oluşturduğu alım gücü baskısı kişileri daha
düşük maliyetli ve daha uygun ödeme koşulları sunan finansman arayışlarına sevk etmektedir. Bu yüzden
gelir seviyesi düşük bireylerin de konut sahibi olabilmeleri için sağlam hukuki alt yapıya sahip güçlü ve
istikrarlı bir konut finansman sisteminin olması gerekmektedir. Bu sistemin talebi karşılayacak finansmana
gerek iç ve gerekse dış yatırımcıyla sahip olması, ödeme koşullarının bireylerin gelir durumlarına uygun
olması ve ödemenin uzun vadelere kadar tercih edilebilmesi sistemin varlığını sürdürebilmesi açısından
önemlidir. Böylece hem tüketiciler daha uygun şartlarda konut sahibi olabilmekte hem de üreticiler konut
talebini karşılamak için gerekli olan finansman desteğini alabilmektedir. Ayrıca finans sektörü sürekli değişim
yaşayarak gelişmekte ve sermaye piyasalarına sağladığı fonlarla ülkelerin konut inşasına önemli katkılar
sağlamaktadır. Finans sektöründe konut finansmanının önemli bir paya sahip olması sektör içerisinde ciddi
rekabetleri de beraberinde getirmektedir. Ülkemizde son yıllarda faizsiz bankacılık olarak nitelendirilen
katılım bankaları ve faizsiz finans sistemi olarak adlandırılan Elbirliği sistemi içerisinde yer alan işletmeler,
konut finansmanı sağlamada mevduat bankalarının sektör içerisindeki üstünlüğünü azaltmak ve kendi
paylarını arttırmak istemektedirler. Konut finansmanı sağlayan işletmelerin müşterilerin tercih sebeplerini
belirleyerek talep ve isteklerini karşılamaları, sorunları iyi analiz ederek yeni politikalar geliştirmeleri
gerekmektedir. Bu yüzden yapılan bu çalışmanın literatüre olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, konut finansmanına yönelik sağlanan avantaj, hizmet,
güvenirlik, maliyet ve kurum imajı alt boyutlarının ortalama puanlarına ilişkin olarak:


Katılımcıların verdikleri cevapların cinsiyete ve mesleki durumlarına göre değişmediği görülmüştür. Bu
sonuç ile paralel olarak, Ergüven (2014) yaptığı çalışma ile tüketicilerin cinsiyet ve mesleki durumlarının
konut finansmanı tercihlerinde etkisi olmadığını belirlemiştir.



Katılımcıların verdikleri cevapların kişilerin medeni durumlarına göre sağlanan avantaj boyutunda
değiştiği ve bekâr tüketicilerin konut finansmanı için sağlanan avantaj boyutunu evlilerden daha fazla
önemsedikleri belirlenmiştir.



Katılımcıların verdikleri cevapların kişilerin konut sahipliği durumlarına göre hizmet, güvenirlik ve
kurum imajı boyutlarında değiştiği ve konut sahibi olmayan tüketicilerin bu üç boyutu da konut sahibi
olanlardan daha fazla önemsedikleri belirlenmiştir.



Katılımcıların verdikleri cevapların yaşlarına göre hizmet boyutunda değiştiği ve 30-44 yaş grubunda yer
alan kişilerin 45-59 yaş grubunda yer alan kişilere göre hizmet boyutunu daha fazla önemsedikleri
görülmüştür. Ayrıca Ergüven (2014) bu sonuçtan farklı olarak tüketicilerin yaşlarının konut finansmanı
tercihlerinde etkisi olmadığını belirlemiştir.



Katılımcıların verdikleri cevapların eğitim durumlarına göre sağlanan avantaj ve hizmet boyutlarında
değiştiği, ön lisans veya lisans mezunu kişilerin ilköğretim mezunu kişilere göre hem sağlanan avantaj
boyutunu hem de hizmet boyutunu daha fazla önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ergüven (2014) de
yaptığı çalışmada tüketicilerin eğitim düzeylerinin konut finansmanı tercihlerinde etkisi olduğunu
belirlemiştir.



Katılımcıların verdikleri cevapların, aylık ortalama hanehalkı gelir durumlarına göre sağlanan avantaj,
maliyet ve kurum imajı boyutlarında değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca aylık ortalama hanehalkı geliri 8000
TL ve üzeri olan kişilerin 3000 TL'den az hanehalkı geliri olan kişilere göre hem sağlanan avantaj boyutunu
hem de maliyet boyutunu daha fazla önemsedikleri, aylık ortalama hanehalkı geliri 8000 TL ve üzeri olan
kişilerin 6000-7999 TL arası hanehalkı geliri olan kişilere göre hem maliyet boyutunu hemde kurum imajı
boyutunu daha fazla önemsedikleri ve aylık ortalama hanehalkı geliri 8000 TL ve üzeri olan kişilerin 30005999 TL arası hanehalkı geliri olan kişilere göre kurum imajı boyutunu daha fazla önemsedikleri
belirlenmiştir. Bu konuda Altınırmak (2018) bireylerin kendilerine en uygun ipotek kredisini
seçebilmelerinin mevcut gelir düzeylerine bağlı olduğunu ifade etmiştir.



Katılımcıların verdikleri cevapların yaşadıkları şehre göre güvenirlik boyutunda değiştiği ve Kayseri
ilinde yaşayanların Sivas ilinde yaşayanlara göre güvenirlik boyutunu daha fazla önemsedikleri sonucuna
ulaşılmıştır.
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Amaç - Bu araştırma, çalışanları etkileyen psikososyal risk faktörlerinin, iş güvenliği üzerindeki etkisine
ve psikososyal risk faktörlerinin iş güvenliği bakımından önemine yönelik genel bir bakış sağlamayı
amaçlamaktadır.
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Yöntem - Çalışma nicel olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak oluşturulan ankette demografik
sorulara ek olarak “Kurumsal Amaçlı Psikososyal Risk Yönetimi Ölçeği” ve “İş Güvenliği Ölçeği (İGÖ)”
kullanılmıştır. Kahramanmaraş ilinde Tekstil işletmelerinde çalışan 398 katılımcılardan elde edilen veriler
SPSS 25.0 istatistik programı ile analize tabi tutulmuştur.
Bulgular – Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; kurumsal boyuttaki psikososyal risklerin iş
güvenliğini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği ayrıca, psikososyal risk etmenleri alt boyutlarından
performans, motivasyon, problem çözme boyutlarının iş güvenliğini pozitif yönde etkilediği, iyilik hali
boyutunun ise iş güvenliğini negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Çalışmada yordayıcı değişkenlerin iş
güvenliği üzerindeki göreli önem sırası; performans, motivasyon, problem çözme ve iyilik hali olarak
belirlenmiştir.
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Tartışma – Sertleşen rekabet koşullarına artan dijitalleşmenin eklenmesi ile çalışanlardaki psikososyal
riskler her geçen gün artmaktadır. Artan psikososyal riskler işyerlerinin güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
Elde edilen sonuçlar; hem psikososyal risklerin iş güvenliğini etkilediği konusunda yeni bakış açılarına
işaret edecek olması hem de alanyazına katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir.
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Purpose - The aim of this study is to determine the effect of psychosocial risks of employees in the
workplace on occupational safety.
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Design/ methodology/ approach – The study was designed to be quantitative. In the questionnaire
created as a data collection tool, "Institutional Psychosocial Risk Management Scale" and "Occupational
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program.
Results – As a outcome of multiple linear regression analysis; It has been determined that psychosocial
risks at the institutional level have a positive effect on occupational safety, while the sub-dimensions of
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occupational safety, while the dimension of well-being affects occupational safety negatively. The relative
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1. Giriş
Psikososyal risk etmenleri (PRE), iş güvenliği (İG) bakımından birtakım zorluklar ve tehlikelerin işyerlerinde
belirmesine sebep olmaktadır. İnsanoğlunun fiziksel ve mental hassas yapısı nedeniyle, bu tehlikelerin
oluşturduğu riskler her geçen gün daha önemli bir hal almaktadır (Çevik Taşdemir ve Paksoy, 2021: 46). İş
sağlığı ve güvenliği (İSG)çalışmalarının amacı; çalışanların daha sağlıklı bir ortamda faaliyetlerini
sürdürmelerini sağlayarak, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaktır. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) ’nün “sosyal, fiziksel ve zihinsel yönden iyilik hali” şeklinde ifade ettiği sağlık tanımında,
psikososyal riskler vurgulanmaktadır. Buna karşın iş hayatı aktörleri, psikosoyal risk faktörlerine gereken
özen ve önemi göstermemektedir. İş Yerinde İşçilerin Güvenliği ve Sağlığına İlişkin 1989 Avrupa Komisyonu
Konseyi Çerçeve Direktifi 89/391/EEC'nin yürürlüğe girmesinden bu yana, Avrupa Birliği'nde (AB) politika
düzeyinde psikososyal risklerin yönetimine yönelik bir dizi önemli gelişme kaydedilse de bu düzenlemeler,
iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmeyi amaçlayan girişimler için beklenen etkiyi oluşturmamıştır (Leka, Jain,
Iavicoli ve ark., 2011: 558).
Günümüzde, değişen ve dönüşen iş yaşamı ile birlikte psikososyal riskler her geçen gün daha fazla
belirginleşmekte ve artış göstermektedir. Psikolojik durumun kötü olmasıyla; çalışanlar bedenen, ruhen ve
bilişsel olarak olumsuz yönde etkilerken, işyerlerindeki iş güvenliği ciddi boyutlarda tehlikeye girmektedir.
Avrupa Birliği İş Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), psikososyal riskleri; mobbing, çalışanların kararlara
katılımının yetersizliği, stres, taciz, şiddet, kariyer gelişim olanaklarının kısıtlılığı, zayıf geri bildirim, ağır iş
yükü/ temposu, iletişim süreçlerindeki zorluklar, yetersiz değerlendirme, sosyal izolasyon, uzun çalışma
saatleri, olumsuz iş güvenliği koşulları ve gelişmemiş kurum kültürü olarak sıralamıştır. Bu faktörlere ek
olarak çalışanın sosyal yaşamında karşılaştığı psikososyal zorlukları da ilave etmiş ve iş yaşamının bu
faktörlerden negatif anlamda etkilediğini belirtmiştir (EU-OSHA, 2022).
Belirtilen sebepler nedeniyle çalışmanın amacını, kurumsal düzeydeki psikososyal riskler ile iş güvenliği
arasındaki ilişkinin gücünü ortaya koymak oluşturmaktadır. Araştırmada, psikososyal risk etmenleri ve iş
güvenliği ilişkisine geniş bir bakış açısı sunulmaktadır.
Gerçekleştirilen araştırmada, detaylı bir literatür araştırması yapılarak psikososyal riskler ve iş güvenliği
kavramları tanımlanmış ve kavramlar arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Sonrasında çoklu doğrusal
regresyon analiziyle; psikososyal risk etmenleri ve alt boyutlarının iş güvenliği üzerindeki etkileri ile ilgili
sonuçlara yer verilerek psikososyal risk etmenleri ve iş güvenliği arasındaki ilişkiye vurgu yapılmıştır. Son
olarak ise araştırma neticesinde ulaşılan bilgiler ışığında teorik ve pratik yönde yöneticilere, gelecek
araştırmacılara, karar alıcılara ve politika yapıcılara önerilerde bulunulmuştur.

2. Kavramsal Çerçeve
Bu bölümde iş güvenliği ve PRE kavramlarına ilişkin kavramsal bilgilerle birlikte; kurumsal psikososyal
risklerin, çalışanların iş güvenliği algıları üzerine etkisine dair teorik bir bakış açısı sunulacaktır.
İş güvenliği, çalışma ortamlarında; sağlığa zarar verebilecek koşullardan ve işin yürütümü esnasında oluşan
tehlikelerden çalışanları korumak ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı tesisi yapılan sistematik
çalışmalardır (Dizdar, 2002). İş yerlerinde iş güvenliğini tehlikeye sokabilecek nitelikte olan riskler; kimyasal
riskler, fiziksel riskler, ergonomik riskler, biyolojik riskler ve psikososyal riskler olmak üzere 5 kategoride
toplanmaktadır. Ancak geleneksel İş Güvenliği (İG) riskleri kavramı; uygun olmayan makine/ekipman,
güvensiz işyeri ortamı, tehlikeli davranışlar, kişisel koruyucu donanım eksikliği gibi gözle görülebilir
durumları ifade etmekte ve insanın sosyal bir varlık olduğu göz ardı edilmektedir. Bu nedenle, PRE de diğer
risk etmenleri gibi işyerlerinde hak ettiği dikkat ve özeni görmelidir. Çoğu durumda; psikososyal riskler
etmenleri, fiziksel ve teknik risklere göre (Dahler-Larsen, Sundby, Boodhoo, 2020: 130) ikinci hatta üçüncü
planda kalmaktadır. Diğer bir deyişle; kurumsal psikososyal risk yönetimi, diğer iş güvenliği risk
yönetimlerinin maalesef gerisinde kalmaktadır (Walters ve Wadsworth, 2014: 117).
Dünya genelindeki artan küreselleşme baskısı, organizasyonlarda rekabet baskı ile birlikte Bilgi İletişim ve
Teknolojinin (BİT) ve İnternet'in hızla yayılmasıyla artan erişilebilirlik, kovid-19 sebebiyle uzaktan çalışma
modellerinin yaygınlaşması gibi birçok etmen çalışma dünyasını, dolayısıyla da çalışma ilişkilerini önemli
ölçüde değiştirmektedir. Çalışma ortamındaki yapısal ve teknolojik değişiklikler, işin yoğunlaşmasına, strese
ve çalışanlarda yorgunluğa neden olabilmektedir (EU-OSHA, 2013-2020: 49-50). Bu durumlarda, çalışanların
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psikososyal risklere maruziyetleri artmakta dolayısıyla psikolojik sağlıkla ilgili konuların giderek daha önemli
hale gelmesine sebep olmaktadır.
Çalışma ortamı, organizasyon, yönetim, ihtiyaç ve sorumluluklarının yönetilememesi gibi durumlar
psikososyal risk alanlarından bazılarıdır (Walters ve Wadsworth, 2014: 117). Bu durumların belirginleşmesi,
çalışma ilişkileri bakımından birtakım zorlukların da oluşması anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği'nde 2000
yılında psikososyal risk etmenlerinin; işle ilgili en sık görülen ikinci rahatsızlık olduğu ve çalışma ortamı
kaynaklı şiddet ve stresin, ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının %1 ile %3,5 oranları arasında bir kısmını
oluşturabileceği öngörülmektedir (Hoel, Sparks ve Cooper, 2001: 5). PRE’nin oluşturduğu maliyetler,
çoğunlukla işyerindeki kayıp süreler ve yüksek maliyetle ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, PRE için acil
olarak toplumsal bir eylem planına gereksinim olmakla birlikte; devlet politikalarından bağımsız
gerçekleştirilen gerek bireysel gerekse kurumsal düzeydeki girişimlerin ihtiyacı karşılamayacağı
değerlendirilmektedir (Dollard, Skinner, Tuckey, vd., 2007: 2-3).
Fernandes ve Pereira (2016: 3- 12); PRE’nin herhangi bir türünün, çalışanların ruh sağlığı ve psikososyal iyilik
halini bozduğunu ileri sürerken; çalışanların psikososyal risklere maruz kalmasının, fiziksel ve zihinsel
sağlıklarından genel çalışma ortamına ve dinlenme zamanlarının kalitesine kadar birçok etmeni çeşitli
seviyelerde etkilediğini ifade etmektedir. PRE, “çağın hastalığı” olan strese yol açabileceği gibi, buna paralel
olarak fiziksel esenliğin bozulmasına da yol açabilmektedir. Mesela, strese bağlı durumlar; vücutta kas
gerginliğinin artışına yol açabilmekte ya da davranış değişikliğine yol açarak sağlığın bozulmasına sebep
olabilmektedir. Benzer şekilde termin tarihi yakın olan bir iş; çalışanın mola vermeden çalışmasına, dolayısıyla
fiziksel sağlığın bozulmasına sebep olabilmektedir (HSE, 2021). Psikososyal riskler; sağlıksız ve güvensiz
çalışma ortamlarına, maluliyet ödemelerinin artışına, çalışanların aktif yaşamdan erken ayrılmasına, iş
güvenliği bakımından olumsuz durumlara (EU-OSHA, 2013-2020: 49) ve ürüne ya da hizmete katma değer
sağlamayan birtakım harcamalara sebep olabilmektedir.
Cartwright ve Cooper (1997), ABD'nin Kaliforniya eyaletinde her yıl strese bağlı psikiyatrik rahatsızlıklar için
3.000'den fazla tazminat talebi kaydedildiğini belirtmiştir. Cahill, (1996: 308), psikososyal risk etmenlerini
olumsuz psikolojik ve fizyolojik sonuçlarla ilişkilendirirken, çeşitli ekonomik güçlüklerin, çalışan üzerindeki
psikososyal riskleri arttıracağını ileri sürmüştür. Smith, Muto, Sairenchi ve ark., (2010), hastanelerde
sürdürdüğü araştırmasında işyeri güvenlik iklimi ile psikososyal risk faktörlerinin ilişkili olduğunu tespit
etmiştir. Franklin ve Gkiouleka (2021:12), işçilerle iletişim ve eğitim çalışmalarına ek olarak, iş organizasyonu
ve iş güvenliğindeki değişikliklerin planlanması ve çalışanların yönetimine katılımlarının PRE'nin
belirlenmesi ve PRE'nin önlenmesi için önemli olacağını ileri sürmüştür. Aydın ve Barın, (2020), genel olarak
iş güvenliği ile yakın konsepte sahip olan güvenlik ikliminin, PRE algısını anlamlı olarak etkilediğini ileri
sürmüştür. Alan yazında; güvenliğin PRE üzerindeki etkisinin ve PRE’nin tükenmişliğe, iş kazalarına, meslek
hastalıklarına etkisini incelendiği çalışmalara rastlanmıştır. Ancak PRE’nin iş güvenliğine etkisini inceleyen
bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
Heinrich'in Nedensellik Teorisi’nde açıklandığı üzere; kazaların %88 tehlikeli davranış sebebiyle meydana
gelmektedir (Heinrich, 1931). PRE’nin yüksek olması durumunda, kişi dalgınlık, unutkanlık, moral bozukluğu
vs., sebeplerden dolayı kazaya daha meyilli olacak, iş güvenliği azalacaktır.

3. Yöntem
Kurumsal düzeydeki psikososyal riskleri iş güvenliği üzerine etkisinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen
araştırmanın bu bölümünde; sırasıyla; araştırmanın model ve hipotezleri, evren ve örneklemi, veri toplama
araçları ve verilerin analizlerine ilişkin bilgiler açıklanacaktır. Verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon
yönteminden yararlanılmıştır.
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Konuya ilişkin olarak yerli ve yabancı yazında yer alan kavramsal bilgiler ve ampirik çalışmaların ışığında
oluşturulan hipotezler ve bu doğrultuda yapılandırılan araştırma modeli sunulmaktadır (Şekil 1). Modelde
iş güvenliği bağımlı değişken, kurumsal düzeydeki psikososyal riskler ise bağımsız değişkenlerdir. Bu
araştırma modelinde bağımsız değişkenin, bağımlı değişkende oluşturduğu etkiler açıklanmaya çalışılacaktır.
Bireylerin piskososyal riskleri ve alt boyutları ile iş güvenliği arasındaki ilişkiler incelenmektedir.
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Şekil 1: Araştırma Modeli
Araştırma modeline göre kurumsal psikososyal risk etmenlerinin ve dört boyutunun (performans,
motivasyon, problem çözme ve iyilik hali ) iş güvenliği üzerinde etkisinin var olup olmadığı var ise bu
etkisinin boyutu test edilmiştir.
Çalışma için geliştirilen ve Şekil 1’ de belirtilen hipotezlere aşağıda yer verilmiştir.
H1. Kurumsal psikososyal riskler, iş güvenliğini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1a. Performans, iş güvenliğini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1b. Motivasyon, iş güvenliğini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1c. Problem çözme, iş güvenliğini pozitif ve anlamlı olarak etkiler.
H1d. Olumsuz iyilik hali, iş güvenliğini negatif ve anlamlı olarak etkiler.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarında
çalışan işçiler oluşturmaktadır. Kovid 19 Pandemi sürecinde üretim faaliyetleri devam etmektedir ancak
kısıtlamalar ve bulaş riski sebebiyle veriler çevrimiçi anket kullanılarak toplanmıştır. Çevrimiçi anketin
tamamlanması ortalama 4-5 dakika sürmektedir. Verilerin toplanmasında, çoğu durumda, tüm topluluğu test
etmek neredeyse imkansızdır. Bu nedenle bu çalışmada verilerin toplanmasında temel araştırma için ek
girdilerin gerekli olmadığı ‘kolayda örnekleme’ yöntemi uygulanmıştır (Haşıloğlu vd., 2015).
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı verilerine göre araştırmanın evreni 17.804 çalışandan oluşmaktadır
(DOĞAKA, 2022). Söz konusu evreni temsil edecek örneklem büyüklüğü% 95 güven seviyesi, % 5 hata payı
ile 384 olarak saptanmıştır (Bal, 2001). 01/02/2022– 01/03/2022 tarihleri arasında iletilen 600 anket formundan
423 adet geri dönmüş, bunlardan 398 adeti kullanılabilir bulunmuş geriye kalan 177 form özensiz
doldurulduğu tespit edildiğinden araştırma dışında tutulmuştur.
Araştırmanın etik içeriklerini karşılamak için çalışma öncesinde Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri
Bilimler Etik Kurul’undan 03 nolu toplantısında alınan 27 sayılı karar ile gerekli izinler alınmıştır. Ayrıca,
araştırmaya katılmadan önce tüm katılımcılar, ankete katılımın gönüllük esasına dayalı olduğu konusunda
bilgilendirilmiştir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında veriler bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın ilk bölümü demografik
sorulardan, ikinci bölümü ise çalışanların iş güvenliği ve kurumsal psikososyal risk yönetimi düzeyini
belirlemek için iki ayrı ölçekten derlenen sorulardan oluşmaktadır. Ölçeklere ait sorular (1) hiç katılmıyorum
(2) katılmıyorum (3) kararsızım (4) katılıyorum ve (5) tamamen katılıyorum şeklinde 5’li likert tipi bir
derecelendirmeye sahiptir. Kullanılan ölçeklere aşağıda verilmiştir.
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3.3.1. Kurumsal Amaçlı Psikososyal Risk Yönetimi Ölçeği: Ölçek Çilingirtürk, Uyar, Aktaş, Arıcı ve Yalçınay
(2014) tarafından geliştirilmiş olup, “performans”, “motivasyon”, “problem çözme” ve “iyilik hali” olmak
üzere dört boyutlu 61 sorudan oluşmaktadır.
3.3.2. İş Güvenliği Ölçeği: Çalışmada İş Güvenliği Ölçeği (İGÖ) kullanılmıştır. Ölçek, işgörenlerin iş güvenliği
algılarının düzeyini belirlemek için Williamson ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilmiş olup, Atay, F.
(2006) tarafından Türkçe'ye uyarlaması yapılmıştır. 32 maddeden oluşan ölçekte bireylerin iş güvenliği
düzeyleri tek faktörde değerlendirmektedir.
3.4. Verilerin Analizi
İş güvenliği ve psikososyal risk yönetimi puanlarının dağılımı çarpıklık ve basıklık katsayıları temel alınarak
incelenmiştir. Normal dağılım varsayımının karşılanabilmesi için çarpıklık ve basıklık katsayısının ±1
aralığında bulunması yeterlidir (Tabachnick ve Fidell, 2007). Bu araştırmada ölçme araçlarından elde edilen
puanlar için hesaplanan çarpıklık ve basıklık katsayılarının belirtilen aralıkta yer aldığı gözlenmiştir (Tablo
1).
Tablo 1. Ölçme Araçlarından Elde Edilen Puanlara Ait Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları
Çarpıklık

Basıklık

Değişkenler
z

SH

z

SH

İş güvenliği

-0,18

0,13

0,17

0,26

Performans

0,34

0,13

0,26

0,26

Motivasyon

0,27

0,13

0,43

0,26

Problem çözme

0,32

0,13

0,83

0,26

İyilik hali

0,46

0,13

0,80

0,26

Ps.RYÖ= Psikososyal Risk Yönetimi Ölçeği
İş güvenliği ve psikososyal risk yönetimi bileşenleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson
korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Psikososyal risk yönetimi bileşenlerinin iş güvenliği üzerindeki
yordayıcı etkisini saptamak amacıyla ise çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi
öncesi bazı varsayımlar test edilmiştir.
Çok değişkenli uç değerlerin saptanması amacıyla Cook uzaklık değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen değerler
(Cook distance <1) veri setinde çok değişkenli uç değerlerin bulunmadığını göstermiştir. Bağımsız değişkenler
arasında çoklu bağlantı (Multicollinearity) probleminin tespitivaryans artış faktörü (VIF) değerleri
hesaplanarak araştırılmıştır. VIF<10 olması çoklu bağlantı probleminin bulunmadığını göstermektedir
(Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010). Hesaplanan değerleri (1,06≤VIF≤2,69) değişkenler arasında çoklu
bağlantı probleminin olmadığını göstermiştir. Hataların bağımsızlığı varsayımını incelemek için DurbinWatson katsayısı hesaplanmıştır. Bu katsayının (>1,5 ve <2,5) aralığında bulunması, hataların bağımsızlığı
varsayımının karşılandığını göstermektedir (Kalaycı, 2017). Durbin-Watson katsayısı 1,63 olarak hesaplanmış
ve ilgili varsayım karşılanmıştır. Eşdeğişkenlik (homoscedasticity) varsayımının karşılanıp karşılanmadığını
saptamak için standartlaştırılmış artıklara ait grafikler incelenmiştir. Histogram grafiğinde artıkların normale
oldukça yakın dağıldığı bulgulanmıştır (Şekil 1). Normal P-P Plot grafiğinde, artıkların büyük bir oranı normal
dağılım çizgisine yakın ve paralel bir şekilde dağıldığı saptanmıştır (Şekil 2). Elde edilen sonuçlar,
eşdeğişkenlik varsayımının karşılandığını işaret etmiştir. Analizler SPSS 25.0 istatistik paket programı ile
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 1. Standartlaştırılmış Artıklar için (a) Histogram Grafiği (b) P-P Plot Grafiği

4. Bulgular
Çalışmanın analizinde uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda Tablo 2’de ortaya konduğu
üzere iş güvenliği puanları ile performans (r=0,58; p<0,01), motivasyon (r=0,57; p<0,01), problem çözme (r=0,55;
p<0,01) ve iyilik hali (r=-0,23; p<0,01) puanları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif ve negatif yönlü
ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Performans, motivasyon, problem çözme puanları arttıkça iş güvenliği
puanları da artış göstermiştir. İyilik hali puanları arttıkça iş güvenliği puanlarının azaldığı gözlenmiştir.
Tablo 2. İş Güvenliği ve Psikososyal Risk Yönetimi Puanları Arasındaki İlişkilere Ait Pearson Korelasyon
Katsayıları
Değişkenler

Ort

Ss

1.

2.

3.

4.

5.

1.

İş güvenliği

109,97

13,69

1

2.

Performans

48,67

7,33

0,58**

1

3.

Motivasyon

45,49

7,49

0,57**

0,72**

1

4.

Problem çözme

58,80

8,92

0,55**

0,63**

0,71**

1

5.

İyilik hali a

49,59

9,58

-0,23**

-0,13*

-0,17**

-0,24**

1

p<0,01; *p<0,05; N=350; a Yüksek puanlar olumsuz ruh halini belirtmektedir.

**

Tablo 3. Psikososyal Risk Yönetiminin İş Güvenliği Üzerindeki Etkisini Belirlemek İçin Gerçekleştirilen
Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken

B

SH

(Sabit)

56,27

5,68

Performans

0,56

0,11

Motivasyon

0,37

Problem çözme
İyilik hali

t

p

9,90

0,00

0,30

4,98

0,00

0,12

0,20

3,02

0,00

0,29

0,09

0,19

3,09

0,00

-0,15

0,06

-0,11

-2,56

0,01

R=0,647

β

R2=0,419

F(4;345)=62,13

p<0,001

Bağımlı değişken= İş güvenliği
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Tablo 3 incelendiğinde, psikososyal risk yönetimi bileşenlerinin birlikte iş güvenliği ile anlamlı bir ilişkiye
sahip olduğu bilgisine ulaşılmıştır (R=0,647; F(4;345)=62,13; p<0,001). Psikososyal risk yönetimi bileşenleri iş
güvenliğindeki değişimin %42’sini açıklamıştır. Performans (β=0,30; p<0,05), motivasyon (β=0,20; p<0,05),
problem çözme (β=0,19; p<0,05) iş güvenliğini pozitif yönde yordamaktadır. İyilik hali ise iş güvenliğini
negatif yönde yordamaktadır (β=-0,11; p<0,05). Yordayıcı değişkenlerin iş güvenliği üzerindeki göreli önem
sırası; performans, motivasyon, problem çözme ve iyilik hali şeklindedir.

5. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada alan yazına kazandırılan bilgiler, gelecekte PRE’nin etkin yönetimine yönelik bakış
sunmaktadır. Psikososyal risk etmenleri göründüğünün aksine organizasyonlara ve çalışanlarına ciddi
kayıplar oluşturabilecek potansiyele sahiptir. PRE’nin hem birey üzerinde hem de çalışma hayatı ve iş
uygulamaları üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu durumdan kaynaklı olarak, insanlar; İG
bakımından kayıplara; organizasyonlar ise ekonomik olarak ürüne ve/veya hizmete katmadeğer sağlamayan
kayıplara sürüklenmektedir. Karar vericilerin; zorluklarla başa çıkmak, etkin karar alma mekanizmaları,
rekabet edilebilirlik süreçleri için PRE’nin tespiti ve yönetimi mecburidir.
Belirtilen sebeplerle gerçekleştirilen araştırmada, "psikososyal risk etmenleri" kavramsal olarak açıklanmıştır.
Psikososyal risk etmenlerinden dolayı işine odaklanma konusunda mücadele eden çalışanlara ve yöneticilere;
öncelikle PRE konusunda farkındalık artırımı, bu risklerin yönetimi, iş güvenliğini nasıl etkilediği
konularında bilgiler verilerek, çalışanların ve dolayısıyla da organizasyonların belirtilen kavramlardan
kaynaklı olarak oluşan negatif durumların önüne geçilmesi ve dolayısıyla organizasyonların verimliliğinin
arttırılması açısından yapılan araştırma önem arz etmektedir.
Çalışma sonucu değerlendirildiğinde performans (β=0,30; p<0,05), motivasyon (β=0,20; p<0,05), problem
çözme (β=0,19; p<0,05) iş güvenliğini pozitif yönde yordamaktadır. Olumsuz iyilik hali ise iş güvenliğini
negatif yönde yordamaktadır (β=-0,11; p<0,05). Yapılan analizler neticesinde psikososyal risk etmenlerinin, iş
güvenliğini olumlu ve anlamlı olarak etkilediği bulgulanmıştır. Bu bulgu literatür ile uyumludur. Başlıca
psikososyal risk faktörleri oluşumu; aşırı iş yükü, rol belirsizliği, yetersiz katılım, etkin olmayan yönetim, iş
güvencenin noksanlığı, eksik iletişim, destek yoksunluğu, psikolojik ve/veya cinsel taciz, üçüncü şahıs şiddeti,
vb., durumların varlığında ortaya çıkabilmektedir (EU-OSHA, 2013-2020). Bu gibi durumların iş güvenliğini
etkilediği bilinmektedir. Yordayıcı değişkenlerin iş güvenliği üzerindeki göreli önem sırası; performans,
motivasyon, problem çözme ve iyilik hali şeklindedir.
Heinrich (1941)’in İSG konusunda ifade ettiği üzere "Ölüm, yaralanma ve ıstırap yaratan bir durum ortaya
çıktığında, bu durum yıllık olarak bir kralın fidyesine mal olduğunda, tedavisinin pratik olduğu
kanıtlandığında ve bu konuda bir şeyler yapılabileceği ve yapılması gerektiği konusunda herkes hemfikir
olduğunda; konuşmayı bırakmanın, kolları sıvamanın ve işe koyulmanın zamanı gelmiştir”. Yerinde bir
yaklaşımla, PRE ve özelinde işle ilgili stresin yönetimi ve önlenmesi gerçekleştirilebilir. Psikososyal riskleri
yönetmek işverenler için yalnızca etik bir yükümlülük değil, aynı zamanda 89/391/EEC sayılı Çerçeve
Direktifinde belirtilen yasal bir zorunluluk olup; sosyal ortaklar işle ilgili stres, taciz ve şiddete ilişkin konuları
çerçeve anlaşmalarla desteklemelidir (OSHA, 2021). Ayrıca diğer işyeri güvenliği ile ilgili risklerde olduğu
gibi, psikososyal riskleri azaltmak için toplu koruma yöntemlerine bireysel koruma yöntemlerine kıyasla
öncelik verilmelidir.
Diğer süreçlerde olduğu gibi PRE ile süreçlerinde de önemli noktalardan biri, zamanında, doğru kararları
almak ve uygulamaktır. Gelgelelim, bu her zaman mümkün olamamaktadır. Sivil toplum kuruluşları, ticari
şirket yöneticileri, hükümetler vb. dahil olmak üzere tüm karar vericiler, hızlı ve etkin karar alma süreçlerinde
zorluk yaşamaktadır. Bu noktada, ilk basamak psikososyal risklerin öneminin kavranmasıyla birlikte tespitin
gerçekleştirilerek değerlendirilmesi aşamasıdır. Akabinde, yapılacaklar arasına; PRE’ne göre müdahalelerin
oluşturulması, yol gösterici faaliyetlerin sistematik bir şekilde oluşturulması ve yürütümü, proaktif
politikaların uygulaması, bu konuda çalışanların bilgilendirilmesi, müdahaleler için önceliklerin saptanması,
mikro ve makro boyutlarda yol alabilmek adına gelişmiş ülkelerdeki İSG uygulamaları ile mevcut
uygulamaları kıyaslayarak iyi uygulamaların model olarak alınması, ve belirginleşen risklerin öngörümü vb
uygulamalar alınmalıdır (Smulders, 2002; Dollard, Skinner, Tuckey, vd., 2007: 3)
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Psikososyal risk etmenleri çoğunlukla sağlıkçılar tarafından araştırılmış olup endüstri gibi çok az çalışılan
nüfus gruplarında bu faktörlerin kapsamını anlamak ve daha sağlam deneysel çalışmalar yapmak
gerekmektedir. İşyerlerinde bütünsel stres azaltma tekniklerine daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiği
giderek daha açık hale gelmektedir. Ayrıca, gerek çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini gerekse de
organizasyonların verimliliğini arttırması bakımından, psikososyal risk faktörlerinin başka değişkenlerle
ilişkilerinin araştırılması, gelecek araştırmacılara önerilmektedir.
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Amaç – Bilgisayar ve İnternet bilgi için geçmişte insana bağlı olmuştur. Nesnelerin İnterneti kavramı ile
birlikte bu konuda insana bağlılık azalmaktadır. İşletmelerde kullanımı her geçen gün artan bu teknoloji,
verimliliği arttırdığı gibi muhasebe ve denetim süreci üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Her yenilikte
olduğu gibi bu teknoloji ile birlikte olumlu etkilerin yanı sıra yeni riskler de ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, Nesnelerin İnterneti teknolojisinin kapsamlı bir doküman ve içerik analizini yaparak
muhasebe ve denetim sürecine etkilerini tespit etmek ve ortaya çıkardığı riskleri belirleyerek çözüm
önerileri sunmaktır.
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Yöntem – Bu çalışmada, literatürde yer alan ikincil veri kaynakları kullanılarak doküman analizi ve içerik
analizi olarak ifade edilen nitel araştırma yöntemleri aracılığıyla analiz yapılmıştır.
Bulgular – Çalışma bulgularımıza göre Nesnelerin İnterneti teknolojisinin; gerçek zamanlı kayıt, kayıt
hatalarını azaltma, maliyet yönetimini iyileştirme, dijital raporlamaya imkân verme, denetçilerin kanıt
toplama faaliyetlerini kolaylaştırma ve stok denetimini kolaylaştırma gibi olumlu etkilerinin yanı sıra veri
analizi, maliyetler ve siber güvenlik gibi sorunları da vardır.
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Tartışma – Blok Zinciri, Metaverse ve Web 3.0 gibi teknolojiler ile Nesnelerin İnterneti kavramı yeni bir
boyuta geçmekte ve insana olan ihtiyaç azalmakta olsa da doğru kararlar için insana ait beş duyuya her
zaman ihtiyaç olacağı düşünülmektedir.
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Purpose – Computers and the Internet were dependent on humans for information in the past. With the
concept of the Internet of Things, the dependency on humans has been decreasing. This technology, the
use of which is increasing day by day in businesses, not only increases productivity but also has positive
effects on the accounting and auditing process. As is the case with each innovation, this technology entails
some new risks besides its positive effects. The aim of the present study is to carry out a comprehensive
document and content analysis of the Internet of Things technology and to determine both its effects on
the accounting and auditing process, to identify the risks posed, and to offer solutions to these risks.
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Design/methodology/approach – In this study, as a qualitative research design, document and content
analysis have been conducted by using secondary data from the literatüre.
Findings – The results showed that, on the one hand, the Internet of Things has positive effects such as
real-time registry, reducing registry errors, improvement of cost management, enabling to digital
reporting, facilitating auditors in the process of collecting evidence, and facilitating the stock
management, on the other hand, it has some problems such as data analysis, costs, and cyber security.
Discussion – Even if the concept of the Internet of Things takes on new dimensions and dependency on
humans has been decreasing with the help of Blockchain, Metaverse, and Web 3.0 tools, it is thought that
there will always be the need for the five senses of humans for right decisions.
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1. GİRİŞ
İnternetin keşfi ile birlikte, bilginin paylaşımı ve iş yapış şekilleri hızlı bir şekilde değişmiştir. WEB 1.0 olarak
adlandırılan bu sürecin başlangıcında statik web sayfalarında yer alan bilgiler tekil olarak bilgisayarlar
aracılığıyla insanların kullanımına sunulmuştur. Az sayıda bilgi sağlayıcısının olduğu ve kullanıcıların
tüketici konumunda yer aldığı bu sistem, yerini zamanla dinamik bir sistem olan WEB 2.0’a bırakmıştır. WEB
2.0 ile akıllı telefonların ve nesnelerin internete entegrasyonu sağlanmış ve bilgi üretme kaynakları
çoğalmıştır. Bu sayede geçmişte tamamen insanlara bağımlı olan bilgisayarlar (cihazlar) ve internetin kendi
bilgi araçları ile güçlendirilmeleri (Madakam ve diğerleri, 2015) zaman kıstı ve insandan kaynaklı hata
sorununu önemli ölçüde ortadan kaldırmıştır. Paylaşılan sanal bir evren olarak tanımlanan Metaverse
(Caulfield, 2021) ile günümüzde WEB 3.0 sürecine doğru gidilmektedir.
İş süreçlerinde internetin kullanılmadığı zamanlar da dâhil olmak üzere kurumsal varlıkların yönetilmesinde
muhasebe bilgi sisteminden her zaman yararlanılmıştır. Coğrafi olarak dağınık ve büyük ölçekli işletmelerin
etkili bir muhasebe sistemi olmadan varlıklarını devam ettirmelerinin ve yönetilmesinin mümkün
olamayacağı yönünde birçok görüş bulunmaktadır (Kaplan ve Johnson, 1987). Günümüzün önemli
gelişmelerinden biri olarak Nesnelerin İnterneti (Nİ) [Internet of Things (IoT)] teknolojisinin muhasebe
sürecine entegrasyonuyla birlikte, işletmelerin daha etkili yönetilmesi ve varlıklarını devam ettirebilmeleri
daha mümkün hale gelmiştir. Nİ benzersiz tanımlayıcılar ile insandan insana ya da insandan bilgisayara,
insana ihtiyaç duymadan bir ağ üzerinden veri aktarma yeteneği olan, birbirleri ile ilişkili bilgi işlem cihazları,
mekanik ve dijital makineler, nesneler, hayvanlar veya insanlardan oluşan bir sistemi ifade etmek için
kullanılan bir kavramdır (Gillis, 2020). Nİ ile finansal bilgiler finansal olmayan bilgiler ile
desteklenebilmektedir. Henüz yaygın bir şekilde muhasebe bilgi sistemine tam anlamıyla entegre edilmemiş
olan bu teknolojinin özellikle blok zinciri teknolojisi ile muhasebe bilgi sistemine entegre edilmesiyle,
insanların, varlıkların ve risklerin daha etkin yönetilmesi mümkün olabilir ve işletmelerin gelecekteki
performansları daha iyi tahmin edilerek daha doğru kararlar alınabilir. Örneğin mağazalar arasındaki satış
gelirlerindeki farklılıkları; ziyaretçi trafiğini, kuyruk sürelerini, stokları, temizliği, park yerlerini ve potansiyel
olarak personel ve müşterilerin duygusal tepkilerini izleyen sensörler ve kameralardan gelen veriler Nİ
teknolojisinden elde edilen verilerle analiz edilebilmektedir. Bu anlamda Nİ teknolojisinin veri kalitesi;
hareket işleme, varlık, gelir, maliyet ve risk analizi, ürün kalitesi ve çalışan performansı da dâhil olmak üzere
muhasebe ve yönetim üzerinde olumlu etkilerinin olması beklenmektedir (ICAEW, 2019).
Büyük bir değişim olarak kabul edilen Nİ teknolojisinin endüstride yaygın bir kullanım alanına sahip
olmasına (Nižetić ve diğerleri, 2019) rağmen, muhasebe ve denetim alanında henüz istenen kullanım düzeyine
ulaşmadığı, hatta bu alanda çok az sayıda akademik çalışmanın yapıldığı gözlenmektedir. Nİ teknolojisinin
muhasebe ve denetim süreçleri dâhil tüm iş süreçlerinde kullanılmasının önemli avantajlarının olduğunu
ifade etmek mümkündür. Bu avantajların yanında, Nİ teknolojisinin kullanımının yol açacağı bir takım
risklerin olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Sağladığı avantaj ve içinde barındırdığı bir takım risklerle
bir bütün olarak bu teknolojinin yakın zamanda muhasebe ve denetim süreçlerinde yaygın bir şekilde
kullanılacağı, muhasebe ve denetim sürecindeki iş yapış şeklini önemli ölçüde değiştireceği öngörülmektedir.
Nİ ile muhtemel risklerin önceden belirlenebilmesi, risk kaynaklı zararları en az seviyeye indirecektir. Ayrıca
Nİ’nin iş süreçlerinde yol açtığı ve açacağı değişimleri belirlemek, muhasebe ve denetim sürecinin taraflarına
yol gösterici bir kaynak olacaktır.
Bu çalışmanın amacı, nitel bir araştırma yöntemi olan doküman ve içerik analizi yöntemini kullanarak Nİ
teknolojisini kapsamlı bir şekilde inceleyerek, bu teknolojinin muhasebe ve denetim sürecine etkisini tespit
etmek ve muhtemel riskleri belirleyerek çözüm önerileri sunmaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara yanıt
aranacaktır:
i. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin muhasebe süreci üzerindeki etkileri nelerdir?
ii. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin denetim süreci üzerindeki etkileri nelerdir?
iii. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin muhasebe ve denetim kapsamında oluşturduğu riskler ve zorluklar
nelerdir?
iv. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin Blok Zinciri teknolojisi ile entegrasyonunun muhasebe ve denetim
üzerine olası etkileri nelerdir?
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1.1. Literatür Taraması
Tablo 1. Nesnelerin İnterneti ve Muhasebe/Denetim Üzerine Literatür
Yazarlar
(Yıl)

Erturan ve
Ergin
(2017)

Kablan
(2018)

Yıldız ve
Ağdeniz
(2019)

Zeybek ve
Yılmaz
(2019)

Wu ve
diğerleri
(2019)

Van
Niekerk ve
Rudman
(2019)

Çalışmanın
Yöntemi

Çalışmanın Amacı

Derleme

Çalışmada, Nİ kavramının stok
döngüsü kapsamında denetim
alanında
uygulanabilirliğinin
açıklanması amaçlanmaktadır.

Derleme

Bu
çalışmada,
geleceğin
işletmelerinde
muhasebe
denetimi, denetçinin rolü ve Nİ
kavramının, denetim alanına
etkileri ve mevcut denetim
anlayışının
değişmesi
gerektiğine dair varsayımlar
açıklanmaktadır.

Derleme

Çalışmada, Nİ, yapay zekâ ve
büyük veri hakkında bilgi
verilerek
bu
teknolojilerin
denetçiler
tarafından
birer
denetim
aracı
olarak
kullanılabilirliğinin
değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır.

Derleme

Çalışma
kapsamında
Nİ
güvenliği
üzerine
yapılan
çalışmalar incelenerek Nİ’nin
yapısı ve güvenlik tehditleri ele
alınmıştır.
Ayrıca
Nİ
denetiminde değerlendirilecek
kontrollerin
belirtilmesi
ve
güvenliğine yönelik alınabilecek
önlemlerin
sunulması
amaçlanmıştır.

Uygulama

Uygulama
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İşletmelerde blok zinciri ve Nİ
teknolojilerinin
uygulama
modeli geliştirilerek bu model ile
muhasebe
bilgi
kalitesini
artırmak amaçlanmıştır.
Bir işletmede muhasebe ve
denetim
ortamında
Nİ
teknolojisinin
kullanımında
finansal
bilgiler
üzerinde
oluşabilecek riskleri belirlemek
amaçlanmıştır.
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Çalışmanın Sonuçları
Nİ
teknolojisinin
işletmelerde
kullanılması ile birlikte denetim
kalitesinin artırılması, insana özgü
hataların azaltılması, zamanın etkin
kullanılması ve maliyetten tasarruf
edilmesi ile rekabet üstünlüğünün
kazanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Nİ
teknolojisinden
yararlanılması
sayesinde, insana özgü hataların
azaltılması,
denetim
kalitesinin
artırılması, zamanın etkin kullanılması
ve maliyetten tasarruf edilmesi ile
rekabet üstünlüğü kazanılmasının
muhtemel
olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır.
Nİ teknolojisi kullanılarak işletmelerin
faaliyetleri ile ilgili birçok veri
toplanabilmektedir. Bu sayede elde
edilen verilerin çokluğu denetçiler için
büyük verinin analizini odak noktası
yapmaktadır. Çalışmada denetçilerin
bu yeniliklerle beraber kendilerini
geliştirmelerinin gerekliliği sonucuna
ulaşılmıştır.
Nİ
teknolojisini
kullanan
akıllı
cihazların ortak bir algoritma, donanım
ve ara yüze sahip olmaması hepsi için
geçerli bir güvenlik protokolünün
geliştirilmesine engel olmaktadır. Bu
sebeple ev ve işyerlerinde kullanımı
artan bu cihazlar için önlem alınmaması
durumunda küresel çapta siber
saldırıların artacağı ve siber saldırıların
başka bir boyuta geçeceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Geliştirilen uygulama modelinin gerçek
zamanlı, karşılaştırılabilir ve gerçeğe
uygun bilgi sağlayarak muhasebe bilgi
sisteminin
kalitesini
artıracağı
sonucuna ulaşılmıştır.
Belirlenen riskleri kabul edilebilir bir
düzeye indirmek için bir politika
bileşeni de dâhil olmak üzere teknik ve
teknik olmayan çok katmanlı bir iç
kontrol yaklaşımı formüle edilmiştir.
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Yilmaz ve
Hazar
(2019)

Derleme

Ünlü (2020)

Derleme

Valentinetti
ve Muñoz
(2021)

Derleme

Bu
çalışmanın
amacı
Nİ
teknolojisinin
finans
ve
muhasebe
alanlarındaki
kullanımını analiz etmektir.

Çalışmada, Nİ ve radyo frekans
teknolojilerinin
kullanımının
stok denetimi üzerine etkileri
araştırılmıştır.

Çalışmada, Nİ teknolojisinin
dijital raporlama üzerine etkileri
araştırılmıştır.

Nİ
teknolojisinin
muhasebe
faaliyetlerindeki otomasyon düzeyinin
artırılmasında etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Nİ ve radyo frekansı teknolojilerinin
kullanımı ile stok denetimine fayda
sağlanacağı ve denetçilerin denetim
verimliliklerinin artacağı sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca stok denetiminde
zaman ve mekân öneminin ortadan
kalkacağı, sistemlerin uzaktan kontrol
edilebileceği ve birbirleri ile entegre
olabileceği düşünülmektedir.
Nİ
teknolojisinin
potansiyel
faydalarının
kurumsal
iletişimi
etkilediği sonucuna ulaşılmış ve bu
teknoloji ile ilgili potansiyel zorluklar
ve riskler belirlenmiştir.

Literatür incelendiğinde, Nİ teknolojisi ve muhasebe/denetim üzerine yapılan çalışmaların az sayıda olduğu
görülmektedir. Literatürde yer alan az sayıdaki çalışmada, genel olarak Nİ teknolojisinin muhasebe ve
denetim üzerindeki olumlu etkileri belirtilmiştir. Ancak yapılan bazı çalışmalar incelendiğinde, bu
teknolojinin muhasebe ve denetim üzerine olumlu etkileri ile beraber muhtemel risklerinin de mevcut olduğu
görülmüştür (Zeybek ve Yılmaz, 2019; Van Niekerk ve Rudman, 2019; Valentinetti ve Muñoz, 2021).
1.2. Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Hakkında Genel Bilgiler
Nesnelerin İnterneti teriminin ilk kullanımı Kevin Ashton'a atfedilmektedir (Ashton, 2009). Bu terim,
literatürde birçok kez tanımlanmış ve açıklanmış olmasına rağmen (Atzori ve diğerleri, 2010; Lee ve Lee, 2015;
Madakam ve diğerleri, 2015; Huang ve diğerleri, 2016; Ornes, 2016; Greengard, 2021) günümüzde Nİ'nin
gerçekte neleri tam olarak kapsadığına dair ortak bir tanım veya anlayış yoktur (Wortmann ve Flüchter, 2015).
Bu terimin kökenleri, 15 yıldan daha eskiye dayanmakta ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT)
Auto-ID Laboratuarlarının ağ bağlantılı radyo frekansı tanımlama (RFID) altyapıları üzerindeki çalışmalarına
atfedilmektedir (Atzori ve diğerleri, 2010; Mattern ve Floerkemeier, 2010). Tanımlar farklı olsa da genel olarak,
Nİ kavramı verileri yakalayan ve paylaşan benzersiz bir şekilde tanımlanabilir uç noktalardan veya
"nesnelerden" oluşan bir ağ olarak açıklanmaktadır. Bu anlamda Nİ, makine ve cihazların internet üzerinden
birbirine bağlanmasını, analitik öngörüler sağlayabilecek ve yeni operasyonları destekleyebilecek verilerin
oluşturulmasını mümkün kılan teknoloji olarak tanımlanabilir (Nord ve diğerleri, 2019). Nİ teknolojisinin
temel amacı, iş dünyasındaki her şeyi (nesnelerin durumlarını, çevre koşullarını, üretim süreçlerini, bakım
programlarını vb.) iletebilecekleri ağa entegre etmektir (Pisching ve diğerleri, 2015; Shrouf ve diğerleri,
2014). Nİ teknolojisi, bilgiyi toplayıp paylaşarak gerçek zamanlı karar vermeyi ve iş otomasyonunu
kolaylaştırmaktadır (Dai ve Vasarhelyi, 2016).
Nİ teknolojisi farklı şekillerde açıklansa da temel olarak üç katmandan oluşmaktadır (Yan ve diğerleri, 2014;
Porter ve Heppelmann, 2014).




Nesne veya cihaz (Fiziksel Algılama) katmanı,
Bağlantı (Ağ) katmanı ve
Nİ bulut (Uygulama) katmanından oluşmaktadır.

Nesne veya cihaz katmanında, mevcut temel donanım bileşenlerine ek sensörler, aktüatörler veya işlemciler
gibi Nİ teknolojisine özgü donanımlar yer almaktadır. Bu katman ile nesne konumu, özellikleri, durumu vb.
dâhil olmak üzere nesne bilgileri gerçek zamanlı olarak toplanabilmektedir. Bağlantı katmanında MQTT gibi
iletişim protokolleri, bireysel nesne ile bulut arasındaki iletişimi sağlar. Bu sayede algılama katmanından
toplanan bilgiler, yüksek verimli ağ iletimi yardımıyla veri işleme merkezlerine iletilebilir. Nİ bulut
katmanında, bağlantılı nesnelerle iletişim kurmak ve yönetmek için cihaz yazılım bileşenleri kullanılırken, bir
uygulama platformu Nİ uygulamalarının geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlar. Ayrıca analitik ve veri
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yönetimi yazılımı, bağlantılı nesneler tarafından oluşturulan verileri depolamak, işlemek ve analiz etmek için
kullanılır ve süreç yönetimi yazılımı, insanlar, sistemler ve nesneler arasındaki süreçlerin tanımlanmasına,
yürütülmesine ve izlenmesine yardımcı olur. Sonuç olarak Nİ uygulama yazılımı, belirli bir amaç için
insanların, sistemlerin ve nesnelerin etkileşimini koordine eder. Ek olarak, tüm katmanları kesen yazılım
bileşenleri, kimlik ve güvenlik yönlerinin yanı sıra örneğin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) veya Müşteri
İlişkileri Yönetimi (CRM) için iş sistemleriyle ve harici bilgi kaynaklarıyla entegrasyonu yönetir (Porter ve
Heppelmann, 2014; Wu ve diğerleri, 2019). Bir Nİ platformunun standart bir yapılandırması yoktur, ancak
belirli ihtiyaçlara ve uygulama alanlarına hitap eden çok sayıda Nİ platformu mevcuttur (Wortmann ve
Flüchter, 2015). Tablo 2’de Nİ Teknolojisi katmanları da dâhil Nİ teknolojisi yığını gösterilmiştir.
Tablo 2. Nİ Teknolojisi Yığını
Nİ Ürün Bulutu

Kimlik ve
Güvenlik
Kullanıcı
kimlik
doğrulamasını
ve sistem
erişimini
yöneten ve
ayrıca ürün,
bağlantı ve
ürün bulut
katmanlarını
güvence altına
alan araçlar

Nİ uygulaması
Belirli bir teklif bağlamında insanların,
sistemlerin ve nesnelerin/cihazların etkileşimini
koordine eden yazılım.
Analitik ve veri
Süreç yönetimi
yönetimi
Kişiler, sistemler ve
Çok sayıda zaman
nesneler/cihazlar
serisi tabanlı makine
arasındaki süreçleri
verisini depolamak,
tanımlamak, yürütmek
işlemek ve analiz
ve izlemek için yazılım
etmek için yazılım
bileşenleri
bileşenleri
Uygulama platformu
Nİ uygulamaları oluşturmak için temel bir
uygulama geliştirme ve yürütme ortamı
Nesne/cihaz iletişimi ve yönetimi
Nesneleri/cihazları sağlamanın yanı sıra iletişim
kurmak ve yönetmek için yazılım bileşenleri.
Bağlantı
Ağ iletişimi
Nesne/cihaz ve bulut arasındaki iletişimi
sağlayan protokoller
Nesne/Cihaz

Dış Bilgi
Kaynakları
Harici, üçüncü
taraf bilgilerinin
(Hava durumu,
trafik, emtia,
enerji fiyatları
ve sosyal
medya vb.)
entegrasyonunu
sağlayan
yazılım
bileşenleri

İş Sistemleri
ile
Entegrasyon
Akıllı,
bağlantılı
ürünlerden
gelen verileri
ERP, CRM ve
PLM gibi
temel
kurumsal iş
sistemleriyle
entegre eden
yazılım
bileşenleri

Nesne/cihaz yazılımı
İşlevselliğini yönetmek ve çalıştırmak için fiziksel
nesne üzerinde çalışan yerleşik yazılım
Nİ bileşenleri
Yerleşik sensörler, aktüatörler, işlemciler ve
bağlantı noktası/anten
Nesne/cihaz donanımı
Fiziksel nesnenin temel donanım bileşenleri
Kaynak: (Porter ve Heppelmann, 2014; Wortmann ve Flüchter, 2015).
Nİ teknolojisine ilişkin ekosistem karmaşıktır ve bu teknolojinin benimsenme (uygulanma) oranını etkileyecek
birçok faktör bulunmaktadır. Tablo 3, Nİ teknolojisi ekosisteminin; hizmet, bağlantı, nesneler, pazar ve dış
faktörler gibi farklı dallarını etkileyen ana hususları göstermektedir (Winchcomb ve diğerleri, 2017).
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Tablo 3. Nİ Ekosistemini Etkileyen Ana Hususlar
Gerçekleştirici

Hizmet

Bağlantı

Nesneler

 Ürünlerden
hizmetlere evrim
 Ölçeklenebilir bulut
hizmetlerinin
kullanılabilirliği
 Ağ kapsamı
 Hücresel standartlar
 Yeni girenleri
destekleyen
standartlar
 Mevcut spektrum

Anahtar teknolojiler





Dış
faktörler





Engeller

 Bulut hizmetleri
 Nİ aracılık
platformları

 Bulut hizmeti
sağlayıcıları
 Nİ platformları

 Gizlilik ve
güvenlik
endişeleri

 Yerel ağ (Örn.
Bluetooth, Wi-Fi)
 Hücresel ağ (Örn.
2G, 3G, 4G)

 Mobil ağ
operatörleri
 Ofcom
 Ekipman
geliştiricileri ve
satıcıları

 Coğrafi kapsam
 Maliyet
 Gecikme veya
kapasite

 Cihaz üreticileri
 Bileşen ve yonga
seti üreticileri

 Güvenlik
endişeleri
 Maliyet
 Ölçek

 Sensörler
 Uygulamalara özel
aktüatörler
 Yerel işleme (Örn.
algoritmalar ve
yapay zekâ)
Ödeme Yapanlar
Tüketiciler ve son kullanıcılar
İşletmeler
Kamu sektörü
Güçlendiriciler
Tasarruf
Kullanıcı deneyimindeki iyileştirmeler
Hükümet politikası ve müdahale

 Düşük maliyetli
sensörler
 Pil teknolojisindeki
gelişmeler

Pazar

Anahtar oyuncular








Faydalanıcılar
Tüketiciler ve son kullanıcılar
İşletmeler
Kamu sektörü
Engeller
Uygun iş modelleri
Kullanım durumlarının belirsizliği
Sınırlı farkındalık

Kaynak: (Winchcomb ve diğerleri, 2017).
1.3. Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Kullanım Alanları
Günümüzde Nİ teknolojisinin endüstri sektöründe ve günlük hayatta geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır
ve gün geçtikçe bu alanlar daha da genişlemektedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi Nİ teknolojisinin en yaygın
kullanım alanlarından birisi endüstri alanıdır.
2%
3%4%
7%

26%

14%

24%

20%

Akıllı Şehirler

Endüstri

Sağlık

Akıllı Evler

Bağlantılı Otomobiller

Giyilebilir Teknoloji

Akıllı Tesisler

Diğer

Şekil 1. Nİ Teknolojisinin Kullanım Alanları
Kaynak: (Nižetić ve diğerleri, 2019).
Tablo 4’te, Nİ teknolojisinin araştırmacılar tarafından önemli olarak tanımlanan uygulama alanları
gösterilmiştir (Atzori ve diğerleri, 2010; Lee ve Lee, 2015; Forbes Insights, 2017; Bartje, 2016; Lueth, 2015).
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Tablo 4. Nİ Teknolojisi Uygulama Alanları
Atzori vd.
(2010)






Ulaştırma
ve lojistik
Sağlık
hizmetleri
Akıllı
ortamlar
(ev, ofis,
fabrika)
Kişisel ve
sosyal
yaşam

Lee ve Lee
(2015)





İmalat
Perakende
ticaret
Bilgi
hizmetleri
Finans ve
sigorta

Forbes Insights
(2017)









Enerji
Finansal
hizmetler
Sağlık
hizmetleri
İmalat
Perakende
Bilgi
teknolojisi
Telekom
Ulaşım

Lueth (2015)











Bartje (2016)

Akıllı evler
Giyilebilir
teknoloji
Akıllı şehirler
Akıllı şebeke
Endüstri
Bağlantılı
Otomobiller
Sağlık
Akıllı perakende
Akıllı tedarik
zinciri
Akıllı tarım











Endüstri
Akıllı şehir
Akıllı enerji
Bağlantılı
otomobiller
Akıllı tarım
Akıllı evler
Sağlık
Akıllı perakende
Akıllı tedarik
zinciri

Kaynak: (Nord ve diğerleri, 2019).
Nİ teknolojisi, birçok farklı alanda kullanılmakla birlikte yeni kullanım alanları da ortaya çıkmaya devam
etmekte ve böylece birçok sektörde büyük faydalarının olması beklenmektedir. Örneğin, sağlık hizmetleri
sektöründe Nİ, sağlık koşullarının uzaktan izlenmesinde ve uzaktan ameliyat yapılması sürecinde önemli
katkılar sağlayabilir. Benzer şekilde, tarım sektöründe ise ekim, sulama, gübreleme, ilaçlama vb. konularda
daha iyi kararların alınmasını sağlayan hava ve toprak koşullarına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunarak
isabetli kararların alınmasına yönelik önemli katkılarda bulunabilir. Aynı durum enerji sektörü için de
geçerlidir. Örneğin enerji işletmeleri, kullanım (enerji tüketim) modellerini izlemek ve enerji arzını optimize
etmek için sensörleri ve veri analitiğini kullanabilirler. Bunlara benzer şekilde fabrika otomasyonlarında da
Nİ kullanılmaktadır (ICAEW, 2019). Nİ ile makine bakım süreçleri de planlanabilir. Örneğin işletmeler
tahmini bakım uygulamasından veriye dayalı öngörülü bakım sürecine geçiş yapabilir ve hangi parçanın daha
çok kullanıldığı, hangi parçanın değişmesi gerektiği vb. konularda bilgi sağlanabilir (D.T., 2020). Tablo 5’te Nİ
teknolojisinin muhasebe ve denetim ile ilgili seçilmiş sektörlerde kullanım alanlarına yer verilmiştir.
Tablo 5. Nİ Teknolojisi’nin Seçilmiş Sektörlere Göre Kullanım Alanları
Tedarik Zinciri




Stok ve varlık izleme
Taşıma ve dağıtım
Depolama

Perakende




Üretim

Müşteri katılımı
Ağ altyapısı
Perakende verimliliği




Bakım
Süreç

Akıllı Binalar





Bina otomasyonu
Bina verimliliği
Bina altyapısı
Güvenlik ve emniyet

Kaynak: (Winchcomb ve diğerleri, 2017).
1.4. Muhasebe Sürecinde Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Kullanımı
Genel olarak değerlendirildiğinde Nİ sürdürülebilirlik politikasının uygulanmasında önemli bir rol
oynayabilir. İnsanların yaşamlarını iyileştirebilir, üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırabilir (ICAEW,
2019). Nİ teknolojisinin aşağıda belirtilen kullanım örnekleri, bu faydaların bazılarını göstermekle beraber,
çalışma kapsamında odak noktamız denetim ve muhasebe uygulamalarıdır. Aşağıda belirtilen örneklerden
bazıları muhtemel kullanım alanlarından oluşmakta olup Nİ teknolojisinin muhasebe sürecine olan etkileri
sıralanmaktadır (O'Leary, 2013; Qiu, 2016; Mahmud, 2017 Cohen, 2018; ICAEW, 2019; Yilmaz ve Hazar, 2019;
Valentinetti ve Muñoz, 2021).




Kayıt tutma ve karar verme için ihtiyaç duyulan bilgilerin toplanmasını otomatikleştirme ve kayıtlarda
hataları azaltma: Nİ teknolojisinin artan miktarda bilginin (daha ayrıntılı, daha sık) daha az insan hatasıyla
toplanmasını olanaklı kılma noktasında potansiyel faydası bulunmaktadır.
Zamanında karar vermek için bir olay (faaliyet) ile olaya ilişkin muhasebe kaydı arasındaki süreyi
azaltmak: Nİ teknolojisi gerçek zamanlı muhasebe kaydı yapmaya olanak tanımaktadır.
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Daha fazla veri, daha fazla eylem, daha fazla gözlem sağlar ve doğrudan insan etkisini azaltabilir.
Varlıkları takip etme, atıl kalma sürelerini azaltma, bilgi kalitesini iyileştirme: Nİ teknolojisi ile varlık ve
iş, işlem ve olayların sürekli izlenmesi mümkün hale gelir, mevcut muhasebe bilgi sisteminde veri akışları
eş zamanlı ve sürekli olarak gerçekleşir ve denetlenebilir. Örneğin;
-



Organizasyonlarda süreçlerin iyileştirilmesi ve varlık paylaşımı yoluyla optimize edilmiş varlık
kullanımı;
-



-















Varlık kullanımı – muhasebenin gerçeğe uygun bilgi üretmesine katkıda bulunmak: Nİ teknolojisi
tarafından gerçek zamanlı olarak toplanan veriler, LIFO gibi değerleme yöntemlerinin uygulanması
da dâhil olmak üzere stok izleme ve raporlamanın verimliliğini ve doğruluğunu artırmaya ve
varlıkların gerçek kullanımları ile orantılı bir şekilde amortismana tabi tutulmasına yardımcı olur.
Varlık Yönetimi

Nİ, analiz, önleyici bakım ve saha gücü yönetimi ile maliyet tasarrufu sağlar.
-



Otomatik stok kontrolü
Varlıkların konum takibi ve hırsızlıkların önlenmesi/hırsızın yakalanmasına katkı sağlaması
İyileştirilmiş varlık analizi ve daha verimli denetimin yapılmasına olanak sağlar.

Maliyet analizlerinin daha gerçekçi bir şekilde yapılmasına katkı sağlar.
İlgili nesnelerde anlık veri sağlayarak önleyici bakım yapılarak maliyet tasarrufu edilmesine katkı
sağlar.
Saha gücü yönetimi: İş gücü optimizasyonuna katkı sağlar.

İyileştirilmiş fiyatlandırma: Mal ve hizmet maliyetlerinin tespitlerinde iyileştirmeler yoluyla daha doğru
fiyatlandırma politikası oluşturulabilir.
Kalite ve izlenebilirlik iyileştirmeleri: Mal ve hizmet üretim süreçlerinin izlenmesinde kolaylık sağlayarak
kalitenin artırılmasına yardımcı olabilir.
Çalışan sayısında azalma: Nİ teknolojisi ile muhasebeye konu işlemlerin kayıtları gerçek zamanlı,
otomatik olarak yapılabilmekte, bu sayede manuel giriş ihtiyacı ortadan kalkmakta ve muhasebecinin iş
yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu da muhasebe birimlerinde personel ihtiyacını azaltmaktadır.
Daha etkin gelir analizi: Nihai müşteriler hakkında bilgi sağlayabilir. Örneğin internete bağlı televizyonlar
ile insanların izleme alışkanlıkları takip edilebilir. Bu da gelir analizinde iyileşmeye katkı sağlayabilir.
Tahmin iyileştirmeleri: Tahminlerde genellikle geçmiş performans verilerinden yararlanılmaktadır. Nİ
teknolojisi kullanılarak iyileşen veri kalitesi ile daha isabetli tahminler yapılabilir.
Geliştirilmiş risk yönetimi: Üretim hattında oluşabilecek kazaların önceden tespiti, riskli alanların
belirlenerek farklı sigorta seçenekleri geliştirmek, ani iklim değişikliklerini tespit etmek gibi örnekler
verilebilir.
Daha iyi karar verme ve iş performansı: İşletmeler karar alma süreçlerinde Nİ teknolojisi ile elde edilen
verilerden yararlanabilir. Ayrıca bu veriler ile sorunlar hızlı bir şekilde tespit edilerek iş performansı
iyileştirilebilir.
Süreç odaklı faaliyetlerin değerlendirilmesini kolaylaştırmak: Nİ teknolojisi süreçler hakkında veri sağlar.
Bütçeleme faaliyetlerinde iyileştirmeler: Tahmin iyileştirmeleri, daha etkin gelir analizi, iş süreçlerinin
izlenmesi, maliyet unsurlarının daha doğru belirlenmesi gibi yukarıda bahsedilen faydalar ile birlikte
işletmeler daha etkin bütçe planları oluşturabilirler.
Faturalandırma sürecinde iyileştirmeler: Nİ teknolojisi ve bu teknolojiye entegre edilen blok zinciri gibi
teknolojiler aracılığıyla faturalandırma süreçleri daha doğru ve otomatik olarak yapılabilir.

Nİ teknolojisinin faydalarından bir diğeri de uzaktan yönetimi kolaylaştırmaktır. Nİ sensörleri aracılığıyla
fabrika çıktıları ve insan performansı gibi çok çeşitli durumlarda fiziksel gözlemden daha başarılı takipler
gerçekleştirilebilir. Ayrıca coğrafi olarak dağınık bölgelerde insan gözetimi periyodik olarak
gerçekleştirilebilirken Nİ teknolojisi ile sürekli gözetim gerçekleştirilebilmektedir. Bu da planlı ziyaretlerde
personellerin özel hazırlık yapma sorununu ortadan kaldırabilir (ICAEW, 2019). Muhasebe bilimi, farklı ölçü
birimlerindeki veri kaynaklarının ortak parasal bir dile dönüştürülmesini sağlayarak finansal raporlar
oluşturmaktadır (Sevilengül, 2020: 3-29). Yöneticiler bu finansal raporlardan yararlanarak çeşitli kararlar
almaktadır, ancak daha doğru kararlar için finansal bilgilerin finansal olmayan bilgiler ile desteklenmesi
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gerekmektedir. Nİ teknolojisi, işletmenin finansal bilgiler ile finansal olmayan bilgiler arasında bağlantı kurma
yeteneğini artırabilir. Örneğin, mağazalar arasındaki satış gelirlerindeki farklılıklar; ziyaretçi trafiğini, kuyruk
sürelerini, stokları, temizliği, park yerlerini ve potansiyel olarak personel ve müşterilerin duygusal tepkilerini
izleyen sensörler ve kameralardan gelen Nİ verilerine karşı analiz edilebilir. Ayrıca, geleneksel muhasebe
bilgileri genellikle gerçekleşen bir işleme bağlıdır. Nİ teknolojisi ile muhasebedeki bu boşluk da doldurulabilir
(ICAEW, 2019).
Dijital ikizler, Nİ teknolojisinin uzaktan yönetimi nasıl kolaylaştırabileceğinin bir başka örneğidir (ICAEW
2019). İnternetin Web 2.0 sürecine geçmesi ile Nİ yaygınlaşmıştır (Madakam ve diğerleri, 2015). Şimdi ise
metaverse ile Nİ teknolojisi yeni bir boyuta taşınmakta ve Web 3.0 süreci başlamaktadır. Metaverse paylaşılan
bir sanal 3B dünya veya dünyalar olarak tanımlanmaktadır (Caulfield, 2021). Metaverse ile ortaya çıkan dijital
ikiz kavramı ise dünyanın herhangi bir yerinde neredeyse gerçek zamanlı olarak görüntülenebilen bir
ekipman parçası, fabrika, maden veya mağaza gibi fiziksel bir varlığın bilgisayar modeli olarak tanımlanabilir.
Bu durum, simülasyonun ötesinde bir durumdur. Çünkü Nİ teknolojisi, gerçek nesnedeki sensörler
aracılığıyla verileri canlı olarak sağlayabilmektedir. Bu da operatörlerin nesnenin çalışma koşullarının etkisini
görmelerini ve anında önlem almalarını sağlayabilecektir (Parrot ve Warshaw, 2017). Dijital ikiz ile
fabrikaların ve yönetim ofislerinin dijital ikizi oluşturulabilmekte, bu da fabrikalarda; fabrikanın çıktılarını
simüle ederek kurumsal kaynak planlama sistemlerine bağlanmayı, yeni tesis yerleşimleri simüle etmeyi,
hatta fabrika çalışanları için tele-operasyon yapma imkânı sağlamayı mümkün kılmaktadır. Ayrıca dijital
ikizin görselleştirilmesi karar vermeye yardımcı olmak için finansal verilerle entegre edilebilir (ICAEW, 2019).
Metaverse ile oluşturulan sanal fabrikayı çalıştıran yapay zekâ ve yazılımla, fiziksel fabrikayı çalıştıracak olan
yazılım aynıdır. Başka bir ifadeyle, sanal ve fiziksel fabrikalar ve bunların robotları bir döngü içinde
çalışacaktır (Caulfield, 2021).
Nİ teknolojisi kullanım alanlarının birbiriyle ilişkili olduğu söylenebilir. Örneğin, gelişmiş varlık takibi,
maliyet yönetimi ve tedarik zinciri yönetimine yardımcı olur. Yukarıda bahsi geçen Nİ teknolojisinin tüm
faydaları ve uygulama alanları bir arada düşünüldüğünde Nİ teknolojisi genel olarak daha iyi karar verme ve
iş performansı sergilemek için işletmelere yardımcı olabilir (ICAEW, 2019).
1.5. Blok Zinciri ve Akıllı Sözleşmelerin Nesnelerin İnterneti Teknolojisine Entegrasyonu
Nİ teknolojisi ile blok zinciri teknolojisinin entegre edilmesi muhasebeye esas olan belgeler ile finansal ve
finansal olmayan veri ve bilgilerin de dijitalleşmesi için büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Bu bağlamda
ayrıca, bu iki teknolojinin entegre bir şekilde kullanılması sonucunda lojistik, sermaye akışı ve bilgi akışının
birbiri ile bağlanarak güvenilir bilgi ürettiği yönünde çalışmalar bulunmaktadır (Liu ve He, 2019; Wu ve
diğerleri, 2019). Nİ-Blok Zinciri tabanlı işlemler muhasebe kayıtlarını otomatik olarak gerçek zamanlı bir
şekilde yapabilir. Bu da işlemlerde insan müdahalesini minimuma indirmektedir (Valentinetti ve Muñoz,
2021). Şekil 2’te Blok Zinciri ile Nİ teknolojisi modeline dayalı muhasebe bilgi sistemi örneği verilmiştir.
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Muhasebe
olayı

Ekonomik
olay

Satın alma
niyeti A

Akıllı
sözleşme

Blok

Blok

Zaman damgası

Zaman damgası

Temel olay A:
Satın alma
sözleşmesi

Satış
niyeti B

Akıllı
sözleşme
Sözleşmeye yol açan
olay: Muhasebe
standartları

Sözleşmenin
oluşturulması

Akıllı
sözleşme

Muhasebe
raporu

Temel olay B:
Satış
sözleşmesi

Akıllı
sözleşme

BZ ekonomik
olay kaydı

Muhasebe olayı
A: Borçlar
Hesabı

Genel
finansal
rapor

Akıllı
sözleşme

Tarihi
maliyet
raporu

Sözleşmeye yol açan
olay: Kullanıcının
ihtiyaçları
Muhasebe olayı
B: Alacaklar
Hesabı

Kişileştirilmiş
finansal rapor

BZ muhasebe
olay kaydı

Açıklama: BZ-Blok Zinciri
Şekil 2. BZ-Nİ Teknolojisi Modeline Dayalı Bir Muhasebe Bilgi Sistemi Örneği
Kaynak: (Wu ve diğerleri 2019).
Şekil 2’de bir örneğinin gösterildiği, Wu ve diğerleri (2019) tarafından önerilen blok zinciri ve Nİ teknolojisine
dayalı muhasebe bilgi sisteminin bazı avantajları olduğu ifade edilmektedir. Bunlar:










Gerçek Zaman: Mevcut muhasebe sistemi bilgisayarlar aracılığıyla yürütülse de bilgilerin önemli bir
kısmı gerçek zamanlı ve otomatik olarak sisteme dâhil olmamaktadır. Buna karşılık Nİ teknolojisi
muhasebe olaylarının gerçek zamanlı olarak kaydedilmesi ve envanterlerin gerçek zamanlı durumunun
gösterilmesine olanak sağlayabilir. Bu sayede, finansal raporlarda raporlanan kalemlerin değerleri, gerçek
zamanlı olarak güncellenebilecektir. Bu durum, dönemsel raporların önemini önemli ölçüde azaltacaktır.
İzlenebilir ve Üzerinde Değişiklik Yapılamaz Veriler: Blok zinciri teknolojisinin sunmuş olduğu
dağıtılmış bir defterin önemli bir özelliği de geri döndürülemez olmasıdır. Kayıtlarda yapılan düzeltmeler
zincirde görüneceği için muhasebe bilgilerinin şeffaflığının artması beklenmektedir.
Çeşitlendirilmiş Hesaplama Özellikleri: Bu teknoloji ile oluşturulacak yeni finansal raporlar, yalnızca
parasal verileri değil, aynı zamanda envanterin boyutu, ağırlığı ve miktarı gibi diğer ölçüm özelliklerine
ilişkin verileri de sağlayabilmektedir. Bunun nedeni, Nİ teknolojisinin algılama katmanının dış dünyayı
algılayabilmesi ve fiziksel ölçümler (örneğin uzunluk, genişlik, yükseklik, ağırlık ve hacim), kimlik,
konum, ses ve video verileri gibi çeşitli bilgi türlerini toplayabilmesidir.
Kişiselleştirilmiş Finansal Raporlar: Kullanıcılara değer girebilme ve kendi yargılarına göre muhasebe
tahminleri yapabilmelerini sağlamak için, muhasebe politika seçimini kullanıcılara bırakan bir sistem
mümkün olabilir.
Kapsamlı ve Güvenli Raporlama: Sözleşmeler gerçek zamanlı olarak blok zincirinde doğru ve eksiksiz
bir şekilde kayıt edilir. Bu da sözleşme içeriğinin ele geçirilmesi sorununu ortadan kaldırabilir.

Deran ve diğerleri, (2021) tarafından yapılan çalışmada ise blok zinciri teknolojisinin muhasebe bilgi sistemine
entegrasyonu, maliyetleri sebebi ile günümüz şartlarında mümkün görülmemektedir. Blok zinciri
teknolojisinin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için muhasebe bilgi sistemi sürecinde kullanımının
yaygınlaşması gerekmektedir. Günümüz şartlarında bu altyapının uygulanabilirliği fayda/maliyet açısından
mümkün görülmemektedir.
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1.6. Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Muhasebe Meslek Mensupları Üzerindeki Muhtemel Etkileri
ICAEW, (2019) tarafından yapılan bir araştırmada sektör yöneticileri, veri bilimi becerilerinin edinilmesini zor
görmekte ve Nİ verilerini kullanmada ve kullanıma hazır hale getirmede veri bilimcilerini kilit personel olarak
görmektedir. Bu sebeple muhasebecilerin işletmelerde kullanılan Nİ teknolojilerinde aktif rol almaları
beklenmemekle birlikte, ileri düzey veri analitiğinde muhasebeci katılımının sınırlı olacağı tahmin
edilmektedir. Bu doğrultuda, muhasebecilerin Nİ teknolojisinin kullanıldığı iş modellerinde yer alabilmeleri
için aşağıda belirtilen hususlarda kendilerini geliştirmeleri önerilmektedir (ICAEW, 2019; CW, t.y.):






Nİ’nin potansiyelinin farkında olmaları
Nİ programları ile başlangıçtan itibaren ilişkili olmaları
Analitik ve kodlama becerilerini geliştirmeleri
Veri okuryazarlığını geliştirmeleri
Öğrenmek için işbirliği yapmaları

Günümüzde muhasebecilerin rolü geleneksel muhasebe kayıtlarını yapmaktan vergi planlaması, mali
yönetim ve analiz gibi mali konularda uzman tavsiyesi sağlamaya doğru dönüşmektedir. Ni teknolojisi bu
dönüşümü hızlandırabilir ve muhasebecilerin rolünü danışman olarak değiştirebilir. Nİ teknolojisi ile elde
edilen veriler muhasebecinin danışmanlık yaptığı işletme hakkında daha nitelikli bilgi elde etmesine ve
dolayısıyla en iyi tavsiyeyi sunmasına yardımcı olabilir (Tucker, 2017; CW, t.y.)
1.7. Denetim Sürecinde Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Kullanımı
Nİ teknolojisi ile birlikte denetçiler ihtiyaç duydukları veri ve kanıtları şeffaf, kapsamlı ve eş zamanlı olarak
düşük maliyetlerle toplayabilmektedir (Dai ve Vasarhelyi, 2016; Kablan, 2018; Yıldız ve Ağdeniz, 2019).
Denetçiler, çok çeşitli kaynaklardan gerçek zamanlı olarak yüksek hacimli, farklı bilgileri toplamak için Nİ
teknolojisinden yararlanabilirler. Bu bilgiler, manuel olarak toplanan bilgilere göre daha güvenilir niteliktedir.
Ayrıca Nİ teknolojisinin, iş süreçlerinin gider ve performansının gerçek zamanlı denetimini kolaylaştırdığı
yönünde görüşler bulunmaktadır (Shrouf ve diğerleri, 2014 ). Bunun yanında iç denetçilerin, üretim planlarını
ve gerçek zamanlı enerji tüketimini karşılaştırarak boşa harcanan enerji kullanımını tespit edebilecekleri
yönünde de görüşler bulunmaktadır (Dai ve Vasarhelyi, 2016).
Bağımsız denetçiler risk değerlendirme prosedürü, kontrollerin testi, maddi doğrulama prosedürleri
uygulayarak denetlenen işletmenin iddialarına karşılık vermektedir (BDS 500). Denetim kanıtı elde etme
prosedürleri Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Denetim Kanıtı Elde Etme Prosedürleri ve Nİ Teknolojisi
Denetim kanıtı elde etme
prosedürleri










Denetleme
(Kanıt evrakları, izleme
ve tarama belgeleri dâhil)
Gözlem (süreçler veya
prosedürler)
Teyit (Harici)
Tekrar hesaplama
Tekrar uygulama
Tarama dâhil analitik
prosedürler (AICPA, BDS
520)
Sorgu

Ağ Üzerindeki
Nesnelerin
İnterneti Aktörleri;
sensörler

Blok Zinciri
(Nasıl
Saklanacak)

Muhasebe ve
Denetim
Standartları

Yapay Zekâ ve
Makine
Öğrenmesi

Yukarıdaki unsurlar denetim kanıtı elde etme prosedürleri kapsamında
değerlendirilebilir.

Kaynak: (Cohen, 2018; BDS 500)
Literatürde Nİ teknolojisi ile denetim ilişkisi genel olarak stokların denetimi üzerinden açıklanmaktadır.
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Stokların gözlemlenmesi genel kabul görmüş bir denetim prosedürüdür (Cohen, 2018). Çok sayıda ürün
üreten ve karmaşık üretim süreçlerine sahip işletmelerde maliyet hesaplaması sırasında hatalar olabilmekte,
bu durum gelir tablosu ile bilançoda yanlış bilgilerin sunulmasına yol açabilmektedir (Erturan ve Ergin, 2017).
Stok miktarı yalnızca fiziki sayım yoluyla belirleniyorsa bağımsız denetçinin sayım sırasında hazır bulunması
ve uygun gözlemler, testler ve sorgulamalar yoluyla envanter alma yöntemlerinin etkinliğini, stokların
miktarlarını ve fiziksel durumunu tespit etmesi gerekmektedir (Cohen, 2018). Nİ ile tüm sistemler birbirine
bağlı olacağından muhasebe denetimi için yer ve zamanın önemi ortadan kalkacaktır (Erturan ve Ergin, 2017).
Nİ teknolojisi ile birlikte denetçinin stok sayımında denetleme ve gözlem süreçleri kolaylaşarak zaman ve
maliyet tasarrufu sağlanabilir (Erturan ve Ergin, 2017). Dijitalleşen dünyada denetçi bilgiye anlık
ulaşabildiğinden, denetim faaliyeti denetlenen işletmeye fiziksel olarak gidilmeden yapılabilecektir. Görsel
olarak işletmeyi denetlemek isteyen denetçi, kameralar, Nİ teknolojisi ve robotlar sayesinde dijital ortamda
denetim faaliyetini gerçekleştirebilecektir. Ayrıca ödeme yöntemlerinin değişime uğramasıyla nakit
kavramının ortadan kalkması (değişmesi) ile geleneksel anlamda parasal faaliyetlerin denetimine ihtiyaç
kalmayabilir (Kablan, 2018). Şüphesiz bunun yerine yeni nesil paraların denetimine yönelik yeni
prosedürlerin geliştirilmesi gerekecektir.
Nİ teknolojisi ile çalışan nesnelerin sayısının artması ile bazı sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu
sorunlardan biri de çok sayıda sensörden gelen çok miktardaki veri ve bilgilerdir. Denetçiler çok sayıda veri
içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri veriyi ayırt etmede bazı yazılımlar kullanmaktadır. Bu yazılımlar
denetçilerin takibinde olan faaliyetlerde olağanüstü bir durum olduğunda denetçileri uyarmaktadır. Örneğin
belirlenen saatler dışında depo kapısının açılması, yetkisiz kişilerin bazı alanlara girmesi veya mesai saatlerine
uyulmaması durumunda bu yazılımlar denetçilere bilgi vermektedir (Yıldız ve Ağdeniz, 2019). Nİ ile elde
edilen büyük verinin nasıl analiz edileceği ise başka bir problemdir. Doğru yöntemlerle analiz edilen büyük
veri stratejik kararları almada ve risklerin yönetiminde işletmelere yardımcı olmaktadır (Banger, 2018, 41). Bu
sebeple denetçi kanıt toplamakla uğraşmak yerine verilerin analizi ile uğraşacaktır (Kablan, 2018). Büyük
verinin analizinde ise yapay zekâ çözüm olarak kullanılabilir (Yıldız ve Ağdeniz, 2019).
Nİ ile birlikte denetçilerin rolü de değişecektir. Geleneksel olarak insan faktörünün denetimi yerini İnternet
bağlantılı nesnelerin ve akıllı makinelerin denetimine bırakacaktır (Kablan, 2018). Nİ ile denetim sürecinde
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir (Cohen, 2018):










Denetçinin iyi bir Nİ bilgisine sahip olması
Denetçilerin Nİ teknolojisi değerlendirme yöntemleri bilgisine sahip olması
İşletmenin kullandığı Nİ teknolojisi ile ilgili kurumsal gözetim, politikalar ve kontrollerin denetimi
Ni teknolojisi ile ilgili riskleri değerlendirme ve azaltma çalışmaları
Ni teknolojisine ait parçaların (Örneğin sensörler) varlığı/eksikliği, takibi, yerinde izlenmesi
Ni teknolojisi ile ilgili yapılan yapılandırmalar, ekler (ürün yazılımı, işletim sistemi, uygulamalar) ve
bakımların denetimi
Sensörlerin güvenliği: Sensörler tarafından elde edilen bilgilerin korunması.
Nİ teknolojisinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
Nİ teknolojisi ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri önleme, tespit etme ve iyileştirme çalışmaları

1.8. Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti ile Muhasebe ve Denetim Süreci İlişkisi
Günümüzde analogdan dijitale geçiş, yaygın mobil cihaz kullanımı, internete bağlı sistemler ve fiziksel
nesneler (Nİ) sürekli olarak büyük miktarlarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri oluşturmaktadır
(ACCA, 2013). Nİ teknolojisi de büyük veri üreten teknolojiler arasında yer almaktadır (Rifkin, 2014: 11). Nİ
teknolojisinin iş süreçlerinde kullanımı, yönetim ve karar alma süreci ile rekabet avantajı sağlamada faydalar
sağlayabilir. Bunun olabilmesi için işletmenin farklı araçlar ile farklı kaynaklardan sağlanan büyük miktardaki
veriyi analiz etme yeteneğine sahip olması gerekir (ACCA, 2013; ICAEW, 2019). Büyük veri analizinde son
yıllarda R ve Phyton gibi programlama dillerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Yıldız ve Ağdeniz (2019),
denetimde büyük veri analizinden yararlanılabilecek alanlara örnek olarak aşağıdakileri vermiştir:




Hile risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Risk analizi
Yönetişim düzeyinin belirlenmesi
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Sürdürülebilirlik analizleri.

ACCA (2013) tarafından yayınlanan rapora göre büyük verinin avantajları ve zorlukları aşağıdaki gibi
listelenmiştir.
Avantajlar:





Piyasa koşulları ve riskleri belirleme ve ileriye dönük planlamaya yardımcı olması.
İş etkinliğini artırma ve süreç maliyetlerini düşürme potansiyeli oluşturması.
Kurumsallığı geliştirerek denetim ve adli muhasebeyi dönüştürmesi.
Küçük işletmeler ve daha büyük organizasyonlar için eşit koşulların sağlanmasına olanak tanıması.

Zorluklar:





Veri madenciliği ve yorumlama becerilerinin eksikliği.
Veriyi kullanabilme, iş süreçlerine dâhil edebilme ve standartlar.
Yüksek kaliteli veri elde etmek (Çok sayıda veri her zaman iyi değildir).
Veri güvenliği, gizlilik ve diğer önemli yasal konular.

Bu açıklamalar ışığında, Nİ Teknolojisi veri kalitesini artırmanın bir yolu olarak görülmektedir ve Nİ
teknolojisinin muhasebe üzerindeki etkisinin çoğu, veri kalitesindeki iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır.
Tablo 7’de veri kalitesinin ana kriterleri gösterilerek bu kriterlerde insan ve Nİ teknolojisi faktörleri
karşılaştırmalı olarak verilmiştir (ICAEW, 2019).
Tablo 7. Veri Kalitesinin Ana Kriterleri ve İnsan-Nİ karşılaştırması
Veri kalitesi kriterleri

İnsan bağımlılıkları

Kesinlik

İnsanın görmesi, doğru prosedür

Sıklık

Her operasyon ziyaretinde

Zamanlılık
Nesnellik
Doğrulanabilirlik
(Denetim izleri)
Tekrarlanabilirlik
(Güvenilirlik)
Geçerlilik Üretici verisi kullanmak
yerine ölçüldüğünü iddia
eden şeyi ölçer
Ayrıntı/Hassasiyet
Benzersizlik/Orijinallik
Kapsamlılık/
Kapsama alanı

Personel her seferinde geri bildirimde
bulunur ve verileri girer
Personel dürüst olmayabilir veya
bilinçsizce önyargılı olabilir
Kapsamlı veri girişinde operatör
disiplini

Nİ bağımlılıkları
Sensörün doğruluğu, doğru
montaj
Güç ve bağlantıya bağlı olarak
sabit yayın frekansı
Güç ve bağlantıya bağlı olarak
gerçek zamanlı yayın
Sensörler manipüle edilebilir

Otomatik günlük kaydı, örneğin
zaman damgası
Sensörün doğruluğu ve
İnsan görüşü, doğru prosedür, farklı
güvenilirliği (sensörler zamanla
operatörler arasında tutarlılık
bozulabilir ve arızalanabilir)
Nİ, ölçmek istediğimiz şeyi ölçmemize yardımcı olur. Örneğin,
makinelerin güç tüketimi bazen üreticinin verdiği bilgiler kullanılarak
tahmin edilir, ancak sensörler farklı koşullar altında gerçek güç tüketimini
ölçebilmektedir.
İnsan gözü ve seviye çubuğu
Sensör hassasiyeti
derecelendirmesi
İnsan duyularının aynı anda neyi
Çok işlevli sensörler veya çoklu
değerlendirebileceğine bağlıdır
sensörler
Zaman kısıtlamaları vardır

Sensörün olduğu her yer

Kaynak: (ICAEW, 2019)
1.9. Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Kullanım Zorlukları ve Muhtemel Riskleri
Kullanımı her geçen gün artmasına rağmen Nİ teknolojisi; veri şifreleme, kimlik doğrulama vb. gibi temel
güvenlik protokollerini dikkate almadığından siber güvenlik risklerine açıktır ve ucuz, düşük maliyetli
sistemlerle çalışırlar (Hamza, 2021). Bu durum Nİ teknolojisi ile çalışan sistemleri; veri gizliliği ve güvenliği,
veri bütünlüğünü bozma ve yok etme, iletişim ağlarına zarar verme ve önemli donanımlara yetkisiz erişim
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gibi konularda savunmasız hale getirmektedir (Bhimani ve Willcocks, 2014; Zeybek ve Yılmaz, 2019; ICAEW,
2019). Ayrıca Nİ teknolojisi, bol miktarda yeni veri sağlamaktadır (Newman, 2018). İnternet verilerinin
güvenilirliğini sağlamak oldukça güç ve maliyetli bir iş olabilir. Karar verme sürecinde Nİ teknolojisinden
elde edilen verileri kullanmak söz konusu olduğunda, birçok veri arasından doğru veri/verileri ayırıp karar
sürecinde kullanmak çok önemli ve aynı zamanda zordur. Diğer bir zorluk, milyarlarca cihazın
sensörlerinden gelen bilgileri birleştirebilen yeni muhasebe modelleri oluşturmaktır (Yilmaz ve Hazar, 2019).
Bu bağlamda, Lee ve Lee (2015) beş teknik ve yönetimsel zorluk tanımlamaktadır. Bu tanımları Winchcomb
ve diğerleri (2017) ile Zeybek ve Yılmaz (2019)‘un bulguları da desteklemektedir. Bu zorluklar:






Büyük hacimdeki verilerin yönetimi
Veri madenciliği: Geleneksel veri madenciliği tekniklerinin yapılandırılmamış görüntülere ve video
verilerine doğrudan uygulanamaması.
Kullanıcı gizliliğinin korunması ile ilgili sorunlar.
Nİ teknolojisi cihazlarının şifreleme eksikliği, güvenli olmayan Web ara yüzleri, yetersiz yazılım koruması
ve yetersiz yetkilendirme nedeniyle güvenlik açıkları.
Kaos: Dikkatli bir şekilde tasarlanmaması durumunda, çok amaçlı cihazlar ve işbirlikçi uygulamalar
hayatımızı kaosa çevirebilir. Bu nedenle, herhangi bir sistemin bir parçasında ortaya çıkan hatanın,
bağlantılı bir dünyada düzensizliğe neden olabileceği konusunda endişeler bulunmaktadır. Örneğin, 1859
yılında gerçekleşen bir güneş fırtınasında Dünya’da telgraf sistemleri büyük zarar görmüştür (Wikipedia
2021). Muhtemel bir güneş fırtınasının da İnternet altyapısına ve veri tabanlarına zarar vermesi
beklenmektedir (Jyothi 2021). Bu durumda veri temini, işlenmesi ve bilginin raporlanmasında kaos
yaşanabilir.

Nİ teknolojisinin kullanımı her geçen gün artsa da uygulama alanlarının artması için teknik sorunların
çözülmesi gerekmektedir (Anstee, 2019). Çözülmesi gereken bu sorunlar temel olarak; ağ operasyonlarının
izlenmesi için farklı araçların geliştirilmesi (Kakkavas ve diğerleri, 2020), güvenlik araçları ve bunların
yönetimi ile ilgili sorunlar (Conti ve diğerleri, 2020), yazılım hatalarıyla ilgili sorunlar, Nİ ağlarının bakımı ve
Nİ ağlarının güvenlik sorunları (Almusaylim ve diğerleri, 2020) olarak sıralanabilir. ICAEW (2019), tarafından
yapılan bir çalışmada RFID etiketlerinin kullanımına yönelik maliyet fayda analizi konusu uzmanları ile
görüşülmüş; görüşmeler sonucunda RFID etiketlerinin düşük değerli ürünlere yapıştırılmasının mantıklı olup
olmadığı konusunda çelişkili görüşler elde edilmiştir. Bunun nedeni, etiketlerin maliyetleri (farklı işlevsellik
düzeylerine göre) hakkındaki farklı görüşler ve manuel hataları, kayıpları ve hırsızlığı azaltarak sağlanan
maliyet tasarruflarının ölçeği olarak görülmektedir. Maliyetler düştükçe ve teknolojiler geliştikçe, varlık takibi
için Nİ kullanımında sürekli büyüme beklenmektedir.
Nİ teknolojisi, muhasebe bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte, uzaktan yönetimde kolaylıklar sağlayacak
olsa da, gayri resmi sosyal etkileşim, yüz yüze toplantılar, saha ziyaretleri; üretken ilişkiler kurmak, ekipleri
motive etmek ve çatışmalarla başa çıkmak için hala önemli olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bazen doğru
kararlar için insana ait beş duyuya da ihtiyaç duyulabilir (ICAEW, 2019).

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Çalışma Nİ teknolojisinin muhasebe ve denetim süreci üzerine etkileri, muhasebe ve denetim kapsamında
oluşturduğu riskler ve Nİ teknolojisi ile Blok Zinciri teknolojisinin entegrasyonu ana konuları altında
yapılandırılmıştır. Bu kapsamda aşağıda yer alan araştırma sorularına yanıt aranmaktadır.
Araştırma Sorusu 1: Nesnelerin İnterneti teknolojisinin muhasebe süreci üzerindeki etkileri nelerdir?
Araştırma Sorusu 2: Nesnelerin İnterneti teknolojisinin denetim süreci üzerindeki etkileri nelerdir?
Araştırma Sorusu 3: Nesnelerin İnterneti teknolojisinin muhasebe ve denetim kapsamında oluşturduğu riskler ve
zorluklar nelerdir?
Araştırma Sorusu 4: Nesnelerin İnterneti teknolojisinin Blok Zinciri teknolojisi ile entegrasyonunun muhasebe ve
denetim üzerine olası etkileri nelerdir?
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2.2. Evren ve Örneklem
Nİ teknolojisi ve muhasebe/denetim üzerine yapılan çalışmalar az sayıdadır. Bu sebeple çalışmanın
örneklemini Nİ teknolojisi ve muhasebe/denetim üzerine Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılan tüm bilimsel
çalışmalar ve güvenilir kuruluşların raporları oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Veri setini oluşturan bilimsel çalışma ve raporlar Google arama motoru aracılığıyla derlenmiştir. Veri toplama
tekniği olarak doküman inceleme tekniği kullanılmıştır (Baltacı, 2019). Doküman/metin analizi araştırma
kapsamında incelenen konu ile ilgili bilgiler içeren yazılı belgelerin ayrıntılı bir şekilde taranarak bu
bilgilerden yeni bir bütünlük oluşturulması olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2002).
2.4. Verilerin Analizi
Veri analiz yöntemi olarak nitel veri analizlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz
yönteminde toplanan veriler önceden belirlenmiş temaya göre sınıflandırılarak düzenlenir, bulgular özetlenir
ve araştırmacının öznel birikimi ile yorumlanır (Kitzinger, 1995; Kvale, 1994). Bu kapsamda ilgili makale ve
raporlar incelenerek Nİ teknolojisinin muhasebe ve denetim alanında mevcut ve muhtemel kullanım alanları
tespit edilmiş; Nİ teknolojisinin muhasebe ve denetim süreci üzerindeki etkileri belirlenerek olası avantaj ve
riskler objektif olarak değerlendirilmiştir. Bu tespit ve değerlendirmeler ile kavramsal çerçeve birinci bölümde
detaylı bir şekilde sunulmuş ve kaynakları belirtilmiştir. Bulgular bölümünde ise birinci bölümde yer alan
tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda araştırma soruları cevaplanmıştır.

3. BULGULAR
Çalışma kapsamında belirlenen araştırma sorularına ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir:
i. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin muhasebe süreci üzerindeki etkileri nelerdir?
Çalışmamızın bulgularına göre Nİ teknolojisinin işletmelerde kullanılmasının muhasebe üzerinde;









kayıtlarda hataları azaltma,
gerçek zamanlı kayıt,
finansal raporlamada iyileşme,
daha fazla ve kaliteli veri sağlama,
varlıkların takibi ve doğruluğunu artırma,
maliyet yönetimini iyileştirme,
uzaktan yönetimi kolaylaştırma ve
finansal olmayan bilgiler ile finansal bilgilerin birleşmesini sağlayarak yönetim muhasebesini iyileştirme
yoluyla karar verme süreçlerine katkı gibi olumlu etkilerinin olacağı beklenmektedir.

Muhasebe bilgi sistemi uzun süredir işletmelerin uzaktan yönetilmesine imkân sağlamaktadır. Nİ teknolojisi
ise işletmelerin uzaktan yönetilmesini kolaylaştırma potansiyeline sahiptir. Özellikle yeni bir olgu olan
Metaverse ve onunla birlikte ortaya çıkan dijital ikiz kavramı uzaktan yönetmeyi kolaylaştırabilir ve karar
alma süreçlerine katkı sağlayabilir. Dijital ikiz uygulamasının başka bir katkısı ise kurumsal kaynak planlama
ve maliyet hesaplamalarını iyileştirme potansiyelidir.
Nİ teknolojisinin muhasebe süreci üzerindeki etkisini verilerin eş zamanlı ve kolaylıkla elde edilmesini
sağlayarak maliyet ve zaman tasarrufu sağlaması ve veri kalitesini artırması şeklinde özetlemek mümkündür.
Nİ ile elde edilen büyük veri ile hile riskleri belirlenebilir, risk ve sürdürülebilirlik analizleri yapılabilir.
Nİ teknolojisinde kilit personel veri bilimcilerdir. Muhasebecilerin işletmelerde Nİ teknolojisi süreçlerine dâhil
olmaları için Nİ teknolojisinin potansiyelinin farkında olmaları, Nİ teknolojisi ile ilgili olmaları,
analitik/kodlama becerilerine sahip olmaları, veri okuryazarlıklarını geliştirmeleri ve öğrenmek için işbirliği
içerisinde olmaları gerekmektedir.
ii. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin denetim süreci üzerindeki etkileri nelerdir?
Çalışmamızın bulgularına göre Nİ teknolojisinin işletmelerde kullanılmasının denetim üzerinde muhtemel
olumlu etkileri şunlardır:
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iii.

İhtiyaç duyulan veriler ve kanıtlar şeffaf, kapsamlı ve eş zamanlı olarak düşük maliyetler ile toplanabilir.
Mekân ve zamanın önemi ortadan kalkarak, uzaktan denetim mümkün olabilir. Literatürde genel olarak
stok denetimi üzerinde durulmuş olup stokların denetiminin kolaylaşacağına değinilmiştir. Bu öngörü
tüm varlıklar için genişletilebilir.
Blok zinciri ve akıllı sözleşmeler ile entegre edilen Nİ teknolojisi sayesinde parasal faaliyetlerin denetimine
ihtiyaç kalmayabilir. Yeni nesil para birimlerinin denetimi için yeni denetim prosedürleri geliştirilebilir.
Denetçiler kanıt toplamak yerine büyük verinin analizi ile uğraşacaklardır.
Nİ ile denetçinin rolü değişebilir. İnsan kaynaklı faktörlerin denetimi yerine İnternet bağlantılı nesnelerin
ve akıllı makinelerin denetimi (Örn. Sensörlerin denetimi) önem kazanmaktadır.
Nesnelerin İnterneti teknolojisinin muhasebe ve denetim kapsamında oluşturduğu riskler ve zorluklar
nelerdir?

Çalışma bulgularına göre Nİ teknolojisi ile birlikte öne çıkan en büyük zorluk artan miktarda verinin analizi
iken en büyük risk ise siber güvenlik riskleridir. Nİ teknolojisi ile birlikte çok fazla sayıda sensörden değişik
yapılarda veriler toplanmaktadır. Bu veriler rakamsal veriler olabildiği gibi rakamsal olmayan verileri de
kapsamaktadır. Bu verilerin analiz edilerek içlerinden ihtiyacımız olan veriyi almak ve rakamsal olmayan
verileri (görüntü, ses vb.) analiz ederek muhasebe sürecine entegre etmek oldukça zordur. Ayrıca İnternet
bağlantılı nesnelerde kullanılan yazılımların güvenlik açıkları olabilmektedir. Bu güvenlik açıkları, verilere
yabancı kişilerin erişimini kolaylaştırmakta, bu durumda da işletmenin özel bilgilerinin gizliliği tehlikeye
düşmektedir.
Literatürde çok değinilmemiş ve üzerinde durulmamış bir konu olmasına rağmen diğer bir risk ise kaostur.
Nİ teknolojisi ile entegre edilen muhasebe ve denetim süreçleri dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır. Nİ
teknolojisi ile işletmenin lojistik, sermaye akışı ve bilgi akışı birbirine bağlı olduğundan süreçte meydana gelen
bir aksaklık kaosa neden olabilir. Ayrıca siyah kuğu olarak betimleyebileceğimiz bir olayın gerçekleşmesi
(Örn. Güneş Fırtınası) Dünya üzerinde İnternet bağlantı sistemine hatta bilgisayar veri depolama araçlarına
büyük zarar verebilir.
iv. Nesnelerin İnterneti teknolojisinin Blok Zinciri teknolojisi ile entegrasyonunun muhasebe ve denetim
üzerine olası etkileri nelerdir?
Şekil 3’te gösterilen muhasebe döngüsünde olduğu gibi muhasebe işlemleri ekonomik bir olay ile
başlamaktadır. Nİ teknolojisi ilk olarak bu aşamada kendisini göstermektedir. Blok zinciri ve akıllı sözleşmeler
ile entegre edilmiş Nİ teknolojisi sayesinde lojistik, sermaye akışı ve bilgi akışı birbirine bağlanabilmektedir.
Bu da bir ticaret işleminin insansız bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Muhasebe
bilgilerinin dijitalleşmesine katkı sağlayan bu entegrasyon ile muhasebe döngüsünde insan faktörü ortadan
kalkacak ve hatalar azalacaktır.
Ekonomik
Olay
İşlemlerin
Tanımlanması

Hesapların
Kapatılması
Finansal
Tablolar

MUHASEBE
DÖNGÜSÜ

Genel Kesin
Mizan

Günlük Yevmiye
Defteri Kayıtları
Defteri Kebir
Kayıtları

Düzeltme
Kayıtları

Genel Geçici
Mizan

Şekil 3. Muhasebe Döngüsü
Kaynak: (Accountrely t.y.)
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Bu entegrasyonun faydaları temel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:






Gerçek zamanlı veri sağlama ve kayıt yapma imkânı.
İzlenebilir ve değişiklik yapılamaz işlemlerin yapılması.
Finansal ve finansal olmayan bilgilerin harmanlanması.
Kişileştirilmiş finansal raporlamanın yapılabilmesi.
Kapsamlı ve güvenilir raporlamanın yapılabilmesi.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Nİ teknolojisinin işletmelerde kullanım alanları her geçen gün artmakta olup, bu teknolojinin iş süreçleri
üzerinde köklü değişikliklere yol açacağı düşünülmektedir. Bu sebeple mobil cihazlardan ev aletlerine,
arabalara ve endüstriyel ekipmanlara kadar birbirine bağlı nesnelerin sunduğu potansiyel göz önünde
bulundurulmalıdır. Ancak literatürde yer alan çalışmalarla ilgili olarak yapılan doküman ve içerik analizleri
sonucunda; Nİ teknolojisinin muhasebe ve denetim süreci üzerindeki etkilerini inceleyen çok az sayıda
çalışmanın mevcut olduğu belirlenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda çalışma kapsamında oluşturulan araştırma sorularının tamamı yanıtlanmıştır.
Elde edilen bulgulara göre; bu teknolojinin muhasebe ve denetim süreci üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra
Nİ teknolojisinin doğası gereği ortaya çıkardığı bazı risklerinin ve teknik sorunların da mevcut olabileceği
tespit edilmiştir. Nİ teknolojisinin kullanımı artsa da uygulama alanlarının artması için teknik sorunların
çözülmesi gerekmektedir. İşletmeler tarafından bu risklerin doğru yönetilerek Nİ teknolojisinin olumsuz
etkilerinin avantaja dönüştürülebilmesi mümkündür. Henüz yaygın bir şekilde muhasebe bilgi sistemine tam
anlamıyla entegre edilmemiş olan bu teknolojinin özellikle blok zinciri ve Metaverse gibi teknolojiler ile
muhasebe bilgi sistemine entegrasyonu hız kazanabilir ve Nİ kavramı yeni bir boyuta geçebilir. Ancak
bunların işletmelere maliyetleri tartışılan bir konudur. Günümüzde fayda/maliyet açısından Nİ teknolojisi her
alanda kullanılamasa da zamanla maliyetlerinin azalacağı düşünülmektedir. Nİ ile birlikte artan miktarda
verinin analiz edilmesi işletmelere yeni bir iş yükü getirecektir. Bu verilerin analizinde R ve Phyton gibi
programların kullanımı iş yükünün hafifletilmesi açısından oldukça önemlidir. Muhasebecilerin Nİ
teknolojisinin değiştirdiği iş modellerinden olumsuz yönde etkilenmemeleri için dijital yeterliliğe sahip
olmaları ve belirtilen bu programları kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu bulgu Yıldız ve Ağdeniz (2019)’in
bulguları ile benzerlik göstermektedir.
İşletmeler rekabet koşulları gereği, Nİ teknolojisinin kullanım alanları ile ilgili bilgi paylaşımında
bulunmamaktadır. Bu durum çalışmamızın kısıtını oluşturmaktadır. Gelecekte bu konu ile ilgili çalışma
yapacak araştırmacılara literatüre katkı sağlayacağı düşünüldüğü için, Nİ teknolojisini yaygın olarak kullanan
bir işletmede uygulamaya (vaka çalışması) yönelik bir çalışma yapmaları önerilmektedir.
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businesses. This study examines managers' opinions on enterprises' collaborative business strategies and
digital innovation capabilities during COVID-19.

Received 5 April 2021
Revised 20 June 2022
Accepted 25 June 2022

Article Classification:
Research Article

Design/methodology/approach – The research was carried out in nine companies operating in the
manufacturing sector in the Marmara Region. The ISO 44001 classification is based on the determination
of the companies' collaborative business systems. Innovation capacity components were used to
determine the innovation capability of the firms. The research method was designed according to the
qualitative research method (case study). The research was conducted with the data collected through a
semi-structured interview form with company managers. Descriptive analysis technique was used in the
analysis of the data.
Findings – The analysis findings show that digital innovation effectively strengthens the business
capabilities of businesses, and cooperation strategies reduce company costs and provide a competitive
advantage during the COVID-19 pandemic.
Discussion – The necessity of structuring business processes with a focus on digital technology during
the pandemic period has caused the organizational structures of enterprises to be flexible. This flexibility
has brought along a new management and organizational structure, as well as a new leadership approach
such as technology leadership. As a result, innovative information systems that meet the need for
cooperation, operational capabilities of enterprises and competent human resources come to the fore in
the success of cooperation processes.

1. INTRODUCTION
In the process of the COVID-19 pandemic, the way businesses produce and provide services requires
differentiation. In this process, business managers feel the need to innovate in order to survive in market
conditions. This requirement arises from the need to innovate in line with customer expectations and to
provide businesses with advantages in providing a competitive advantage (Akgun and Cini, 2021). Industrial
companies tried different methods to adapt to new conditions in the days of uncertainty caused by the COVID19 pandemic. In this period, the importance of digital innovation capability and collaborative business systems
increases for companies to adapt to the change process. In this process, businesses are making digital
innovations to cope with pandemic conditions, and they see digital innovation as the most reliable means of
survival. On the other hand, businesses consider it necessary to be included in business systems based on
cooperation with other businesses to reduce costs (Yilmaz, 2021). Collaborative business systems require the
development of the digital innovation capacities of industrial companies. Firms also need to develop
cooperation strategies to reduce transaction costs.
Competence, speed, flexibility, and the desire to respond make it necessary to take advantage of innovation
and collaborative business systems. Fast work, simplicity, and convenience in business processes require
digital innovation (Aktas and Ulgen, 2021; Pekersen, 2020). It is essential for corporate sustainability that
businesses develop innovative products to meet customer expectations and cooperate for this purpose. In
addition, businesses tend to cooperate in following the developments in their own or other sectors (Langley
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et al., 2020; Ramanathan and Gunasekaran, 2014). Firms need to cooperate to use time more efficiently, a
crucial competition variable that reduces transaction costs. This research assumes that collaborative business
strategies and digital innovation capabilities are essential in adapting to the pandemic.
Innovation capabilities of companies are determined according to their technological intensity, know-how,
and R&D capacities. The innovation ability of any firm is directly related to its expertise in the field in which
they operate. The intense competition requires companies to optimize their production processes with various
innovations. Businesses also need digital innovation and collaboration to improve product or service quality
and increase efficiency (Sahin, 2021). Digital innovation and cooperation provide significant advantages in
reducing production costs and increasing the profitability and competitiveness of the company. Firms prefer
digital innovation and collaboration to reduce production costs and increase their profitability. This situation
also increases the sustainability power of enterprises (Dogru, 2021). Although essential studies have been
made on innovation and collaborative business systems, there is a gap in the literature on what innovation
and cooperation companies should do in the face of extraordinary developments such as pandemics. On the
other hand, it has not been discussed in the literature to what extent an activity that requires time and cost,
such as innovation, is possible in pandemic days when urgent solutions such as pandemics are required. It
can be argued that it would be beneficial to focus on collaborative innovations when innovation becomes
essential.
Companies need to innovate to adapt to change, but this alone is not enough (Reeves and Deimler, 2011).
Companies need to develop technology and innovate to adapt to change, but alone is not enough. It is also
essential to increase the capacity of producing know-how, performing R&D, and creativity. Every innovation
activity emerges as a result of creative ideas, technical knowledge, and complex R&D processes. Especially
digital innovation activities require complex technical and engineering knowledge. Innovating also requires a
set of capabilities that are aligned with the firm's strategic requirements. Especially in times of extraordinary
developments, such as during the pandemic, companies' ability to produce creative solutions requires a set of
skills such as technical knowledge, creative talent, and innovation management, as well as sufficient
technological infrastructure. As in the COVID-19 pandemic, companies' innovation capabilities are directly
related to their ability to adapt to change and develop cooperation strategies. Innovation capability provides
companies with a significant competitive advantage in producing critical solutions in a turbulent
environment, especially during the pandemic. Innovation capabilities of companies are essential in terms of
adapting to change and developing cooperation. Innovation capability provides a significant competitive
advantage, especially in producing critical solutions in turbulent environments (Akgun and Cini, 2021).
Considering the importance of digital innovation and cooperation strategies in coping with the extraordinary
developments of the pandemic process, together with its reasons, makes this research up-to-date, functional,
meaningful, and original. For this reason, discussing the importance of digital innovation and collaboration
development in the pandemic process will make a significant contribution to the practice and the literature.
Firms are not self-sufficient structures, and any structure organized in an open system style must cooperate
with the environment. Firms are not content with merely adapting to the environment; simultaneously, they
feel the need to manage the environment according to their interests. Developing collaborative business
strategies to reduce digital innovation and transaction costs is essential in successfully managing
environmental change. Innovating in production and management processes and developing cooperation
strategies are practical tools for the enterprise to respond to the environment's expectations. Innovation
increases, especially when environmental adaptation is complex and delivery to the market is significant. In
order to reduce transaction costs and provide a competitive advantage, companies need to meet the jobs that
they cannot cooperate with from the external environment. The obligation of companies to purchase and
access the market makes it necessary to work in coordination with other companies. This necessitates digital
innovation, which provides significant advantages, especially coordination (Akgun, 2021; Ozge, 2021). It is
essential to develop innovative approaches to reduce environmental uncertainty arising from pandemic
conditions. In this context, the main question of the importance of cooperation and digital innovation in the
COVID-19 process has been answered in the research. In addition to the main question of the research, it is
aimed to answer the following sub-questions.
1- What do companies do about collaborative business systems in order to successfully manage the COVID-19 process?
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2- What are the problems faced by companies regarding cooperation during the COVID-19 process?
3- What kind of digital innovations are companies making to adapt and cooperate with the COVID-19 process?

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK
2.1. Collaborative Business Systems
Collaborative business systems are business systems in which ownership-based coordination and inter-firm
links are strong. The main features of this system are cross-industry cooperation, risk-sharing among partners,
trust in the specialized workforce, and standardization (Cheung et al., 2021; Olson and Kesherwani, 2021: 38).
It is not very easy for businesses to design different products on their own compared to their competitors. For
this, businesses now feel the need to introduce open innovation collaboration approaches. In this process,
companies feel the need to see other businesses as value-creating partners. Competitors, businesses, and
suppliers in different sectors have a very active role as the source of information needed for innovative digital
design. In this approach, the company shows proactive behavior while integrating outside information into
innovation processes. Collaborative business systems ensure that the parties benefit by sharing common
knowledge, technical skills, and resources among independent companies. One of the most important
elements of cooperation processes is to ensure full-time information flow between the parties. For this purpose,
information and communication technologies and a just-in-time production model are used (Ramanathan and
Gunasekaran, 2014). In order to standardize collaborative business systems based on digital innovation, the
ISO 44001 set of standards published by the International Standards Organization (ISO) has been developed.
Collaborative business systems, in which cooperation is dominant, and sometimes the state assumes a
regulatory role, increase the ability of companies to do business. This situation has gained significant
importance, especially during pandemic days (Sang et al., 2021). Today, in a process where both high and low
technology products' market and shelf lives are decreasing due to rapid change, the importance of doing the
work based on these standards is increasing. Collaboration gains excellent importance due to the radical
change experienced in sectors where digital technologies are used intensively. Since it is not easy for
businesses to make different product designs on their own in a short time, they feel the need to cooperate.
Therefore, today external actors are seen not only as competitors but also as value-creating partners for
businesses. In order to increase their innovation capacity, businesses focus on the areas they have basic
competence, and they turn to cooperation to outsource the jobs they do not have basic competence. This makes
collaborative business systems mandatory.
In the days of the pandemic, it has become essential for businesses to establish a business system based on
cooperation. Collaborative business systems protect the business from the destructiveness of competition and
contribute to reducing risk. It is also generally accepted that cooperative behavior and cooperation between
businesses have a cost-reducing effect (Olson and Kesharwani, 2021; Sang et al., 2021). There are many reasons
to cooperate. Businesses need to cooperate in obtaining the knowledge and talent needed for innovative digital
design from companies specializing in different fields. In this approach, businesses aim to incorporate the
information they obtain from external sources into the innovation processes in the business.
For this reason, digital innovations and information technologies are becoming a tool for outsourcing. There
are two reasons for this; the first is the shortening of the shelf life of the products, that is, the time pressure,
and the second is the desire of the business to focus more on the area in which it has core talents or core
competencies. This situation forces businesses to cooperate in the digital design process and launch products
(Langley et al., 2020; Ramanathan and Gunasekaran, 2014). The gradual development of digital technologies
makes it possible to produce products and services that were previously difficult to produce technically and
economically, with more stakeholders, quickly and low. Particularly in the days of the pandemic, the difficulty
created by the changes in the competitive conditions in the market is tried to be overcome with collaborative
business systems. The supply chain consists of complex processes that many independent companies have
combined around common strategic goals.
Products consisting of thousands of parts, produced in different places, combined in different places, and
offered to customers in different regions make various collaborative business systems mandatory (Olson and
Kesharwani, 2021; Cheung et al., 2021). Products consisting of thousands of parts produced in different
geographies of the world, combined in different regions, and offered to customers in different regions make
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various collaborative business systems mandatory. Collaboration is inevitable for the smooth execution of
these complex supply chain processes and delivering products to customers at the most reasonable price and
in the shortest time possible. Digital technologies offer essential opportunities to ensure coordination between
the rings of the supply chain operating in different fields to carry out complex business processes successfully.
Collaborations have many benefits, such as adding value to the product, developing technological capabilities,
strengthening operational and financial capabilities, facilitating market entry, and increasing efficiencies
through shared resources. For this reason, companies need to develop cooperation to reduce production costs
and focus on core competencies (Langley et al., 2020; Tutar, 2015: 218). Collaboration processes commonly
carried out in supply chains are collaborations with logistics service providers. In addition, companies in the
supply chain; consist of raw material producers, suppliers, manufacturers, distributors, and retailers.
In recent years, information technologies, internet technologies, and alternative information-sharing platforms
have made it easier for companies in the supply chain to cooperate. Digital innovation systems in the supply
chain provide significant advantages in increasing collaboration performance. Companies participating in the
cooperation process combine their successful businesses in specific businesses. The partnership can be more
advantageous for companies than performing the relevant work alone. Thanks to the cooperation, the
production costs are reduced, profitability and customer satisfaction are increased, thanks to companies with
self-talent in their field carry out the works. The successful collaborations of the American retail chain WalMart with its suppliers are an excellent example for other companies. Planning, demand forecasting, ordering,
information, and resource sharing among supply chain elements make it necessary to establish partnerships
in the cooperation processes of companies (Langley et al., 2020; Ramanathan and Gunasekaran, 2014). The
desire of companies to transfer their supply chain operations to one or more companies makes cooperation
mandatory.
Collaborative business systems have significant advantages as well as some drawbacks and risks.
Collaborations with large companies for various advantages can damage the brand image of companies.
People buy a particular product because all its parts are produced by the company that owns the brand in
question. When they see the parts of many different brands in the product they buy, this causes them to have
some negative opinions about the product. In addition, the number of business partners, the duration, and the
form of cooperation may cause some coordination problems. Thus, it is essential to have a standard for all
processes in the system so that the cooperation activities in the supply chain can be carried out smoothly. In
this context, ISO 44001 standards, which determine the framework of cooperation in strategic cooperation, are
essential. ISO 44001 binds companies' resource, risk, cost, and opportunity sharing to a certain standard (Dag
and Kabadayi, 2020). Besides being a document focused on fulfilling contractual obligations, ISO 44001 aims
to transform corporate culture into a culture of cooperation.
Firms are trying to increase their productivity by cooperating in business planning assistance, capitalization
plans, marketing materials, feasibility and market studies, market development, and technical assistance. ISO
44001 wants to standardize the activities of companies that cooperate on the following issues: Relationship
management, fulfillment of contracts, conflict resolution, producing, managing, and terminating projects, and
developing mutual understanding between cooperating companies. In addition, it is known that collaborative
approaches provide a wide variety of benefits that increase competition and performance. For example, better
cost management, improved time management, resource utilization, risk management, and increased business
value and innovation delivery (Dag and Kabadayi, 2020). In order to gather the ISO collaborative management
system standards under the same headings, an application called "high-level structure" has been implemented.
With this structure, the management system standards published by ISO are grouped under ten main
headings (Marques et al., 2016). The main headings and subheadings of the ISO 44001 collaborative business
relationship management standard are determined as follows:
1-Scope (specific to the applied discipline). 2-Referenced standards (specific to the applied discipline). 3-Terms
and definitions (specific to the applied discipline). 4-Context of the organization (understanding the
organization and its content, understanding the needs and expectations of interested parties, determining the
scope of the collaborative business relationship management system, determining the management system
processes, creating value). 5- Leadership (leadership and commitment, policy, roles, responsibilities, and
authorities). 6-Planning (activities for risks and opportunities, objectives of the collaborative business
relationship management system, planning to achieve them, defining collaborative business relationships, and
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setting priorities). 7- Support (resources, skills, and attitudes, awareness, communication, documented
information). 8- Operations (operational awareness, knowledge, internal evaluation, partner selection,
working together, creating value, and ending strategic partnership). 9- Performance evaluation (monitoring,
measurement, analysis and evaluation, internal audit, management review). 10- Improvement (nonconformity and corrective action, continuous improvement).

2.2. Digital Innovation
The first thing that comes to mind regarding digitalization is that the work done in the physical environment
is done with the help of intelligent technologies. The concept of digitalization is innovative business systems
based on changing or even transforming existing business processes (Duygu, 2020; Akin, 2020). With the
contribution of digitalization, video meetings and conferences, digital banking, cloud technology, and online
shopping have become a part of daily life. Digitalization has accelerated innovations and has begun to be
implemented as digital innovations (Ayanoglu, 2020; Butler and Rivera, 2020). The concept of "digital
innovation" emerged with digitalization. The use of digital technologies in the innovation process is called
"digital innovation." For companies, digitalization is a necessity applied more frequently with the impact of
the COVID-19 epidemic. Digitization uses digital technologies to change a business model and provide new
revenue and value-creating opportunities. Innovation is the introduction and application of new ideas,
processes, products, and services. For an organization to be innovative, it must have the ability to apply them
to business processes and creative ideas. Innovation is the primary tool of competition for many companies,
especially in technology and knowledge-based industries.
The innovation process can often be understood as a complex activity in which new knowledge is applied for
business ends. Innovation is viewed as one of the most important sources of sustainable competitive
advantage. Firms engage in product, process, radical, incremental, technological, managerial, market
attraction, technology push, and competence enhancement. Collaborative business systems are one of these
types of innovation. Innovation is an essential competence for companies to provide and maintain competitive
advantage and implement strategy (Castro et al., 2013; Hogan et al., 2011). Through innovative activities to
create added value for the firm or its stakeholders, innovation capability, implicitly and explicitly, creates
added value. Defines it as the ability to process knowledge, skills, and resources. Innovation capability is a
firm's particular assets and core competencies. Innovation ability is essential for companies to provide and
maintain a competitive advantage. Firms innovate to increase their market share and reach different customers
in various ways, such as business models, products, services, and processes.
In the Covid-19 period, when uncertainty prevailed, they considered it necessary to turn to organic structures
as an open system to organizations. Organic structuring, the delegation of authority instead of central
government gains importance, and communication and access increase. This situation necessitates digital
innovations based on information and communication technologies. The obligation of employees to do their
work in an electronic environment during pandemic days necessitated digital innovation (Hıdıroglu, 2020;
Alpago, 2020) Thanks to digital innovation, employees benefit from digital technologies to a great extent in
holding online meetings with multiple participants in a virtual environment and especially performing service
works. Digital innovation can only be possible with digital processes and technologies, the infrastructure being
digital and appropriate, and the experience of digital experience. Digital innovation contributes to responding
quickly to changes and reducing costs and risks. Thanks to digitalization and digital technologies, new
product trials can be done easily and quickly (Caligiuri et al., 2020; Carnevalea and Hatak, 2020)
Digital technologies bring two fundamental innovations to the business ecosystem. The first of these is that it
is possible to manage the processes in the ecosystem effectively and efficiently thanks to digitalization. This
way, it causes significant changes in the value chain, from product design to differences in service delivery,
marketing, and sales processes. The second innovation establishes new integrated organizational structures
that cooperate by creating new platform structures between the upper and lower ecosystems. These features
also allow businesses to work effectively on innovative product and service concepts. In this way, businesses
have the opportunity to do business with new business models and collaborative business systems (Duan et
al., 2020). Digital technologies, innovation capacity, and collaborative business strategies play a crucial role in
the corporate sustainability of businesses, especially during the pandemic process. For example, web pages
that were previously established for the promotional purpose of the business are becoming an essential
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marketing-sales channel today. In this case, digital innovations are necessary for internal activities and the
successful implementation of collaborative business models outside the enterprise (Akin, 2020; Ayanoglu,
2020). However, the use of digital technologies in business processes and the digitalization of business are not
enough. It is also necessary to innovate for new business models.
According to the Oslo Manual published jointly by OECD and Eurostat, innovation is implementing a new or
significantly improved product, good or service, process, or new marketing method. Innovation is
transforming creative ideas into value-creating outputs. This process consists of two basic steps. The first step
is to develop new and creative ideas, and the second step is to transform the new and creative ideas into
products, methods, or services that create added value (Hıdıroglu, 2020). Innovation is significant in
enterprises' product, process, or cooperation models, perceiving them as new and concretizing them with
information technologies.
For this reason, it is not possible to think of innovation independently of digitalization and digital innovation
today. Digital innovation transforms traditional services or products into communicable forms through digital
technologies or harmonizes the production process. Digital innovations are essential in successfully managing
these structures and processes (Caligiuri et al., 2020; Isci, 2021: 45; Kaushik and Guleria, 2020). Digital
innovation capability plays an essential role in increasing the speed of adaptation to extraordinary
developments such as pandemics. Digital innovation requires digital technologies to change a business model
and provide an opportunity to create new value.
Digital business requires using digital technologies and technical knowledge in business processes.
Digitalization transforms the business world, especially when close distance work is inconvenient, such as the
pandemic, and digital skills are now essential for corporate sustainability. Digitalizing business and digital
models require collaborative business strategies in this process (Caligiuri et al., 2020; Carnevalea and Hatak,
2020). Collaborative business systems require both business models and appropriate new organizational
structures and models. This is a post-industrial transformation process. In this process, works; On-call work,
job sharing, part-time work, in short, are atypical work styles. In this process, different "digital workspaces"
emerge outside of organizational structures. This also means that the workforce works with atypical working
methods. For this, various mobile devices and digital tools that make work mobile are used. The digitization
of a business also leads to digital commerce and new collaboration systems (Hıdıroglu, 2020). Digital
transformation is a situation that needs to be addressed at the level of the physical infrastructure of the
organization, information technologies, intellectual capital, know-how ability, human resources, and even
organizational culture. Therefore, digitization should be considered together with the dimensions of digital
technology, digital maturity, and digital culture.
There are some features of applications that have the nature of digital innovation. These; having a digital
database that holds all the information, the ability to analyze the data, and the analysis findings are suitable
to meet customers' needs or target audiences. In addition, it should have an infrastructure suitable for
collecting data in the implementation process, and it should be capable of supporting strategic decisions. More
radical changes than digital innovations require digital transformations in some cases. Digital transformation;
covers web 2.0 and web 3.0, broadband internet, cloud computing, big data, artificial intelligence, internet of
things, augmented reality and use of 3D printers, new business strategies, new business models, operational
processes, innovative products and processes, and new marketing techniques (Carnevalea and Hatak, 2020).
Digital transformation is a customer-oriented business strategy and aims to eliminate employees' creativity
and interaction limits. Virtual workspaces such as "digital workplace" and "digital work portal" are emerging
with digital transformation. This means that both the work and the concept of the workplace have changed
radically.
During the Covid-19 process, digital changes in businesses have been of great importance for businesses to
continue their existence (Caputo et al., 2021). With digitalization, it has been possible for businesses to develop
new business models such as a collaboration business system using digital technologies, create new sources
of income and benefit from value opportunities. In order to prevent the spread of Covid-19, it was possible to
restrict people's gatherings and maintain private and business life even during quarantine days (Barnes, 2020).
Thanks to digital technologies, remote working has been encouraged, and digital technologies have been used
primarily in information-intensive jobs during the pandemic. Digital tools that encourage remote work have
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been widely used during the Covid-19 pandemic (Davison, 2020; Carnevalea and Hatak, 2020). During the
long quarantine days, business owners have discovered digital ways of working for their companies'
continuity, profitability, and effectiveness by going beyond their usual routines. In this context, businesses
have functionally used digital innovations as tools for professional life to adapt to the new normal. In the early
stages of digitalization, the digital technology-oriented configuration of businesses' processes has transformed
businesses into more flexible and organic structures (Almeida et al., 2020).
Another dimension of the digitalization of working life is "artificial intelligence" and "robotics." The increasing
use of "artificial intelligence" with Industry 4.0 and robots in employment instead of human resources brings
many discussions. The replacement of human power by robots is not a new situation. For example, ATM
(Automated Teller Machine) in the banking industry and robotic arms used instead of human muscle power
in the automotive industry have been used for a long time. In this process, artificial intelligence, instead of the
human brain, functions in intelligent factories, banking, the health sector, and many other areas that emerged
with digital transformation and Industry 4.0. They use analog and digital applications together with
mechanical and automatic processes. Technologies that can decide independently, depend on algorithms, and
are supported by software require new business models (Acosta, 2020: 262; Oge and Cetin, 2020: 31).
Digitalization causes the emergence of new jobs and occupations in the industry and new employment areas.
While previous technological developments were limited sectoral size, digital technologies have a
transformative effect on all sectors. Companies now effectively benefit from digital technology in their
decision processes, production processes, and product designs, providing high-quality service against cost
risks. This gives companies a competitive advantage over their competitors. With the impact of this driving
force, digital technologies lead to radical changes in all industries (Carnevalea and Hatak, 2020). Information,
which forms the basis of the innovation process, is now a critical production factor in determining the
competitive process. Developments in digital technology make it easier to access the data and information
needed for innovation and provide significant savings in the time and cost required to process information.
Processing millions of data with supercomputers in a short time and at low costs or producing a new product
with a 3D printer at low costs as soon as the CAD data is finished provides a tremendous competitive
advantage for companies.

3. MATERIAL AND METHOD
3.1. Research Design
The research aimed to determine the role of companies' collaborative business systems and digital innovation
capabilities in coping with the conditions of the Covid-19 pandemic. For this purpose, a qualitative case study
was conducted with the managers of 9 industrial companies operating in the Marmara region of Turkey. The
reason for choosing the case study design, one of the qualitative research designs, is that it is convenient to
examine current situations based on people's opinions and in-depth knowledge of the subject. Another reason
for choosing the case study design is that it is suitable for evaluating current situations from personal
perspectives. In addition, the case study design was preferred because it is more convenient to reveal the
essence of the researched subject and reflect the event as it is (Ozdemir, 2010; Tutar and Erdem, 2020; Hancock
and Algozzine, 2006). Studies conducted with case studies reveal the factors that affect the phenomenon
hidden in the examined situation. The case study design was not preferred in this study because the situation
is up-to-date, there is no researcher's control over the situation, and the investigated phenomenon is not
manipulated (Yin, 2014; Merriam and Tisdell, 2015).

3.2. Participants and Sampling
In qualitative research, a sample is created to provide limited but qualified and deep information for the
research. For this purpose, the criterion sampling technique, one of the purposeful sampling techniques, was
used to determine the people interviewed in the research since it is suitable for answering the research
questions. In criterion sampling, data is collected by consulting people who have deep knowledge of the
subject. In this study, interviews were conducted with the senior managers of the researched companies to
answer better the research questions (Tutar and Erdem, 2020; Tarhan, 2015). In the research, attention was
paid to the sample's companies operating in the Marmara Region, the industrial region of Turkey, and having
experience in collaboration business systems and digital innovation.
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Table 1. Indicators for sampling
Participants

Industry

Experience
(years)

Education level

Position

P1
P2
P3
P4
P5

Plastic Product
Automotive
White Goods
Rubber
Food products

13
14
5
6
6

Bachelor's Degree
Associate Degree
Bachelor's Degree
Associate Degree
Bachelor's Degree

P6

Prefabricated industrial
products
Ready-mixed concrete
Information technology
Aluminum products

23

Bachelor's Degree

CEO
General Manager
Manager
General Manager
Production
manager
General manager

18
6
11

Bachelor's Degree
Bachelor's Degree
Bachelor's Degree

General manager
CEO
General manager

P7
P8
P9

3.3. Data Collection Instrument
The research data were collected with the permission of the ethics committee, which was given with the
decision numbered "05" of the meeting numbered 24, dated 10.06.2021, of the Presidency of the Ethics
Committee of Social and Human Sciences of Sakarya University. Ten questions were asked in the semistructured interview form in the research, six based on the ISO 44001 standard, and four based on the digital
innovation criteria. The interview form was used as a guide to not deviate from the purpose of the research.
During the interview process, an effort was made to understand the subject in depth by drilling. Creswell
(1998) states that a sample size of 10 or less would be sufficient in qualitative research, depending on the
research topic. The sample of this research is limited to 9 companies.

3.4. Data Collection and Analysis
In qualitative research, data collected through interviews are taken from a biased sample and analyzed in
depth. The data of this research consists of the interview notes collected from the participants. In the analysis
of the data, descriptive analysis and content analysis techniques were used together. In the descriptive analysis
process, a four-stage process was first followed: creating a framework for the analysis, processing the data
according to the thematic framework, defining the findings, and interpreting the findings. In the analysis, a
categorical analysis strategy depending on the content of the material was used. In the process of processing
the data, first of all, all the interviews were read one by one, notes were taken and the data were deciphered.
In this way, a pre-coding and temporary coding was done. During the coding phase of the data, a coding
strategy made within a general framework was applied according to the concepts extracted from the data
(Yildirim and Simsek, 2018). It is aimed to reveal the original situation that will come out of the research
context by allowing the directing of the text (Tutar and Erdem, 2020). No software was used in coding and the
coding process was done manually. In order for all codes to be clearly and clearly understandable by both the
researcher and others, a coding key including the main and sub-codes was created (Creswell, 2014). For each
new code added to the coding key during the coding process of the documents, the previously coded
documents were re-read and subjected to second and third coding. Thus, the risk of data loss was reduced and
researcher bias was eliminated by re-coding the interviews.
Themes were determined to reveal the relationship and common aspects between the codes. The data collected
through the thematic coding process were categorized through codes (Yildirim and Simsek, 2018). Emerging
themes enabled the research process to be shaped in a more factual framework and to establish relationships
between codes. For example, the prominent codes (process management, customer demands, price advantage,
information flow, competitive advantage) in the evaluation of the importance of cooperation and the
difficulties encountered in cooperation are included in the theme of the advantages of cooperation. The whole
data set was carefully examined in order for the data under the themes to form a meaningful whole (internal
consistency) and for all themes to explain the data obtained in the research in a meaningful way (external
consistency). Thus, the representation ability of the data set according to the themes was evaluated. At this
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stage, another researcher experienced in qualitative data analysis was consulted to confirm whether the
themes adequately reflected the data set.
Then, interpretations were made based on the research findings (Creswell, 2014; Marshall and Rossman, 2006).
The views of the participants were tabulated by calculating how often they were repeated under each
descriptive statement and sub-theme. In addition, direct participant statements that fully reflect the
participant's views are included.

4. RESULTS
4.1. Opinions of company managers on the advantages and problem areas of cooperation
The findings obtained from analyzing the participants' company managers' views on cooperation systems
during the Covid-19 process were gathered under the main theme of "advantages of cooperation." "What do
you think is the importance of cooperation in the pandemic process?" "What are the challenges companies face
in supply chain collaborations?" The questions "What are the internal and external factors that may affect the
supply chain cooperation processes?" were asked. The descriptive expressions reflecting the views of the
participants and the frequency of common opinions of the participants, the codes created according to the
descriptive expressions, sub-themes, and themes are shown in Table 2.
Table 2. Opinions of the participants on the advantages and problem areas of cooperation
f

Codes

Sub-theme

- Non-disruption of production processes.
-Meeting customer demands on time.
-Collaborations provide a price advantage.
We are increasing the speed and quality of cooperation.
-The importance of information flow in the supply
chain.
-Collaborations provide a competitive advantage.
-Suppliers are not meticulous about time.
- Failure to ship the product on time.
- Failure to comply with standards.
- Difficulty communicating with suppliers.
- Failure to deliver on time.
- Problems due to currency fluctuations.
-Sudden plan changes of cooperation companies.
-Sudden price fluctuations.
-Momentary price fluctuations in raw material prices.
- Lack of competent and sufficient personnel.

6
2
3
4
7
2
9
5
3
7
2
6
5
6
8
2
5

Cooperation
Process management
Customer demands
Price advantage
Information flow
competitive
advantage
Time management
Product standard
Communication
problems
currency fluctuation
price change
price fluctuation
competency issues

Advantages of
cooperation

Collaboration
management
issues

Financial and
HRM issues

Main
theme
Advantages and problem areas of cooperation

Descriptive expressions

When Table 2 is examined, the participants' opinions are gathered under the main theme of "advantages of
cooperation and problem areas." From the analysis of the descriptive statements, the participant's views were
gathered under three sub-themes: "advantages of cooperation," "collaboration management problems," and
"financial and HRM problems in cooperation." The highlights of the participants' views are given below, with
the participants' own words:
For our company, the cooperation of the supply processes is essential not to disrupt the production processes and
meet the customer's demands on time and with the expected quality.
The problems we encounter in cooperation are usually that the suppliers are not meticulous about time
management. In addition, not complying with the quality criteria and not delivering the products following the contract
are significant problems.
In terms of our working principles, the cooperation process in procurement is essential for the continuity and
stability of the business. It is always a priority to cooperate with the companies with which quality products and trust are
established and ensure continuity.
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From the participants' statements, it is understood that all the chain links must be at a certain quality level for
the supply chain to function effectively in cooperation business systems. Otherwise, as Nietzsche put it, "the
strength of a chain is as strong as its weakest link." A weak link in the supply chain can lead to various
problems, from raw materials to product delivery and services. All companies included in the cooperation
must work at a certain standard and competence level to prevent this. Another problem identified in this
central theme is generally related to time management. From the participants' statements, companies need to
have time management awareness and skills in cooperation. In addition, determining the iron standards
according to the awareness of total quality management is another critical issue. Another critical problem in
collaboration business systems is that communication problems and digital technologies are essential. Another
fundamental problem gathered under this theme is price fluctuations due to exchange rate fluctuations. The
participants' statements that this situation causes the company to experience various customers' faces are
understood from the participants' statements.

4.2. Findings regarding the problems faced by the participants regarding cooperation in the COVID-19 process
To the participants; the questions "Is a common information management system used in cooperation in the
supply chain," "How do you determine the cooperation partners in the supply chain?", "What are the main
problems you encounter in cooperation in the supply chain?" were asked. The descriptive statements'
frequency of their participation in these statements is shown in Table 3 as codes, sub-themes, and main themes.
Table 3. Opinions of the participants regarding the problems they encountered in cooperation in the
COVID-19 process

Extensive use of the customer portal.
Utilizing MIS in planning, implementing, and
controlling
Keeping information confidentiality at the forefront
Utilizing product tracking systems.
Evaluation of collaboration performance.
Performing supplier tracking in a digital
environment.
Identifying areas for improvement.
Evaluation of customer feedback.
Researching the history of companies
Checking company references
Examination of concrete performances of companies
The problem of supplying raw materials and
auxiliary materials.
Failure of suppliers to comply with the criteria.
Partners' non-compliance with cooperation
standards.
We are experiencing various quality problems.
We are experiencing retention problems in the
market.
Timely delivery of orders.

f

Codes

Sub-theme

3
2
1
4

Customer portal
MIS
Information privacy
product tracking
system

Collaborative
digital technology
use.

3
1
1
4
1
2
3

Performance
appraisal
Supplier tracking
customer feedback
Firm performance

Performance
appraisal system

2
3
2
4
2
3
5

Raw material supply
Company criteria
Collaboration
standards
quality issues
hold on the market
delivery problem

Supply, delivery,
and retention
problem

Main
theme

Digital technologies and collaboration issues

Descriptive expressions

When Table 3 is examined, it is seen that the participants' views are gathered under the central theme of
cooperation, digital technologies, and cooperation problems. From the analysis of descriptive expressions,
participant views; It is grouped under three sub-themes: "use of digital technology," "performance evaluation
system," "provision, delivery, and retention problem." The prominent opinions of the participants are given
below in their own words:
In our company, the main customer portal is open to all suppliers. Suppliers can check all information such as
the current status of orders, technical drawings and revisions, quality performance, and shipment performance of their
companies through this portal.
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Business tracking systems and management information systems are partially used in our company. Company
confidentiality is at the forefront. The products to be supplied are not allowed to be shared except for technical drawings
and material information. In terms of logistics tracking, we have an information management system used jointly with
the supplier company.
In our company, supplier performance is evaluated every month at both the deadline and the quality level. The
suppliers' compliance with the deadlines, the ability to ship the desired amount of material, the conformity of the goods
to the standard, and other quality documents are scored.
In addition to monthly and annual performance evaluation methods, feedback from customers and suppliers is
also applied in our company.
From the participants' statements, it is understood that the customer portal facilitates the follow-up and
management of the works in the effective management of the companies' cooperation in the COVID-19
process. In addition, it is understood that the participants actively benefit from management information
systems for the effective management of cooperation. It is understood from the participants' statements that
computer-aided systems established to provide information support to management decisions and ensure that
managers can access the correct information at the right time and through the proper channels are of great
importance in terms of cooperation systems. Participants stated that they actively use the management
information system to obtain, evaluate and analyze the necessary information. Judging by the participants'
statements, it is understood that they give importance to information confidentiality and the use of
information systems. It is understood that they use product tracking systems and information systems in the
effective management of cooperation. It is understood that it is imperative to establish a connection between
all the supply chain links. In the management of cooperation, digital innovation is made, especially in tracking
and management systems. It is seen that there are specific criteria for performance evaluation among the
collaborating companies, and importance is given to customer feedback. In addition, it is an important issue
to emphasize the necessity of complying with the quality standards of the production and service quality of
the cooperated companies and emphasizing the importance of the successful execution of the cooperation.

4. 3. The participants' opinions on the necessity of digital innovation in the cooperation process in the COVID19 period
What are the participants doing to monitor innovative technologies and develop new technologies? What
innovations are being made ineffective production planning, quality systems development, and reduction of
production costs? What is being done about preparing and implementing strategic plans and the effective
management of human resources? Questions were asked about what is being done in your company to
improve customer relations, increase bargaining power and make executable contracts. The frequency of
participant opinions, codes generated from participant opinions, sub-themes, and the main theme are
presented in Table 4.
Table 4. Opinions of the participants on the necessity of digital innovation in the cooperation process in the
COVID-19 period
f

Development of innovative technologies by the R&D unit.
Following new technologies by the R&D departments of the
companies.
Closely following fairs and other organizations by the R&D
department of the companies.
Transfer of new technologies to the company.
Computer programs support and new product design.
Use of Risk and Process Oriented Integrated Management
System, Quality Management System (QMS), Information
Security Management System (ISMS), Quality Documents
Management System (QDMS) for the effective management of
works in cooperation.
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Codes

Sub-theme

6
4
3
5
7

Innovative
Technology
New Technology
Technology
Transfer
New Product
Design

Innovative
product
design

2
5
3
4
3

Smart Systems
Product Logistics
Production
Planning

Use of
intelligent
systems in

Main
theme

Digital innovation in
collaboration systems

Descriptive expressions
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Production of products with high quality and low cost with
logistics.
Production planning made by the R&D department. Use of the
recommendation evaluation system to improve quality systems.
Use of zero stock system for cost reduction.
Using artificial intelligence technologies in the production
process.
Accurate demand and sales forecasting with market research
Collaborating with a specialist company to improve quality.
Implementation of the strategic plan under ISO 9001.
We are establishing cooperation with companies specialized in
different fields.
Following innovations for sustainability.
Obtaining consultancy services for norms and procedures.
Use of ISO standards in business standards.
Collaboration to focus on core competencies.
Determination of cooperation goals with strategic planning.
Customer-oriented production.
Ensuring competitive advantage with quality products,
services, and speed.

4
7

Suggestion
Evaluation
Zero Stock
Artificial
Intelligence
Market Research
Cooperation

business
processes

4
7
8
2
3

Strategic Plan
Cooperation
Sustainability
Consultancy
ISO Standard

Ensuring
sustainability
through
cooperation.

7
3
5
3

Self-Talent
Customer-Oriented
Production
Competitive
Advantage

Competitive
advantage.

When Table 4 is examined, it is seen that the opinions of the participants on the necessity of digital innovation
in adaptation and cooperation to the COVID-19 process are gathered under the main theme of digital
innovation in cooperation systems. From the analysis of descriptive expressions, participant views; It is
grouped under four sub-themes: "innovative product design," "use of smart systems in business processes,"
"ensuring sustainability through cooperation," "gaining competitive advantage." The opinions of the
participants are given below in their descriptive expressions:
We develop innovative technologies with our R&D unit established within our company. This unit, which has
been strengthened with investments in recent years, continues to work on innovative technologies that can be applied in
processes such as production-quality planning, etc., and investments to be made following its current strategic plan.
We invest in digital information management programs (ERP) and similar technologies in our company.
Artificial intelligence technologies play an active role in the company's production process. In this way, production costs
decrease, and product quality increases.
We have made significant use of digital technologies such as web 3.0 technologies, broadband internet, cloud
computing, big data opportunities, artificial intelligence, the internet of things, and augmented reality during the
pandemic. We also developed new business systems and new business models based on collaboration. We used them in
operational processes.
The companies that we will cooperate with are contacted, and a cooperation agreement is reached. In line with
expert advice, technical staff and equipment are supplemented, and this institution's documents and authorization
certificates are used. In order to ensure continuity, innovations are followed, and the continuity of the procedures is
ensured.
All kinds of technological developments, equipment tracks, quality certificates, and realized projects are
continuously communicated to our customers to improve and maintain customer relations in our company. At the same
time, efforts are made to deliver the products within the specified time. In this way, the trust relationship with our
customers ensures the continuity of the business.
According to the analysis findings, it is understood that there is a strong relationship between the participants'
views on the necessity of digital innovation in adapting to the COVID-19 process and in cooperation, using
innovative technology, and effectively managing collaboration systems. Innovative technologies facilitate the
management of complex business processes. For this purpose, it has been determined that companies use Risk
and Process Oriented Integrated Management System, Quality Management System (QMS), Information
Security Management System (ISMS), Quality Documents Management System (QDMS) for effective
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management of the business in cooperation. Although companies prefer to design new products, it is
understood that they transfer technology if they cannot develop technology in order to manage the
cooperation successfully. While intelligent systems facilitate the management of complex business processes,
on the other hand, they can provide a competitive advantage by reducing production costs due to their
contribution to speed and quality. The use of intelligent systems in collaboration systems also makes joint
production planning possible.
With the help of stock control systems, one of the intelligent systems, working with zero stock and just-in-time
production is possible. With the suggestion evaluation systems, the feedback received from the customer is
evaluated in the production of new innovative products to be produced later. In addition, the data and
information infrastructure provided by management information systems and decision support systems are
used to make more accurate strategic plans. While the corporate sustainability of information age
organizations requires the use of external resources through cooperation, on the other hand, it is necessary to
use intelligent systems in the management of all these complex processes and to go digital innovation in this
process. The use of 44001 business tracking systems determined by ISO in the effective management of
collaboration systems makes it possible to conduct business at a certain quality level. From the participants'
statements, it is understood that the companies find it necessary to cooperate to focus on the area where they
have their skills. It is understood from the participants' statements that this is especially necessary for
customer-oriented production, competitive advantage, and corporate sustainability.

5. DISCUSSION AND CONCLUSION
In this research, in which the importance of digital innovation in collaboration business systems during the
Covid-19 pandemic process is questioned, what companies do about collaborative business systems in order
to manage the COVID-19 process more successfully in the research sample, what are the problems that
companies face in cooperation in this process, and what are the problems that companies face about COVID19. It has been tried to determine what kind of digital innovations they have developed to adapt to the process.
It is understood from the research findings that the participants cooperate for sustainability by providing a
competitive advantage, reducing the production cost, and providing high profitability. In this process, it is
understood that companies both benefit from digital innovation to manage complex business processes and
develop innovative digital products. Participants stated that digital innovation is essential for the efficient
management of cooperation. Otherwise, it is impossible to meet customer demands fully and on time. It is
understood that it is strategically essential to determine the cooperation partners in the supply chain. It is
essential to cooperate with the candidate companies suitable for the characteristics of the cooperation during
the determination of the partners in the cooperations. Thus, it is understood that it is essential to pay attention
to the fact that the companies participating in the cooperation are the most suitable. It can be argued that
leaving the unsuccessful cooperation is as important as identifying the partners in the cooperation processes.
Theoretical implications. When the literature on the subject is examined, it is understood that the research
significantly overlaps with what the company managers did during the pandemic days. According to the
research findings of some researchers in Turkey, the necessity of employees to do their work in an electronic
environment during pandemic days has made it necessary to benefit from digital innovation (Hidiroglu, 2020;
Alpago, 2020). Thanks to digital innovation, employees have chosen to hold online meetings with multiple
participants and see their service jobs from there. Digital innovation requires the infrastructure to be the digital
and digital experience. In addition, it has been determined by some researchers that digital innovation is
necessary to respond quickly to changes and contribute to reducing costs and risk (Caligiuri et al., 2020;
Carnevalea and Hatak, 2020). During the pandemic process, digital technologies were used, especially in
information-intensive jobs. During the Covid-19 pandemic, digital working tools that enable remote work
were widely used (Davison, 2020).
Thanks to digital innovations, businesses have used it functionally by adapting business life to the new
normal. In addition, in this process, it was determined that the digital technology-oriented configuration of
the processes of the enterprises caused the organizational structures of the enterprises to turn into more
flexible and organic structures (Almeida et al., 2020;). It is understood that all these developments require a
new understanding of leadership, such as a new organizational structure, a new management approach, and
technology leadership during the pandemic days. This process requires a new competence such as digital
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literacy in employees. Otherwise, it can be argued that it will not be easy to benefit from digital transformation,
blockchain, the internet of things, and artificial intelligence applications. With digitalization, enterprises'
communication, production, and organizational structures are changing, and it is impossible to manage this
change with traditional methods. Many processes and even products and services of businesses are becoming
digital (Correani et al., 2020). In the face of this digitalization, what will be done is disseminating a new
understanding of digital management and digital leadership.
It is understood that the companies participating in the research are experienced in cooperation within the
scope of operational awareness, and they need innovative technologies to be successful in the systematic and
periodic execution of these activities. In addition, it was determined in the research that the cooperation
development processes remained weak due to the uncertainty caused by the pandemic. In addition, it has
been understood that they do not have enough awareness to create common value in the supply chain. It has
been determined that insufficient personnel working at the lower levels to manage the researched enterprises'
cooperation processes. As a solution to this, the participants stated that it is essential for the cooperating
companies to develop their competencies. Participants stated that they benefited significantly from
information management systems, especially in cooperation and coordination among the cooperating
companies. They stated that harmonizing companies' information systems or standard information
management systems in cooperation processes are essential for operational success. It is understood that
innovative information systems, which will meet cooperation needs, are essential in successfully managing
cooperation processes. However, it is essential to ensure harmony between the information systems among
the cooperating companies in the supply chain. This finding also overlaps with other research findings in the
literature (Langley et al., 2020; Lee and Berente, 2012). Accordingly, it can be argued that the findings obtained
from the analysis of the data ensured the realization of the purpose of the research to examine the opinions of
the managers on the collaborative business strategies and digital innovation capabilities of the enterprises in
the COVID-19 process.
Practical implications. As a result, in order for the cooperation systems to be carried out healthily, the companies
participating in the cooperation should develop innovative technologies, and the technology produced by
other companies should be transferred to the company. In the research, it has been understood that the
operational ability following the cooperation conditions is also essential in the successful execution of the
cooperation. It can be argued that it is necessary to plan production, improve quality standards, and reduce
production costs for this. One of the other essential issues in cooperation systems is demonstrating a
management capability following the principles of cooperation. Thus, it is necessary to develop appropriate
norms and procedures to plan strategy, have competent human resources, and cooperate functionally.
Another result of the research is the determination of the transaction capability among the cooperating
companies. Here, customer relations, bargaining power of companies, compliance with the contract that
determines the principles of cooperation between companies, and sufficient technological intensity and
innovation ability are required (Zawislak et al., 2012).
Today, the conditions of competition in the markets have changed, and the strategic competition between
companies has moved between supply chains. For this reason, companies need to manage their supply chains
effectively in order to achieve strategic success. Collaboration is used today as a preferred business method in
supply chain management, minimizing the total supply chain costs and ensuring maximum customer
satisfaction by carrying out the organizations from the raw material producer to the end consumer without
any problems. In addition to the positive aspects, cooperation processes bring many risk factors for supply
chains (Langley et al., 2020; Ramanathan and Gunasekaran, 2014). In order to minimize these risk factors, a set
of standards known as ISO ISO 44001 has been created. With the ISO 44001 standard, the company should
support the cooperation processes of different dimensions between its suppliers, customers, partners, and
departments with digital innovations to maximize cooperation in the supply chain. In addition, it is an
important issue to create an organizational culture based on cooperation in cooperation processes. Among the
companies forming the cooperation, the supply chain consists of complex operational processes that many
independent companies have combined around common strategic goals. Therefore, it is understood from the
participants' statements that it is essential to develop standard criteria for performance measurement in
cooperation processes in the supply chain. As a result, it is now understood that it is necessary to see
competitors as business partners and cooperate.
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Limitations and suggestions for future research. This research is qualitative research with a limited number of
participants. In the research, only the managers' opinions were consulted within the purpose and scope of the
research. Researching employees' views on digital innovation and collaborative business systems will better
understand the subject. In addition, it is a qualitative case study in terms of research method, and its results
are not suitable for generalization. In order to generalize the research findings, it should be supported by
quantitative and mixed studies and factual data. Future research is recommended to be applied with both
qualitative and quantitative research methods.
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Appendix
Interview questions
1- What do you think is the importance of cooperation in the supply chain?
2- What are the difficulties faced by companies in supply chain collaborations?
3- What are the internal and external factors that may affect the supply chain cooperation processes?
4- Are joint information management and other intelligent systems used in cooperation in the supply chain?
5- Do you use a systematic method to measure the performance of collaborations in the supply chain?
6- How do you determine the cooperation partners in the supply chain? Do you have a method for this?
7- What do you do to monitor innovative technologies and develop new technologies?
8- What do you do about effective production planning, developing quality systems, reducing production
costs?
9- What do you do about preparing and implementing strategic plans, effective human resources
management, and implementing norms and procedures?
10- What is being done in your company to improve customer relations, increase bargaining power and make
executable contracts?
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kullanılan bu kaynaklar da işletme karlılığını etkilemektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı kısa vadeli
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Yöntem – Çalışmada 2009-2020 yılları arasında kesintisiz olarak Borsa İstanbul Sınai Endeksi’nde (BISTXUSIN) faaliyet gösteren 96 firmanın verilerinden yararlanılmıştır. Ampirik analizlerde Im, Pesaran &
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Bulgular – Geliştirilen modeller sonucunda imalat sanayi firmaları açısından kısa vadeli borçlanma ile
aktif karlılığı arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
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firmalar alacakların tahsilatını daha etkin bir şekilde yönetmesi ve optimum sermaye yapısına ulaşması
aktif karlılığının artmasına yardımcı olacaktır.
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1. Giriş
İşletmeler ihtiyaç duydukları fonların bir kısmını özkaynaklardan sağlarken diğer bir kısmını da yabancı
kaynaklardan sağlamaktadırlar. Özkaynaklardan finansmanda özsermaye ve yaratılan fonlar önemlidir. Bir
işletmenin kurulabilmesi için özsermayeye birinci derecede ihtiyaç vardır. Özsermaye işletmenin
kuruluşunda ve faaliyet dönemi sırasında işletmenin sahip veya ortakları tarafından ortaklık amacıyla
sağlanan kaynaklar şeklinde ifade edilebilir. Kısa vadeli finansman kaynağı ise işletmenin bir faaliyet dönemi
içerisinde, genellikle bir yıla kadar olan ödeme zorunluluğunda olduğu borçları olarak tanımlanır (Aşıkoğlu
vd., 2011: 234-241). Burada her iki kaynak için de bir maliyet söz konusudur. İşletmelerde kaynak maliyeti,
kullanılan veya kullanılması düşünülen her türlü kaynağın maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasına eşittir.
Kullanılan veya kullanılması düşünülen kaynakların yapısal özellikleri, bağımsız kaynak maliyetlerinin
saptanmasında etkilidir. Böylece her bağımsız kaynağın kendi özelliklerine göre saptanan maliyetlerin
ağırlıklı ortalaması kullanılan toplam sermayenin maliyeti verecektir (Ceylan ve Korkmaz, 2010: 221).
Bir işletmenin özsermaye maliyeti kaynakların fırsat maliyetidir. Fırsat maliyeti, alternatif kullanım alanı olan
bir kaynağın belli bir alana tahsisi nedeniyle diğer alanlardan vazgeçilmesi sonucunda katlanılan kayıp yani
vazgeçilen gelir demektir. Dolayısıyla bir işletmeye özsermaye sağlayan ortaklar açısından özsermayenin
maliyeti ortakların diğer yatırım alanlarından vazgeçmeleri sonucu uğradıkları kayıptır. Bir işletmenin
özsermaye maliyeti işletmenin halka açık veya kapalı olması durumuna göre farklı şekilde hesaplanmaktadır
(Sarıaslan ve Erol, 2008: 216). Yabancı kaynak (Borçlanma) maliyeti ise işletmenin kullanmış olduğu kredinin
maliyetini ve ihraç ettiği tahvilin maliyetini, sağlanan fonların bugünkü değerini, bu fonlar için yapılacak
ödemelerin bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranı oluşturur (Gereklioğlu Düzakın, 2014: 236). İşletmelerin
varlık finansmanında, borçlanmadan yararlanma kapasitesinin göstergesi olarak finansal oranlar
kullanılmaktadır. Bu oranlar finansal yapı ya da kaldıraç oranları şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca söz
konusu oranlar kullanılarak borçlanmanın işletmelerin karlılıklarına olumlu veya olumsuz etkisi ile aktiflerin
finansmanında kullanılan borç ve özkaynak bileşenleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır (Bektöre vd., 2015:
159).
Bu çalışmada kısa vadeli borçlanmanın aktif karlılığı üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla 2009-2020 yılları arasında kesintisiz olarak Borsa İstanbul (BIST) sınai endeksinde faaliyet gösteren 96
firmanın verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada kısa vadeli borçlanmaya yönelik 4 farklı bağımsız değişken
ve bir adet bağımlı değişken kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler ile dirençli (robust) tahminci yönteminden
yararlanılmıştır.
Konuya yönelik geçmiş araştırmalar incelendiğinde yapılmış olan çalışmaların önemli bir bölümü firmaların
çeşitli oranlarının firma performansı üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Başka bir ifade ile firmaların içsel
faktörler olarak nitelendirilen likidite, mali yapı ve faaliyet oranlarının karlılık göstergesine etkisi
irdelenmiştir. Ancak bu çalışmada işletmenin kısa vadeli borç ödeme yükümlülüklerini gösteren Kısa Vadeli
Borç/Toplam Aktif, Kısa Vadeli Borç Büyümesi, Kısa Vadeli Borç/Net Satışlar, Kısa Vadeli Borç/Toplam Borç
oranların aktif karlılığı üzerindeki etkisinin tespit edilmesi; literatüre yeni ve destekleyici ampirik bulgular
ortaya koyacaktır.

2. LİTERATÜR ÖZETİ
Konuya ilişkin yapılan literatür taramasında kısa vadeli borçlanma ile aktif karlılığı arasındaki ilişkinin
incelendiği çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Karadeniz ve İskenderoğlu (2011) hangi değişkenlerin aktif karlılığını etkilediğini tespit etmek amacıyla
yapmış oldukları çalışmada halka açık turizm şirketlerinin 2002-2009 dönemine ait verilerini kullanmışlardır.
Bütünleşik regresyon analizinin uygulandığı çalışmanın sonuçlarına göre kaldıraç oranı ile aktif karlılığı
arasında negatif bir ilişki söz konusu iken pazar payı, aktif devir hızı ve net işletme sermayesi devir hızı ile
aktif karlılığı arasında pozitif bir ilişki vardır.
Shubita ve Alsawalhah (2012) tarafından yapılan çalışmada 2004-2009 yılları arasında Amman Menkul
Kıymetler Borsası’nda işlem gören 39 firmanın sermaye yapılarının karlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Çoklu regresyon ve korelasyon analizlerinin uygulandığı çalışmada borçlanma ve karlılık arasında önemli
ölçüde ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum kar elde eden firmaların ana finansman kaynağı olarak
öz sermayeyi tercih ettiklerini göstermektedir.
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Meder Çakır ve Küçükkaplan (2012) tarafından yapılan bir diğer çalışmada işletme sermayesine ilişkin
oranların karlılık üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Verilerin panel veri yöntemiyle analize tabi tutulduğu
çalışma sonucunda kaldıraç oranı ve cari oranın aktif karlılığı ile negatif; aktif devir hızı, stok devir hızı ve
likidite oranın ise aktif karlılığı ile pozitif bir ilişkiye sahip olduğu vurgulanmıştır.
Doğan (2013) çalışmasında 2005-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem göre sigorta şirketlerinin
sermaye yapılarının aktif karlılığı üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre kaldıraç oranı,
hasar prim oranı, likit aktiflerinin artması ve şirket yaşı aktif karlılığını olumsuz etkilerken, aktif
büyüklüğünün artması karlılığı olumlu yönde etkilemiştir.
Abdioğlu ve Deniz (2015) hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören 188 adet imalat şirketinin 2009-2013 yıllarına
ait verilerini incelemişlerdir. Panel veri analizinin kullanıldığı çalışmada karlılık ve likidite değişkenleri ile
sermaye yapısı arasında negatif, satışlardaki dalgalanma ile sermaye yapısı arasındaki pozitif yönlü ilişki
bulunmuştur.
Karadeniz vd. (2016) Borsa İstanbul’da işlem gören turizm şirketlerinin sermaye yapılarının karlılığa etkisini
analiz etmek amacıyla yaptıkları çalışmada 8 şirketin 2009-2015 yılları arasındaki çeyrek dönemlik verilerini
incelemişlerdir. Yapılan analiz sonucunda kısa vadeli kaldıraç ile toplam kaldıracın işletmelerin net kar marjı,
aktif karlılığı ve aktif kazanç gücü üzerinde olumsuz etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Doğan ve Topal (2016) çalışmalarında imalat sanayi firmalarının karlılığını belirleyen finansal faktörlerin
tespit etmeyi amaçlamışlardır. Araştırmada 2005-2012 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören 136
firmanın verilerinden yararlanılarak panel veri analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda varlık Karlılığı ve
özsermaye karlılığı ile toplam varlıklar arasında pozitif bir ilişki; buna karşın kaldıraç oranı arasında ise
negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
Kaya vd. (2018) yapmış oldukları çalışmada Borsa İstanbul’da işlem göre 10 adet çimento şirketinin 1998-2016
yıllarına ait üçer aylık verilerini kullanarak kısa vadeli borçlanma oranı, stok tutma süresi ve alacak tahsil
süresi ile aktif karlılığı arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Lojistik regresyon modelinin kullanıldığı
çalışmada çimento şirketlerinin kısa vadeli borçlanmaya ağırlık vererek uyguladıkları finansman politikaları
ve stok tutma sürelerinin artmasının aktif karlılıklarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Vuković ve Jakšić (2019) araştırmalarını, Güneydoğu Avrupa'da gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
çalışma sermayesi yönetiminin karlılık üzerindeki etkisini probit regresyon analizini kullanarak beş yıllık
dönemde (2010 2014) incelemek üzere tasarlamışlardır. Çalışmanın örneklemini aktif olarak faaliyet gösteren
9883 gıda işletmesi oluşturmaktadır. Çalışmanın bağımlı değişkenini aktif karlılığı oluştururken bağımsız
değişkenler cari oran, borçlanma oranı, kısa vadeli borçlar/toplam aktifler ve işletme büyüklüğü olarak
sıralanmıştır. Probit regresyonun analizinin sonuçları, çalışma sermayesi yönetiminin analiz edilen
değişkenlerinin çoğunun, daha yüksek karlılık olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip
olduğu hipotezini desteklemektedir.
Bacik vd. (2020) Vişegrad Grubu ülkelerinde faaliyet gösteren farklı kategorilerdeki otellere ait finansal
göstergelerdeki farklılıkları değerlendirmek amacıyla yapmış oldukları çalışmada parametrik olmayan
testlerden Kruskal-Wallis ve Wilcoxon testlerini kullanmışlardır. Söz konusu finansal göstergeler aktif karlılığı
(ROA), özsermaye karlılığı (ROE), ekonomik katma değer (EVA), faaliyet karı (ROS), kullanılan sermayenin
getirisi (ROCE), aktif devir hızı, stok devir hızı, net kar, faiz ve vergi öncesi kar, nakit akışı gibi verilerden
oluşmaktadır ve otellerin finansal tablolarından elde edilmiştir. Otel kategorileri sahip olunan yıldız sayısına
göre belirlenmiş ve bu bilgiler ise booking.com web sitesinden temin edilmiştir. Analiz sonuçlarına
bakıldığında net kar, faiz ve vergi öncesi kar, ekonomik katma değer, nakit akışı ve varlık devir hızında
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca otellere ait yıldız sayısı arttıkça finansal
gösterilerin daha iyi sonuçlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Dolunay ve Kandil Göker (2021) işletmelerin sermaye yapılarının finansal performans üzerindeki etkisini
tespit etmek amacıyla yapmış oldukları çalışmada BİST 100 Endeksi’nde işlem gören 26 işletmenin 2010-2020
dönemine ait verilerini panel veri analizi yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda finansal
kaldıracın aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğu
vurgulanmıştır.
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Barakalı ve Öndeş (2021) borç yapısının işletmelerin aktif kârlılığı üzerinde etkisini inceledikleri
çalışmalarında Borsa İstanbul’da işlem gören 83 şirketin 2015-2020 dönemine ait verilerini panel veri analizi
yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara göre aktif
kârlılığı açısından daha avantajlı olduğu görülmüştür

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı, Veri Seti ve Örneklem
Bu çalışmanın amacı kısa vadeli borçlanmanın aktif karlılığı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla
2009-2020 yılları arasında kesintisiz olarak Borsa İstanbul (BIST) sınai endeksinde faaliyet gösteren 96 firmanın
verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada finansal krizin etkisinden kurtulmak amacıyla veri seti 2009 yılından
başlamış ve yıllık veriler kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen finansal rasyolar Finnet programından elde
edilmiştir. Elde edilen veriler Eviews 12 yazılımı yardımıyla çözümlenmiştir.
3.2. Araştırmanın Değişkenleri
Çalışmada 1 bağımlı, 4 bağımsız ve 2 kontrol değişken kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler şöyledir;
Tablo 1. Analizlerde Kullanılan Değişkenler
Değişkenler

Tanımlamalar

Kodları

Bağımlı Değişkenler
Aktif Karlılığı

Net Kar/Toplam Aktifler

ROA

Bağımsız Değişkenler
Kısa Vadeli Borçlanma-1

Kısa Vadeli Borç/Toplam Aktif

KVB_TA

Kısa Vadeli Borçlanma-2

Kısa Vadeli Borç Büyümesi

KVB_BU

Kısa Vadeli Borçlanma-3

Kısa Vadeli Borç/Net Satışlar

KVB_NS

Kısa Vadeli Borçlanma-4

Kısa Vadeli Borç/Toplam Borç

KVB_TB

Kontrol Değişkenler
Alacak Devir Hızı

Toplam Varlıkların Logaritması

VARLIK

Borç Seviyesi

Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar

KALDIRAC

3.3. Araştırmanın Modeli
Tablo 1’de tanıtılan bağımlı ve bağımsız değişkenler çerçevesinde 4 model geliştirilmiştir:
ROAit = β1 KVB_TAit + β2 VARLIKit + β3 KALDIRACit + α + Ɛit
ROAit = β1 KVB_BUit + β2 VARLIKit + β3 KALDIRACit + α + Ɛit
ROAit = β1 KVB_NSit + β2 VARLIKit + β3 KALDIRACit + α + Ɛit
ROAit = β1 KVB_TBit + β2 VARLIKit + β3 KALDIRACit + α + Ɛit
3.4. Verilerin Analizi
Çalışmada ekonometrik analizlere başlamadan önce IPS (Im-Peseran-Shin) birim kök testi kullanılmıştır.
Yatay kesit bağımlılığı söz konusu bu üç test açısından araştırılacaktır. Çalışmada kullanılan ilk test olan
Breusch ve Pagan (1980) LM testi N sabitken, T → ∞ durumlarında kalıntıların korelasyon katsayılarını temel
alan bir testtir. LM test istatistiği 2 nolu denklemdeki gibi hesaplanmaktadır:
𝑁−1

𝑁

𝐿𝑀 = 𝑇 ∑ ∑ 𝜌̂𝑖𝑗 2

(1)

İ=1 𝑗=𝑖+1

Çalışmada kullanılan ikinci test Pesaran (2004) tarafından geliştirilen 𝐶𝐷𝐿𝑀 testidir. Bu test Breusch ve Pagan
(1980) LM testinin geliştirilmiş halidir. 2 nolu denklemdeki gibi ifade edilmektedir:
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𝑁−1

𝐶𝐷𝐿𝑀

𝑁

1
=√
∑ ∑ (𝑇𝜌̂𝑖𝑗 2 − 1)
𝑁(𝑁 − 1)

(2)

İ=1 𝑗=𝑖+1

Çalışmada kullanılan üçüncü test, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD testidir. Bu test 3 nolu
denklemdeki gibi gösterilmektedir:
𝑁−1

𝑁

2𝑇
𝐶𝐷 = √
(∑ ∑ 𝜌̂𝑖𝑗 )
𝑁(𝑁 − 1)

(3)

𝑖=1 𝑗=1+1

Dinamik panel veri modellerinde, içsellik probleminin yanı sıra heterojenlik ve birimler arası korelasyonun
dikkate alınması tahmincilerin etkin ve sapmasız olabilmesi için önem arz etmektedir. Çalışmada uzun dönem
esneklik katsayıları ana tahminci olan Seemingly Unrelated Regressions (SUR) ile tahmin edilmiştir. SUR
modeli için M sayıda denklem eşitlikleri 15 nolu denklemde gösterilmektedir:
𝑦1 = 𝑥1 𝛽1 + 𝑢1
𝑦2 = 𝑥2 𝛽2 + 𝑢2
⋮

⋮

(4)

⋮

𝑦𝑀 = 𝑥𝑀 𝛽𝑀 + 𝑢𝑀

4. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde kısa vadeli borçlanmanın aktif karlılığı üzerindeki etkisine yönelik ampirik
bulgular yer almaktadır.
Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler

KVB_TA

N
1152

Ort.
,3916

Std. Sapma
,43498

KVB_BU

1152

24,7950

62,05322

KVB_NS

1152

53,3672

96,94627

KVB_TB

1152

69,3665

19,18820

KALDIRAC

1152

55,7377

50,54341

ADH

1152

32,7015

752,19395

ROA

1152

3,7036

23,61474

Tablo 2’de 2009-2020 yılları arasında kesintisiz olarak Borsa İstanbul (BIST) sınai endeksinde faaliyet gösteren
96 firmanın finansal oranlarının tanımlayıcı istatistiklerine yer verilmiştir. Sonuçlara göre; toplam aktifler
içerisinde kısa vadeli borçlanma oranı (KVB_TA) %39,16; toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçlanma
oranı ise %69,36 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca işletmelerin aktif karlılığı (ROA) ortalaması %3,70 olarak elde
edilmiştir.
Tablo 3. IPS Birim Kök Testi Sonucu
Düzey

t-istatistiği

Olasılık

ROA

-2.15279

0.0157

KVB_NS

-9.85179

0.0000

KVB_TB

-4.89302

0.0000

KVB_BU

-12.5015

0.0000

KVB_TA

-1.89869

0.0288

KALDIRAC

-1.92253

0.0273

ADH

-8.34757

0.0000
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Tablo 3’te panel birim kök testi olan IPS tekniği kullanılmıştır. Sonuçlara göre; çalışmada kullanılan bağımlı
değişken, bağımsız değişkenler ve kontrol değişkenlerinin durağan olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden
değişkenlerin birinci farkı alınmasına gerek duyulmamıştır.
Tablo 4. Yatay Kesit Bağımlılığı Sonuçları
ROA

KVB_NS

KVB_TB

KVB_BU

KVB_TA

KALDIRAC

ADH

Breush-Pagan LM

7315.946

9366.853

7946.341

5425.715

9210.971

13085.81

7319.968

Pesaran scaled LM

27.85322

49.32898

34.45430

8.059958

47.69669

88.27150

27.89534

Pesaran CD

6.003297

20.65266

4.850849

15.94332

13.14179

26.04635

4.659264

Not: Tüm değişkenler tüm testlerde %1 önem düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 4’te yatay kesit bağımlılığı sonuçlarına yer verilmiştir LM ve CD testlerinden elde edilen sonuçlara göre,
tüm seriler için yatay kesitler arasında bağımlılığın olmadığını ifade eden sıfır hipotezinin reddedildiğini, bu
yüzden yatay-kesit bağımlılığının varlığını göstermektedir.
Tablo 5. Korelasyon Analizi
ROA
KVB_NS
KVB_TB
KVB_BU
KVB_TA
KALDIRA
C
ADH

ROA
1,00
-0,14
0,03
-0,03
-0,03

KVB_NS
-0,14
1,00
0,11
0,18
0,45

KVB_TB
0,03
0,11
1,00
0,13
0,23

KVB_BU
-0,03
0,18
0,13
1,00
0,07

KVB_TA
-0,03
0,45
0,23
0,07
1,00

KALDIRAC
0,03
0,40
-0,02
0,04
0,94

ADH
0,00
0,00
0,05
0,00
0,03

0,03
0,00

0,40
0,00

-0,02
0,05

0,04
0,00

0,94
0,03

1,00
0,02

0,02
1,00

Tablo 5’te bağımlı ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için korelasyon analizi
gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre; ROA ile KVB_NS arasında negatif bir ilişki vardır. Benzer bir şekilde
KVB_BU ile KVB_TA ile ROA arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır.
Tablo 6. SUR Tahminci Sonuçları (Model 1)
Değişkenler

Katsayı

Std. Hata

t-istatistiği

Olasılık

C

7.979686

1.187347

6.720600

0.0000

KVB_NS

-0.015374

0.006272

-2.451280

0.0144

ADH

4.42005

2.100005

2.108677

0.0352

KALDIRAC

-0.062025

0.021869

-2.836253

0.0047

Olasılık(F-istatistiği)

0.0000

F-istatistiği

16.868

R

0.5746

2

Tablo 6’da net satışlar içerisindeki kısa vadeli borç oranının (KVB_NS) aktif karlılık (ROA) üzerindeki etkisi
SUR tahminci ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda KVB_NS oranı ROA değişkenini negatif ve
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir (p<0,05). Başka bir ifade ile net satışlar içerisindeki kısa
vadeli borç oranının artması aktif başına düşen karlılığı azalmaktadır. Kontrol değişkenleri olan alacak devir
hızı (ADH) ile ROA arasında pozitif; KALDIRAC ile ROA arasında negatif bir ilişki vardır (p<0,05). Toplam
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kaynaklar içerisinde toplam borçların azalması ve alacak devir hızının artması aktif karlılığını artırmaktadır.
Bağımsız değişkenlerin aktif karlılığı açıklama oranı %57,46’dır.
Tablo 7. SUR Tahminci Sonuçları (Model 2)
Değişkenler

Katsayı

Std. Hata

t-istatistiği

Olasılık

C

8.342083

1.090498

7.649796

0.0000

KVB_BU

0.003460

0.002339

1.479516

0.1393

ADH

5.04E-05

3.950006

12.77282

0.0000

KALDIRAC

-0.084777

0.019899

-4.260308

0.0000

Olasılık(F-istatistiği)

0.0000

F-istatistiği

17.1569

R2

0.5794

Tablo 7’de kısa vadeli borç büyümesinin (KVB_BU) aktif karlılık (ROA) üzerindeki etkisi ile incelenmiştir.
SUR tahminci sonucunda kısa vadeli borç büyümesinin ROA üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir
(p>0,05). Alacak devir hızı (ADH) ile ROA arasında pozitif; KALDIRAC ile ROA arasında negatif bir ilişki
vardır (p<0,01). Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların ve alacak devir hızının artması aktif karlılığını
artırmaktadır. Bağımsız değişkenlerin aktif karlılığı açıklama oranı %57,94’tür.
Tablo 8. SUR Tahminci Sonuçları (Model 3)
Değişkenler

Katsayı

Std. Hata

t-istatistiği

Olasılık

C

7.764497

1.428647

5.434862

0.0000

KVB_TB

0.009858

0.016880

0.583975

0.5594

ADH

4.630005

1.170005

3.968494

0.0001

KALDIRAC

-0.085153

0.018535

-4.594312

0.0000

Olasılık(F-istatistiği)

0.0000

F-istatistiği

16.2781

R2

0.5653

Tablo 8’de toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borç oranının (KVB_TB) aktif karlılık (ROA) üzerindeki etkisi
ile incelenmiştir. SUR tahminci sonucunda toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borç oranının artması ROA
üzerinde etkili olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). ADH ile ROA arasında pozitif; KALDIRAC ile ROA
arasında negatif bir ilişki vardır (p<0,01). Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların ve alacak devir hızının
artması aktif karlılığını artırmaktadır. Bağımsız değişkenlerin aktif karlılığı açıklama oranı %56,53’tür.
Tablo 9. SUR Tahminci Sonuçları (Model 4)
Değişkenler

Katsayı

Std. Hata

t-istatistiği

Olasılık

C

9.707868

1.333764

7.278550

0.0000

KVB_TA

-4.375831

2.412020

-1.814177

0.0699

ADH

6.960005

6.520005

1.066877

0.2863

KALDIRAC

-0.075764

0.026960

-2.810206

0.0050

Olasılık(F-istatistiği)

0.0000

F-istatistiği

15.944

R2

0.5620
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Tablo 9’da toplam aktifler içerisindeki kısa vadeli borç oranının (KVB_TA) aktif karlılık (ROA) üzerindeki
etkisi SUR tahminci ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda KVB_TA oranı ROA değişkenini negatif ve
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği anlaşılmaktadır (p<0,10). Başka bir ifade ile toplam aktifler
içerisindeki kısa vadeli borç oranının artması aktif başına düşen karlılığı azalmaktadır. Kontrol değişkenleri
olan alacak devir hızı (ADH) ile ROA arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0,05). Buna karşın KALDIRAC ile
ROA arasında negatif bir ilişki vardır (p<0,05). Bağımsız değişkenlerin aktif karlılığı açıklama oranı %56,20’dir.

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Ürünü satışa hazır hale getirmek için kullanılan tüm varlıklar belli bir fon kaynağından finanse edilirler ve bu
fon kaynaklarının maliyeti varlıkların maliyeti üzerinden doğrudan etkili olmaktadır. İşletmelerin varlıklarını
finanse etme yolları, ellerinde bulundurdukları varlıkların maliyetini etkilemekte, dolayısıyla kârlılıklarını
etkilemektedir. Literatürdeki sermaye yapısının karlılık üzerindeki negatif etkisi, çoğunlukla artan borç
miktarının işletmelerin finansal riskini arttırmasına bağlanmaktadır. Bu bağlamda imalat sektöründe
faaliyette gösteren işletmeler, karlılığı arttırmak amacıyla borçlanmaya ağırlık vererek finansman sağlamayı
tercih ettiklerinde varlık yapıları içerisindeki duran varlıkların ağırlığı nedeniyle riskleri artmakta, bu durum
ise varlık kaynak uyumsuzluğu nedeniyle karlılığı olumsuz etkileyebilmektedir.
Bu çalışmada kısa vadeli borçlanmanın aktif karlılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada 2009-2020
yılları arasında kesintisiz olarak Borsa İstanbul (BIST) sınai endeksinde faaliyet gösteren 96 firmanın
verilerinden yararlanılmıştır. Ekonometrik analizlerde IPS birim kök testi, yatay kesit bağımlılığı ve SUR panel
veri yönetimi kullanılmıştır. Çalışmada 4 farklı model geliştirilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda Kısa Vadeli Borç/Toplam Aktif ve Kısa Vadeli Borç/Net Satışlar oranları aktif
karlılığı negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Başka bir ifade ile net
satışlar veya toplam aktifler içerisindeki kısa vadeli borç oranının artması aktif başına düşen karlılığı
azalmaktadır. Buna karşın Kısa Vadeli Borç Büyümesi ve Kısa Vadeli Borç/Toplam Borç oranları aktif karlılığı
üzerinde etkili değildir. Kontrol değişkenlerinin modele etkisi incelendiğinde alacak devir oranını aktif
karlılığı pozitif bir şekilde; buna karşın kaldıraç oranı aktif karlılığı negatif bir şekilde etkilediği
anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile toplam kaynaklar içerisinde toplam borçların azalması veya alacak devir
hızının artması aktif başına düşen karlılığı artırmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar Doan ve Nguyen (2011); San
ve Heng (2011); Sadeghian vd. (2012); Ahmad vd. (2012); Doğan ve Elitaş (2013); Saeed ve Badar (2013) gibi
yazarların elde ettiği bulgular ile paralellik göstermekte; buna karşın Abor (2005); Baum, Schafer, ve Talavera
(2006) yazarların bulguları ile farklılık göstermektedir.
Sonuç olarak Borsa İstanbul’da sınai endeksinde faaliyet gösteren firmaların kısa vadeli borçlanma şekilleri
aktif karlılıklarını etkilemektedir. Söz konusu firmalar özellikle toplam kaynaklar içerisindeki kısa vadeli borç
oranını optimum seviyede tutarak karlılığını artırabilirler. Ayrıca BIST sınai endeksindeki firmalar alacakların
tahsilatını daha etkin bir şekilde yönetmesi ve optimum sermaye yapısına ulaşması aktif karlılığının artmasına
yardımcı olacaktır.
Kısa vadeli borçlanma ile aktif karlılığı arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışmanın birtakım kısıtları mevcuttur.
Elde edilen bulguların söz konusu örneklem ve ilgili yıllar açısından yorumlanması önemlidir. Gelecek
çalışmalarda farklı değişkenler ve yöntemler ile bu çalışmalarla elde edilen bulguların desteklenmesi önem
taşımaktadır.
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MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Üretim işletmelerinde maliyetleri minimize etmeye yönelik, işçi devrini önleyici ve iş barışını
koruyucu bir üretim performans ve maliyet planlaması modelinin oluşturulması bu çalışmanın
amacıdır. Bu amacın başarılması, işletmenin finansal amacının gerçekleştirilmesine önemli katkı
sağlayacaktır.

Çalışma Takvimi
Performans
Maliyet
İş Barışı

Yöntem – Uygulamalı araştırmalar kapsamında yapılan bu çalışmada, çok departmanlı imalat
işletmeleri çalışma konusu edilmektedir. Model, imalatın üretim destek merkezlerinin katkılarıyla çok
sayıda üretim merkezinde gerçekleştirildiği işletmeler için ideal özelliklere sahiptir. Model, imalat
Gönderilme Tarihi 13 Mayıs işletmelerinde çalışan direkt işçiler için öncelikle aylık detayda çalışma takviminin oluşturularak net
2022
çalışma saatleri ve işçilik performansaları üzerine kurulan üretimin direkt ve endirekt işçilik saatlerinin
belirlenmesi, buna dayalı işçi sayısının saptanması, aylık üretim dalgalanmalarının yarattığı işçilik
Revizyon Tarihi 20 Haziran
sayısında artış ve azalışların optimize edilme tekniği ile bir yandan işçilik maliyetlerinin minimize
2022
edilmesi diğer yandan iş barışının korunması böylece işletmenin sosyal sorumluluk anlayışının güçlü
Kabul Tarihi 25 Haziran 2022 bir biçimde korunmasını olanaklı kılmaktadır. Maliyet minimizasyonunu sağlayan bu model, ticari
işletmelerin ana amaçlarının gerçekleşmesine önemli katkı sağlamaktadır. Modelin birinci bölümü
daha önce bu dergide ele alınmıştır. Bu çalışmada modelin tamamı yeni verilerle bir bütün olarak ele
alınmaktadır.
Makale Kategorisi:
Araştırma Makalesi

Bulgular – Modelin ilk bulgusu işçilik çalışma takvimidir. Bu takvim işçilik ve genel üretim giderlerine
baz teşkil edecektir. 2022 yılı itibariyle saat ücretli işçiler, toplam 2730 saat çalışacaklardır.Bu sürenin
2122,5 saati fiilen imalatta geçecektir. Çalışma takviminin verileri ve işçilik imalat performans hedefleri,
modelin ikinci bulgusu olan direkt ve endirekt işçilik saatlerinin ve departmanın işçilik kapasitesinin
belirlenmesini olanaklı kılacaktır. Direkt ve endirekt işçilik saatlerinden hareketle departmanın aylık
işçi sayılarının belirlenmesi, üçüncü bulgu olarak belirtilebilir. Performans hedefleri ve imalat
birimininin planlanan faaliyet hacmine (üretim miktarı) göre 92.635 saatlik işçilik çalışma süresine ve
aylık 27 ile 50 kişi arasında değişen işçiye ihtiyaç duyulmaktadır. Modelde öngörülen tekniğe göre;
aylık üretim dalgalanmaları ve net çalışma saati farklılıklarının ortaya çıkardığı ek işçilik ihtiyacı veya
işçi fazlalığının neden olacağı işçi alımı ve çıkarımı ortadan kaldırılmakta, fazla mesai uygulaması ile
işçi sayısı 34 olarak sabit tutulup, ek işçi ihtiyacının duyulduğu aylarda fazla mesai yapılarak sorun
çözülmektedir. Bu yaklaşım departmanın işçilik maliyetinin optimize edilmesini sağlamaktadır.
Modelde ele alınan üretim işletmesinde, yıllık toplam 4470 saat fazla mesai yapılması gerektiği
sonucuna varılmaktadır. Buna karşılık, 77 kişinin işe alınıp çıkarılması maliyetinden kurtulunmuş
olunacaktır. İşin parasal yönünün dışında daha da önemlisi, iş barışı ve işletmenin stratejik sosyal
sorumluluk anlayışı korunabilmiş olunacaktır. Modelin sağladığı bu çözüm netice olarak departmanın
işçilik maliyetlerine ek olarak genel üretim giderlerinin de minimum seviyede tutulabilmesini olanaklı
hale getirecektir.
Tartışma – Performansa dayalı departman maliyetleri bütçelemesi modeli ile işletmenin stratejik
amaçlarının gerçekleştirilebilmesi hedeflenmekte ve bu imalat birimi bazında kolayca
gerçekleştirilmektedir. Modeldeki örnekte yer alan bir işletmenin yıl içinde sadece bir imalat
departmanında 77 kişinin işe alınıp işten çıkarılması gerektiği hesaplanmaktadır. Örneğin 50 imalat
departmanlı işletmelerde (telekomünikasyon vb.) sorun çok daha büyüyecektir. İşçi alımı ve
çıkarımının aylık seyir izlediği işletmelerde, sadece iş barışı bozulmakla kalmayıp; üretim maliyeleri de
yükselmekte, makine ve teçhizatın teknik ömrü acemi kullanımlarla azalmaktadır. Model, analitik bir
yaklaşımla, iş barışı ortamını koruyabilme ve departman maliyetlerini asgari düzeyde tutabilmenin
metodolojisini ortaya koymaktadır.
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Design/methodology/approach – In this study, which is carried out within the scope of applied
research, multi-department manufacturing enterprises are the subject of study. The model has ideal
features for businesses where production is carried out in multiple production centers with the
contribution of production support centres. The model is combined with the technique of determining
the direct and indirect labor hours of the production based on the net working hours and workmanship
performance by creating a monthly detailed work schedule for the direct workers working in the
manufacturing enterprises, determining the number of workers based on this, optimizing the increase
and decrease in the number of labors caused by monthly production fluctuations. On the one hand,
minimizing the labor costs, on the other hand, the protection of the work peace makes it possible to
protect the social responsibility understanding of the enterprise in a strong way. This model, which
provides cost minimization, makes a significant contribution to the realization of the main objectives of
commercial enterprises. The first part of the model has been covered previously in this journal. In this
study, the whole model is considered as a whole with new data.
Findings – The first finding of the model is the labor schedule. This calendar will form the basis of labor
and general production expenses. By 2022, hourly wage workers will work for a total of 2730 hours.
2122.5 hours of this time will be spent in actual manufacturing. The data of the work schedule and the
labor manufacturing performance targets will make it possible to determine the direct and indirect
labor hours and the labor capacity of the department, which is the second finding of the model.
Determining the monthly number of workers in the department based on direct and indirect labor
hours can be stated as the third finding. According to the performance targets and the planned activity
volume (production amount) of the manufacturing unit, 92,635 hours of labor are needed, and 27 to 50
workers are needed per month in return for this need. According to the technique envisaged in the
model; The need for additional labor caused by monthly production fluctuations and net working hour
differences or the recruitment and removal of workers caused by excess workers is eliminated. This
approach ensures that the labor cost of the department is optimized. It is concluded that a total of 4470
hours of overtime work per year is required in the production enterprise considered in the model. On
the other hand, the cost of hiring and firing 77 people will be avoided. Apart from the monetary aspect
of the business, more importantly, business peace and the strategic social responsibility understanding
of the business will be preserved. As a result, this solution provided by the model will make it possible
to keep the general production expenses at a minimum level in addition to the labor costs of the
department.
Discussion – With the performance-based department costs budgeting model, it is aimed to realize the
strategic goals of the enterprise and this is easily realized on the basis of the manufacturing unit. It is
calculated that a business in the example in the model has to hire and fire 77 people in only one
manufacturing department during the year. For example, in enterprises with 50 manufacturing
departments (telecommunications, etc.), the problem will become much larger. In enterprises where
recruitment and dismissal of workers follow a monthly course, not only does the peace of mind
deteriorate, but also the production costs increase, and the technical life of machinery and equipment
decreases due to inexperienced use. The model, in an analytical approach, sets out the methodology to
be able to maintain a peaceful work environment and keep departmental costs to a minimum.

1.GİRİŞ
İşletmelerde yönetimlerin görevi, paydaşların beklentilerini maksimum düzeyde karşılamaktır. Bu amacın
başarılabilmesi için kısa ve uzun dönemli planlar yapılır. Uzun dönemli planlar, stratejik plan olarak
tanımlanır 5-10-15 yıllık süreleri kapsar. Kısa dönemli planlar ya da yıllık bütçeler, işletmenin toplam
planlama sürecinin bir bölümü olarak, işletmenin stratejik plan çalışmalarına dayandırılarak hazırlanır.
Stratejik planlamada ele alınan kavramlar, bütçe dönemi itibariyle gözden geçirilerek güncellenir. İşletme
bütçeleri, birbirini izleyen bir dizi faaliyet ve finansman planlarından oluşur ( Bretton ve Henning, 1961:34).
Bu çalışmada, bütçeleme süreci kapsamında üretim merkezlerinin bütçelerinin düzenlenmesine ilişkin
alternatif bir uygulama tanıtılacaktır. Modelimize göre, üretim maliyetini oluşturan üç unsurdan direkt
işçilik ve genel imalat maliyetleri, “üretim maliyet merkezi bütçeleri” veya uygulamadaki adıyla
“departman masrafları bütçesi” kapsamında birlikte bütçelenmektedir.
Model, özellikle üç konuda optimal çözüm üretmeye odaklıdır. Modelin ilk unsuru, üretimi yapan işçilere
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hedef koyması ve onların performanslarını esas alması, ikinci unsur optimal işçilik sayısının saptanması ve
bütçe döneminde işçi sayısının stabil kalması, bu yolla iş barışının korunması ve huzurlu bir çalışma
ortamının tesisi, üçüncü unsur her iki unsurun etkileşimiyle üretim merkezi maliyetlerinin minimum
düzeyde tutulması. Bu bağlamda, işçilik kapasite planlamasının, çalışma takvimi ve performans hedefleri
esas alınarak yapılması ve işçilik kapasite açıklarının yasal sınırlar içinde fazla mesai ile karşılanması
departman maliyetlerinin en düşük düzeyde tutulabilmesine yardımcı olmaktadır (Yılmazcan, 2021:185).
Modelin temel kavramları, maliyet muhasebesi, bütçe, finansman ve stratejik yönetim konusundaki ulusal
ve uluslararası literatüre, işletim sistemi, NETAŞ orijinine ek olarak GÜBRETAŞ ve Çukurova Sanayi
İşletmelerindeki uygulamalara dayandırılmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bütçe modeli, satış bütçesi ile başlayıp, üretim bütçesi, üretim maliyetleri bütçesi, faaliyet giderleri bütçeleri,
yatırım ve amortisman bütçeleri , nakit bütçesi ve son aşama olarak finansal tablolar bütçelerini
kapsamaktadır. Üretim bütçesinin düzenlenmesinden sonraki adım, üretim maliyetlerini oluşturan, direkt
malzeme, direkt işçilik ve genel üretim maliyetlerinin planlanmasıdır (Koç-Yalkın ve Demir, 2015:78).
Üretim maliyetleri bütçelemesinde, maliyet ve hizmet merkezlerinin belirlenmesi, maliyet merkezlerinin
faaliyet ölçü birimlerinin ve bunlara bağlı olarak faaliyet hacimlerinin belirlenmesi gerekir.
İşletmelerde Maliyetlerin Planlanacağı ve İzleneceği Maliyet Merkezlerinin Belirlenmesi: Maliyet
merkezleri, işletmelerde maliyetlerin oluştuğu ve kontrol edildiği bölümler olarak; maliyetlerin mamullere
yüklenme olanağı, üretim koşullarının tekdüze olması, sorumluluk alanlarının ayrılması ve üretimin yer
olarak dağılışı ölçütleri esas alınarak saptanır (Bursal ve Ercan,2015:194). Modelde, maliyet merkezlerinin
üretim ve hizmet merkezleri olarak yapılan ikili ayrımı esas alınacaktır.
Üretim merkezleri, imal edilen ürünler üzerinde fiilen çalışılan üretici bölümlerdir. Hizmet merkezleri ise,
üretilen ürünler üzerinde fiilen çalışılmamakla birlikte, üretici bölümlere ve hizmet bölümlerine katkıların
sunulduğu destek birimleridir (Welsch,1978:313). Çalışmada, üretim merkezleri ve üretim işletmeleri
birbirinin yerine kullanılan iki tanımlama olup, sorumluluk birimleri olarak da bu kavramlara atıfta
bulunulmaktadır.
Faaliyet Ölçü Biriminin Seçimi: İşletmenin ve işletme içinde yer alan üretim ve hizmet bölümlerinin
faaliyetleri belli faaliyet ölçü birimleri esas alınarak ifade edilir (Koç-Yalkın ve Demir,2015:98). Faaliyet ölçü
biriminin seçiminde ana amaç, seçilen ölçütün o bölümün faaliyetleri ile giderleri arasında en kolay ilişkinin
kurulmasına imkan sağlamasıdır (Welsch,1978:313). Üretim miktarları, direkt işçilik saati ve makina saati bu
amaçla en çok yararlanılan faaliyet ölçü birimleridir.
Faaliyet Hacmini Belirleme: Maliyet yerlerinin yıllık ve aylık genel imalat maliyetlerini bütçeleyebilmek
için, seçilen faaliyet ölçü birimi cinsinden faaliyet hacimlerinin belirlenmesi gerekir. Bu konuda ana kaynak,
üretim bütçesidir. Üretim bütçesinde öngörülen hedefler, seçilen faaliyet ölçü birimleri cinsinden maliyet
merkezler itibariyle faaliyet hacimlerine dönüştürülür. İşletmenin tümü veya maliyet merkezleri itibariyle
faaliyet hacminin saptanmasında çeşitli kapasite düzeyleri esas alınır.Uzun vadeli planlamada (stratejik plan
da) ortalama kapasite (normal kapasite) baz alınırken, kısa vadeli planlamada (bütçede) beklenen kapasite
(satış kapasitesi) esas alınmaktadır ( Matz ve Usry,1976:215). Bu ayrımın odak noktası, sabit maliyetlerin
tümüyle üretime yüklenmesini sağlamaktır. Beklenen kapasitede o yılın sabit maliyetleri tümüyle o yıla ait
üretime yüklenmektedir.
Direkt Malzeme Bütçesi: Üretilen mamulün bünyesine giren ve onu oluşturan maddeler geniş anlamıyla
malzeme olarak tanımlanır (Horngren vd., 2005:30; Lanen vd.,2014:50). Literatürde, bu amaçla hammadde
kavramı da kullanılmaktadır. Malzemeler, direkt (dolaysız) ve endirekt (dolaylı) olmak üzere iki grupta
toplanır. Endirekt malzemeler de kendi içinde: i) Yardımcı malzeme, ii) İşletme malzemesi olarak iki
başlıkta ele alınır (Küçüksavaş, 2006:136 ; Haftacı, 2003:98).
Direkt işçilik Bütçesi: Direkt işçilik maliyetleri, insan kaynaklarının üretime katkısını gösterir ve önemli bir
maliyet faktörü olarak, düzenli ölçülmesi, kontrol ve analiz edilmesi gerekir (Lanen vd., 2014: 10-40).
İmalat (üretim) maliyetleri hesaplanırken, kontrol ve analiz olanakları bakımından işçilik maliyetleri
türlerine göre iki grupta toplanır ( Bursal ve Ercan,2015:129)
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Direkt (Dolaysız) İşçilik: İşletmenin temel üretim konusunu oluşturan mamul veya hizmeti meydana
getirmek için harcanan ve üretime doğrudan yüklenebilen işçilik, direkt işçilik olarak tanımlanır. Buna
üretken, produktif veya yapıcı işçilik de denir.
Endirekt (Dolaylı) İşçilik: Direkt işçiliğin dışında kalan ve üretimle ilgili sayılabilecek her türlü işçilik
endirekt veya yardımcı işçiliktir:
Yapılan işin cinsi bakımından; temizlik, nakliye ve tamir-bakım işçilikleri,
Mamullere yükleme olanağı bakımından, usta ve posta başlarının ücretleri,
Özel çalışma koşulları bakımından; üretken işçilerin elektrik kesintisi, makina arızalanması, malzemenin
vaktinde gelememesi, eğitim, makinayı yeni işlere ayarlama gibi nedenlerle geçen zamanları,
Ücretlere yapılan ekler bakımından; normal ücret dışında verilen türlü sosyal veya ihtiyari ücret ekleri de genel
olarak dolaylı işçilik sayılıp genel imalat maliyetleri içinde değerlendirilir.
Hafta sonu bayram tatili, yıllık izin ücretleri, vardiya veya ağır işçilik ücret farkları, ikramiyeler, çocuk zamları
ve çeşitli primler endirekt işçilik olarak değerlendirilir. Uygulamada, üretimde geçen fazla mesai süresinin
kendisi üretken işçilik; ayrıca %50’si ek olarak endirekt işçilik olarak maliyetlendirilmektedir. İşçilikler, direkt
ve endirekt ayrıma paralel olarak; direkt işçilik maliyetleri bütçesi ve genel imalat maliyetleri bütçesi olmak
üzere iki ayrı bütçe kapsamında değerlendirilir. Direkt işçilik maliyetleri bütçesi; mamuller, sorumluluk
merkezleri ve bütçede esas alınan ara dönemler itibariyle hazırlanmaktadır.
Direkt işçilik bütçesi, üretim bütçesi ile koordineli olarak iki aşamada tamamlanabilir: i) Direkt ve endirekt
işçilik miktarlarının belirlenmesi, ii) Direkt işçilik ortalama ücretlerinin belirlenmesi.
Direkt işçilik bütçesinin oluşturulabilmesi için harcanacak zamanın fiyatının belirlenmesi gerekir. Bir üretim
bölümünde ya da maliyet merkezinde, ortalama işçilik ücret tutarının belirlenmesinde bir güçlük
olmayacaktır. Ortalama ücretler toplu iş sözleşmelerinden alınabilir, mevcutsa standart oranlar
kullanılabilir, bunlar olanaklı değilse personel departmanının tahminlerinden yararlanılabilir. Ülkemizde
endüstri işletmelerinin büyük bölümünde sendikal örgütlenmeler ve toplu iş sözleşmesi uygulamaları
mevcut olup genellikle iki yıllık süreyi kapsamaktadır. Ücretler ve ücret ekleri, diğer ödemeler sözleşmelerin
ana konularını oluşturduğundan işçilik ücretlerini sözleşmeden almak en kolay ve gerçekci imkandır.
Kaynakçada yer alan ve diğer incelediğim literatürde direkt işçilik bütçesi genel olarak standart işçilik
zamanı ve saat ücretinin çarpımı suretiyle düzenlenmektedir.Tanıtılan bu modelde, direkt işçilik bütçesi,
performans kriterleri, çalışma takvimi, standart zamanlar esas alınarak “işçilik miktarının” belirlenmesine
dayalı olarak düzenlenmektedir. Direkt işçilik maliyeti, genel imalat maliyetleri ile birlikte üretim merkezi
maliyet bütçesi (departman maliyetleri) kapsamında hazırlanmaktadır. Bu özgün bir uygulama olarak
aşağıda detaylı olarak ele alınmaktadır.
Genel İmalat Maliyetleri Bütçesi:Direkt malzeme ve direkt işçilik dışında kalan ve imalatla ilgili olan bütün
maliyetler "genel imalat maliyetleri (GİM)" başlığı altında toplanabilir (Lanen vd. 2014). Genel imalat
maliyetleri, genellikle; endirekt malzeme, endirekt işçilik ve diğer tüm fabrika maliyetleri olarak tanımlanır.
Endirekt malzeme ve endirekt işçilik dışında kalan diğer GİM kalemlerine örnek olarak, amortismanlar,
sigorta giderleri, işletme dışından sağlanan çeşitli hizmet giderleri, seyahat ve toplantı giderleri, bakım
onarım giderleri sayılabilir.
Çalışmada ele alınan modelde, direkt işçilik ve genel imalat maliyetleri “ Departman maliyetleri bütçesi”
başlığı altında her üretim merkezi için birlikte planlanmaktadır.
3.YÖNTEM
3.1.Araştırmanın modeli/hipotezleri: Üretim departmanlarının işçilik maliyetlerinin minimum düzeyde
oluşturulması, performans standartlarını esas alan işçilik planlaması yapılmasına bağlıdır. Böylece; imalat
departmanlarında işçilik maliyetleri minimum seviyeye düşürülebilecek ve üretim bölümlerinde stabil bir iş
gücü sayısı ile çalışılabilecektir. Çalışanların korunması ve mümkün olan ölçüde işçi devrinin önlenmesi
işletmenin sosyal sorumluluğunun da gereğidir. İşletmede işçi devrinin düşüklüğü sosyal barışın ve
verimliliğin temel unsurlarından biridir. Bu varsayımlardan hareketle model oluşturulmuştur.
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3.2.Evren ve Örneklem
Model, çok sayıda imalat departmanında yapılan üretken işlemlerden geçerek üretimin tamamlanabildiği
imalat işletmelerini esas almaktadır. NETAŞ, GÜBRETAŞ ve Çukurova Sanayi İşletmelerinde yapılan
uygulamalar örneklem olarak değerlendirilmiştir. Model, özellikle parça imalatı, montaj ve mühendislik
çalışmalarının yapıldığı çok sayıda imalat ve hizmet departmanlarına sahip işletmelerin yapısına çok
uygundur.
3.3.Veri seti: İşletme için çalışma takviminin oluşturulması, departman işçilik performans hedeflerinin
belirlenmesi ve bu iki bilgi kullanılarak üretim hedeflerini gerçekleştirecek işçilik saatlerinin ve toplam
departman işçilik kapasitesinin belirlenmesi, departman maliyet bütçesi veri hazırlama tablosu ile bu
bilgilerin kullanılıp departman maliyetlerinin belirlenmesi ve departmanda üretilen ürünlere yüklenmesi
çalışmanın veri setini oluşturmaktadır.
3.4.Uygulama
Departman maliyetleri bütçesi kavramı altında direkt işçilik ve genel imalat maliyetlerinin birlikte
bütçelenmesi modeli ele alınacaktır.
Bu yolla, direkt malzeme hariç, üretim maliyetini oluşturan iki ana maliyet kaleminin üretim maliyet
merkezleri itibariyle bütçelenmesi gerçekleştirilecektir.
Departman maliyetleri bütçesinin oluşturulabilmesi için ilgili departmana ait işçilik miktarları bütçe
değerleri öncelikli olarak belirlenir. İşçilik miktar bütçesine esas teşkil etmek üzere saat ücretli personel
çalışma takvimi hazırlanır, maliyet merkezi faaliyet ölçü birimi ve ona bağlı faaliyet hacminin belirlenmesi
gerekir.
Modelde, faaliyet ölçü birimi olarak üretim bütçesinde yer alan miktar birimleri (ton, adet, kg vb.) seçilmekte
ve üretim bütçesi değerleri maliyet departmanının faaliyet hacmi olarak öngörülmektedir. Aşağıda
departman maliyetleri bütçesinin hazırlanışı aşamalar itibariyle açıklanmaktadır (Şekil:1):
Direkt ve Endirekt İşçilik Miktarlarının Belirlenmesi
Direkt işçilik bütçesinde ilk adım üretim bütçesinde öngörülen üretimin gerektirdiği işçilik saati ihtiyacının
belirlenmesidir. Bu amaçla öncelikle işletmenin çalışma takvimi hazırlanır.
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saatleri

alınan
alınanhizmetler
hizmetler
ürünlere
ürünlereyükl.
yükl.
D.İşç.Mal.
D.İşç.Mal.
G.İ.M.
G.İ.M.

diğer
diğer
departmanlar
departmanlar

Şekil:1-Departman Maliyetlerini Planlama Modeli

İşletme Araştırmaları Dergisi

1594

Journal of Business Research-Turk

O. Yılmazcan 14/2 (2022) 1581-1604
2.4.1.Çalışma Takviminin Hazırlanması
Maliyet merkezi bütçelerinin hazırlanmasında ilk aşama, üretim bütçesinde hedeflenen üretimin
yapılması için gerekli toplam işçilik saatinin hesaplanmasıdır. Toplam işçilik saatinden hareket edilerek
departmanlarda çalışacak direkt ve endirekt işçi sayısı saptanacaktır. İşçilik saatleri ve işçi (personel)
sayısı planlaması için öncelikle işletmenin bütçe dönemi çalışma takvimi hazırlanır.
Çalışma takviminin oluşturulmasında, iş kanunu ve işletme için geçerli toplu iş sözleşmesi hükümleri
esas alınmalıdır1 . Modelde bir işçinin haftada net 45 saat çalıştırılacağı varsayımından hareket edilmiştir.
Bu varsayıma göre, dört haftalık aylarda 45 * 4 =180 saat, beş haftalık aylarda 45 * 5 = 225 saat
çalışılacaktır. Çalışılmadan geçen hafta sonları, 7,5 saat olarak değerlendirilecektir. 45 saatlik sürenin,
günde 7,5 saatten altı iş gününde gerçekleştirilmesi konusunda da mutabakat olduğu varsayılmaktadır.
Bazı işletmelerde ise 5 gün * 8 saat = 40 saat, 1 gün * 5 saat = 5 saat olmak üzere toplam 45 saat
çalışılmaktadır. Modelde, hafta sonu ve diğer çalışılmayan günler 7,5 saat olarak değerlendirilmektedir.
Günlük 7,5 saat çalışma süresi dikkate alındığında 5 haftalık aylarda toplam 7,5*7*5=262,5 saat, 4 haftalık
aylarda 7,5*7*4=210 saat brüt çalışma süresi veya diğer bir ifade ile takvim süresi mevcuttur. Bu bilgiler
ışığında 2022 yılı çalışma takvimi Tablo:1’de düzenlenmiştir
Bir işçinin 20 iş günü yıllık izin hakkının bulunduğu ve üretim faaliyetlerinin en düşük düzeyde
seyrettiği Haziran ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit bölümde kullandırılacağı varsayılmıştır.
Pek çok sanayi işletmesinde, yılın bir ayında fabrika bakım ve revizyon çalışmaları yapıldığından tüm
işçi ve idari personel o ayda izne çıkarılmaktadır. Uygulama yapılacak işletmenin kararına göre, izin saati
planlaması yapılmalıdır.

Tablo-1:Saat Ücretli Çalışma Takvimi(2022)
AYLAR
TAKVİM SAATİ

STD.

OCAK
262,5

ŞUBAT
210,0

MART
210,0

NİSAN
262,5

MAYIS
210,0

HAFTA SONU
BAYRAM/R.TATİL
SENELİK İZİN
TOP. ÜCRETLİ İZİN

SAAT
SAAT
SAAT
SAAT

37,5
0,0

30,0
0,0

30,0
0,0

37,5
0,0

30,0
30,0

37,5

30,0

30,0

37,5

NET ÇALIŞMA

SAAT

225,0

180,0

180,0

225,0

HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
210,0
262,5
210,0
210,0

EKİM
262,5

KASIM
210,0

ARALIK
210,0

TOPLAM
2.730,0

37,5
22,5
75,0
135,0

30,0
7,5

30,0
0,0

37,5
7,5

30,0
0,0

30,0
0,0

60,0

30,0
0,0
75,0
105,0

37,5

30,0

45,0

30,0

30,0

390,0
67,5
150,0
607,5

150,0

105,0

127,5

172,5

180,0

217,5

180,0

180,0

2.122,5

2022 yılı çalışma takvimi verilerine (Tablo:1) göre, saat ücretli personelin yıllık toplam çalışma süresi
2730 saattir. Bu sürenin; 390 saatini hafta sonu tatili, 67,5 saatini bayram tatili ve 150 saatini yıllık izinde
geçirerek, üretimde 2122,5 saat çalışacaklardır.
2.4.2.İşçilik Kapasite Planlaması
Çalışma takvimi düzenlendikten sonra ikinci adım, üretim merkezlerinin işçilik saatlerinin ve işçi
sayısının saptanmasıdır.
İşçilik saatleri ve işçi sayısı planlanması sürecinde, yönetim üç konuda başarı hedeflerini belirlemek
durumundadır: İşçilik verimliliği, genel imalat verimliliği ve devamsızlık yüzdesi. Bu üç performans
hedefi Tablo:2 ‘deki alana girilir.

1

4857 sayılı iş kanunu’nun 63. Maddesi, haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi
kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağlamaktadır.. Buna
göre, haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi 7.5 saat olacaktır. SSK işlemlerinde
ay 30 gün olarak dikkate alınmakta, dolayısıyla aylık çalışma süresi de 30×7.5=225 saat olarak
uygulanmaktadır. Fazla mesai ücreti, normal ücretin % 50 fazlasıdir. 1 TL normal ücreti olan işçi fazla
mesai yaparsa saat ücreti 1,5 TL olur.
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İşçilik Verimliliği: İşçinin üretim sürecindeki etkinliğini göstermektedir. Endüstride, hareket ve zaman
etütleri çerçevesinde bir birim üretim için harcanacak standart zamanlar saptanmaktadır. İşçinin bu
zamanı kullanmaktaki etkinliği işçilik verimliliği olarak tanımlanmaktadır.
İşçilik Verimliliği = (Üretim merkezindeki üretim * Standart saat) / Fiili üretken saat
formülüyle hesaplanır. Hesaplama mantığının doğal sonucu olarak modelde, işçilik verimliliği %100
olarak varsayılmıştır.
Genel imalat Verimliliği: Üretim işletmelerinde direkt işçilerin; deneme üretimi, işletme için yapılan
demirbaşlar, müşteri hizmeti olarak yapılan tamirat ve tadilatlar, deney, araştırma ve sarf malzemesi
imalatı için geçecek zamanları yarı üretken işçilik saatleri olarak değerlendirilir.
Direkt işçilerin, makinalarını üretime hazırlamak için harcadıkları zamanlar, makine hazırlama süresi
olarak tanımlanır.
Bu süreler endirekt işçilik olarak maliyetlendirilmekle birlikte, direkt işçi sayısının hesaplanmasında
direkt işçilik saatleri içinde ele alınır.
Genel imalat verimliliği, yarı üretken saatlerin ve makine hazırlama süresinin standart zamana (üretken
işçiliğe) ilave edilmesiyle hesaplanır:
Genel imalat verimliliği=

(Üretim Merkezindeki üretim * Standart Saat) /Fiili İşçilik Saati
(Üretken + Yarı Üretken + Makine hazırlama süresi)

Bütçe dönemi için, üretim merkezleri itibariyle geçmiş neticeler dikkate alınarak bir varsayımda
bulunulur. Modelde, yarı üretken işlerde ve makine hazırlanmasında geçecek süreler, standart toplam
saatin %2’si kadar varsayılmıştır. Dolayısıyla Genel İmalat Verimliliği %98 olarak değerlendirilmiştir.
Bu sürenin %95’inin yarı üretken işlerde geçmesi , kalanının (%5) makine hazırlama süresi olarak
öngörülmesi deneysel bilgi olarak bütçe döneminde kullanılır
Devamsızlık Yüzdesi: Hafta sonu, yıllık izin ve yasal tatilIerin dışında hastalık ve çeşitli mazeretlerle
kullanılan ücretli izin saatleri, “devamsızlık saatleri” olarak ayrıca hesaplanır. Devamsızlık saatlerinin
toplam direkt işçilik saatine oranı, devamsızlık yüzdesi olarak belirtilir. Modelde, bu oranın, toplam
direkt işçilik saatinin %3’ü olacağı varsayımında bulunulmuştur.
Hedeflerin, tabloya girilmesinden sonra, üretim merkezinde üretilecek ürünlere ilişkin üretim bütçesi
değerleri üretim bütçesinden taşınır. Birim üretim için standart veya ortalama zaman saati Tablo:2’de
belirlenmiş alana girilir.
Üretim işletmesi-I’de iki ürün üretilmektedir. Üretim Merkezleri itibariyle üretilecek ürünlerin miktarları
programla topluca taşınır. Tablo:2’ye birim üretim için gerekli süre, saat olarak girilir.
Yukarıda sözü edilen bilgilerin Tablo:2’e taşınması ve bilgi girişlerinin tamamlanmasından sonra, işçilik
saatleri ve işçi(çalışan) sayısı planlanması Excel tablosunda algoritmalarla düzenlenir. Düzenleme
aşağıda gösterilen formülasyonlarla gerçekleştirilir.
Tablo:2’de yer alan üretim İşletmesi-I’in aylık değerlerinin bulunmasını sağlayan formülasyon yapısı
ve işlemler sırası şöyledir:
(1) Standart üretim saati = Üretim Miktarı * Standart Birim üretim Saati
(2) Üretken işçilik = Standart üretim Saati / İşçilik Verimliliği Yüzdesi
(3) Ara toplam 1 = Standart üretim Saati / Genel İmalat Verimliliği %
(4) Yarı üretken işçilik = (Ara toplam 1 işçilik-Üretken işçilik)* Yarı Üretken İşçilik %’si (%95)
(5) Makine hazırlama süresi= (Ara toplam 1 işçilik-Üretken işçilik)* Makine Hazırlama % ‘si (%5)
(6) Devamsızlık = Ara Toplam 1 * Devamsızlık %’si (%3)
(7) Teorik işçi sayısı = (Ara Toplam 1+ Devamsızlık)/ Net Çalışma Saati
Teorik işçi sayısı, Tablo:2’nin en son satırında gösterilmektedir. Değerler incelendiğinde; işçi sayısının 27
ila 50 kişi arasında artıp azalan bir profil izlediği görülmektedir.
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Toplu iş sözleşmesi koşulları, iş kanunu veya benzer yasal düzenlemeler işçi çıkarımını zorlaştıracağı
gibi, kalifiye işçi tedarik olanaklarının sınırlı, işçi devrinin imalatın kalitesi ve makinaların ömrü üzerinde
olumsuz etkileri, işçi çıkarımını önleyecek bir işçi sayısı planlamasını daha akılcı göstermektedir. Eksik
işçi sayısı ihtiyacı kadar, fazla mesai planlaması yapılması bir çözüm olarak gündeme getirilebilir. Bu
noktada da fazla mesai maliyetleri ile ek işçi maliyetlerinin karşılaştırılması gerekir. Ayrıca, yasal fazla
mesai süresi ve işçi sağlığı konusu göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışmada önerilen modele göre, istikrarlı üretim yapan işletmelerde, işçi sayısı ihtiyacını
planlanmasında; yıllık toplam değerlerden hareket edilerek işçi sayısı hesaplanmakta ve bu sayı, tüm
aylar için sabit tutularak soruna çözüm oluşturulabilmektedir.
Teorik İşçi Sayısı(Yıllık ortalama) = ((Ara Toplam 1-Yıl)+ (Devamsızlık-Yıl))/ Net Çalışma Saati-yıl
Örneğimizde yukarıdaki formüle göre Tablo:2 de yıllık toplam değerlerden hesaplanmış işçi sayısı: 34
olup bu ortalama işçi sayısı , tüm aylara taşıtılarak, işletmenin 12 ay boyunca sabit tutması gereken işçi
sayısı olarak planlanmıştır. Böylece tüm aylar için eşit işçi sayısıyla çalışılması politikası benimsenmiş
olmaktadır.
Toplam işçi sayısının, direkt ve endirekt işçi olarak ayrımı: Bu ayrımın yapılmasında genel olarak iki
yaklaşımdan söz edilebilir:
-Üretim merkezinde görevli ustabaşı ve yardımcıları endirekt işçi olarak kabul edilir veya
-İşçilik verimliliği ile genel imalat verimliliği arasındaki yüzde fark toplam işçi sayısı ile çarpılarak
endirekt işçi sayısı hesaplanabilir.
Modelde, Endirekt İşçilik = İşçilik Verimliliği(%100)- Genel İmalat Verimliliği (%98) = %2’lik farkın
toplam işçi sayısı ile çarpılmasıyla bulunmaktadır. Toplam işçi sayısından, endirekt işçi sayısı düşülünce,
direkt işçi sayısı elde edilir.
(8) Ücretli İzin Saati = Toplam İşçi * Toplam Ücretli İzin Saati
(9) Ara Toplam 2 = Ücretli İzin Saati + Devamsızlık Saati
(10) İşçilik Toplamı=Ara Toplam İşçilik 1+Ara Toplam İşçilik 2.
Bu miktar, işletmenin aylık faaliyet hacmine göre işçilik ihtiyacı toplamını vermektedir.
(11) İşletmenin Toplam İşçilik Kapasite Saati = Toplam İşçi Sayısı * Takvim Saati .
Toplam kapasite saati, takvim saatinden hareketle sahip olunan maksimum işçilik kapasite saatini
göstermektedir.
Yıllık toplamda, toplam kapasite saati ile yıllık toplam işçilik ihtiyacı arasında fark yoktur. Aylık faaliyet
hacmi (üretim miktarı) ve net çalışma saati farklılığı nedeniyle sahip olunan işçilik kapasitesi ile aylık
işçilik ihtiyacı toplamı arasında farklar oluşmaktadır. Bu farklar, modelin önerisi olarak, fazla mesai
planlaması ile giderilebilecektir.
Yukarıda belirten şekilde üretim merkezinin işçilik saati cinsinden ihtiyacının ve kapasitesinin bulunması
yola devam için yeterli değildir. Üretim merkezinin makine saat olarak kapasitesiyle, işçilik kapasitesinin
uyumlu olması gerekir. Eğer makine saati olarak, işçilik saati karşılanamıyorsa yönetim; vardiya artışı,
yeni makine alımı, fazla mesai, fason üretim yaptırma seçeneklerinden birini tercih edebilir. Makine saati
açısından sorun bulunmuyorsa fazla mesai seçeneği gündeme gelecektir ki modelin temel
uygulamalarından biri, fazla mesai planlaması ile departmanın işçilik ihtiyacı ve maliyetinin minimumda
tutulmasının sağlanmasıdır.
Açıklamalara göre hazırlanan Tablo:2 verileri, “üretim işletmesi-I” de planlanan üretim için toplam
68.525 standart çalışma saatine ihtiyaç duyulduğunu, yarı üretken işler ve makine hazırlama süreleriyle
işçilik ihtiyacının 69.923 saate yükseldiğini( Ara toplam 1), ücretli izin ve devamsızlık süreleri de (ara
toplam 2) eklenince işletmenin toplam işçilik ihtiyacı 92.635 saat olarak hesaplanmaktadır.
34 kişinin yıllık brüt çalışma saatleri ile sağlayacağı işçilik kapasitesi aynı değere eşittir. Ancak yıllık
toplamda eşitlik olsa da aylar itibariyle farklılık mevcut olup; bu fark, aşağıda yapılan hesaplamalar göre
fazla mesai ile karşılanacaktır.
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2.4.3.Fazla mesai planlaması şu şekilde yapılmaktadır:
(12) Fazla Mesai Saati= Tablo:2’de Ara toplam 1 ve Ara toplam 2 değerlerinin toplamı olan İşletmenin
işçilik ihtiyacı toplamının, “Toplam Kapasite Saatiyle” karşılaştırması yapılarak:
i) İşçilik toplamı > Toplam kapasite saati ise; aradaki fark kadar fazla mesaiye gereksinim doğar. ii)Tersi
durumda atıl işgücünü varlığı ortaya çıkmaktadır. Burada da temel sorun, işçi başına düşecek aylık fazla
mesai saati karşılığının, yasalar ve toplu sözleşme hükümlerine uygunluğunu test etmektir. Tablo :2
verilerine göre işletmede; Şubat,Mayıs,Haziran, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere toplam 4.470
saatlik fazla mesaiye gereksinim duyulmaktadır.
Tablo-2: Üretim İşletmesi-I İşçilik Planlaması (Saat;İşçi Sayısı)
AYLAR
VARSAYIMLAR
İŞÇ.VERİMLİLİĞİ
GEN.ÜRETİM VER.
DEVAMSIZLIK

STD.

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

%
%
%

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

100
98
3

ÜRÜN 1
STD.ÜRETİM SAATİ
ÜRÜN 2
STD.ÜRETİM SAATİ
TOP.STD.ÜRETİM SAATİ

T0N
0,25
TON
0,15

18.000
4.500
12.000
1.800
6.300

18.000
4.500
12.000
1.800
6.300

16.000
4.000
12.000
1.800
5.800

16.000
4.000
12.000
1.800
5.800

16.000
4.000
12.000
1.800
5.800

14.000
3.500
10.000
1.500
5.000

14.000
3.500
10.000
1.500
5.000

14.000
3.500
10.000
1.500
5.000

16.000
4.000
12.000
1.800
5.800

16.000
4.000
12.000
1.800
5.800

16.000
4.000
12.000
1.800
5.800

17.000
4.250
12.500
1.875
6.125

191.000
47.750
138.500
20.775
68.525

ÜRETKEN İŞÇİLİK
YARI ÜRETKEN İŞÇ.
MAKİNA HAZ.
+ARA TOPLAM 1

SAAT
SAAT
SAAT
SAAT

6.300
122
6
6.429

6.300
122
6
6.429

5.800
112
6
5.918

5.800
112
6
5.918

5.800
112
6
5.918

5.000
97
5
5.102

5.000
97
5
5.102

5.000
97
5
5.102

5.800
112
6
5.918

5.800
112
6
5.918

5.800
112
6
5.918

6.125
119
6
6.250

68.525
1.329
70
69.923

ÜCRETLİ İZİN
DEVAMSIZLIK
+ARA TOPLAM 2

SAAT
SAAT
SAAT

1.272
193
1.465

1.018
193
1.211

1.018
178
1.196

1.272
178
1.450

2.036
178
2.213

3.563
153
3.716

4.581
153
4.734

1.272
153
1.426

1.018
178
1.196

1.527
178
1.705

1.018
178
1.196

1.018
188
1.205

20.614
2.098
22.712

TOPLAM İŞÇİLİK İHTİYACI

SAAT

7.894

7.639

7.114

7.368

8.132

8.818

9.836

6.528

7.114

7.623

7.114

7.455

92.635

TOPLAM KAPASİTE

SAAT

8.907

7.126

7.126

8.907

7.126

7.126

8.907

7.126

7.126

8.907

7.126

7.126

92.635

FAZLA MESAİ
PERSONEL SAYISI
DİREKT
ENDİREKT
TOPLAM
TEORİK İŞÇİ SAYISI
TEORİK İŞÇİ SAYISI DEĞİŞİMİ

SAAT

0

514

0

0

1.006

1.692

929

0

0

0

0

330

4.470

KİŞİ
KİŞİ
KİŞİ
KİŞİ
KİŞİ

33
1
34
29

33
1
34
37
7

33
1
34
34
-3

33
1
34
27
-7

33
1
34
41
14

33
1
34
50
9

33
1
34
41
-9

33
1
34
30
-11

33
1
34
34
3

33
1
34
28
-6

33
1
34
34
6

33
1
34
36
2

33
1
34
34
77

Not: Virgül sonrası değerler yuvarlanmıştır.
2.4.4.Departman Maliyetleri Veri Tablosunun Düzenlenmesi
Maliyet merkezleri itibariyle direkt ve endirekt işçiliklerle ilgili miktar hedefleri bütçelendikten sonra
yeni adım, direkt ve endirekt işçilik maliyetleri ile endirekt işçilik dışındaki genel imalat maliyetlerinin
belirlenerek departman maliyetleri bütçesine ilişkin direkt maliyetlerin bütçelenmesidir. Direkt maliyetler,
ilgili maliyet merkezine doğrudan yüklenebilen maliyetlerdir (Bursal ve Ercan, 2015:53).
Bu amaçla, önce departman maliyetleri veri tablosu düzenlenir. Departman maliyetleri veri tablosu,
departman maliyetleri bütçesinin düzenlenmesinde bir ön aşamadır. Tablonun hazırlanmasında ilk adım,
ilgili maliyet merkezi için faaliyet hacmini belirlemektir
Modelde faaliyet hacimleri, direkt işçilik saatleridir. Direkt işçilik saatleri, bir önceki aşamada
planlanmıştır (Tablo:2). Tablodaki işçilik saatleri, veri tablosuna formülasyonu ile taşınmaktadır. Toplu
sözleşme verileri varsa kullanılır, yoksa Tablo: 3’deki sıralamaya uygun olarak bilgiler oluşturulur:
-Ortalama Saat Ücreti: Model’de, geçmiş yılın yıl sonu saat ücreti enflasyon hedef oranı kadar
artırılmıştır. 2022 bütçe dönemi enflasyon varsayımı/öngörüsü %20 olarak bütçede esas alınmaktadır.
Önceki yıl değeri 12 tl/saat %20 enflasyon oranı kadar artırılarak 14,4 tl/saat hesaplanmaıştır.
-Maaşlar: Model’de geçmiş yılın, yıl sonu ortalama maaşları enflasyon hedef oranı kadar artırılmıştır.
3300 TL/Ay*1.20=3960 TL/Ay
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-Sosyal Yardımlar: Sosyal yardımların bütçe tutarlarının tahminin de de enflasyon oranı kadar artış
öngörülmüştür.
-İkramiye-Maaşlı Personel: Hesaplanan aylık maaşlar kadar tutar, ikramiye ödenecek aylara yazılır.
-İkramiye-Saat Ücretli: Aylık direkt işçilik toplamı kadar tutar, ikramiye aylarında sosyal yardımlara
formülasyonla ilave edilecektir.
Uygulamada, personel ve endüstri ilişkileri departmanı, sendikalı ve sendikasız personel için; maaş ve
ücretleri, sosyal yardımları ve ödeme zamanlarını içeren bir tablo hazırlar, genel müdürün onayından
sonra bütçe çalışmalarında kullanılmak üzere bütçe departmanına iletir.
Diğer Personel Maliyetleri: İşletmelerde genel bir yüzde öngörülmektedir. Örnek işletmemiz için, %5
olarak uygun bulunmuştur. Aynı yaklaşım maaşlı personel fazla mesaisi için de geçerlidir.
Tamir-Bakım, işletme malzemesi, yardımcı malzeme ve enerji-yakıt maliyetleri, departmanın yarı
değişken gider kalemleridir.Bu kalemlerin sabit ve değişken bölüm ayrımı yapılarak faaliyet hacmiyle
ilişkilendirilmektedir2 .
Sigorta giderleri, örnek işletmemiz için sabit karekter taşımakta olup, geçmiş yıl değerleri tahmini
enflasyon oranı nisbetinde artırılmaktadır.
2.4.5.Departman Maliyetleri Bütçesinin Düzenlenmesi
Departman maliyetleri bütçesinin düzenlenmesinde, öncelik departmanın direkt maliyetlerini
bütçelemektir. Üretim işletmesi-I için; yukarıda açıklanan işçilik planlaması tablosu (Tablo:2) ve
departman maliyetleri veri tablosu (Tablo:3) tamamlandıktan sonra Tablo:4’de gösterilen departman
maliyetleri bütçesinin düzenlenmesine geçilir. Örnek üretim işletmemizde, bütçeyi düzenleyebilmek için
iki bilgiye daha gereksinim duyulur:
Tablo-3:Üretim İşletmesi-I Departman Maliyetleri Veri Tablosu
AYLAR
A-FAALİYET HACMİ(DİS)
B-MAAŞ VE ÜCRETLER
ORT.SAAT ÜCRETİ(TL/SAAT)
ORTALAMA MAAŞ(TL/AY)
SOSYAL YARDIM(TL)
İKRAMİYE-MAAŞLI PERSONEL
SOS.YAR.+İKRAMİYE(MAAŞLI)
SSK İŞVEREN PAYI
DİĞ.PER.GİD(DİR.İŞÇ.%Sİ)
MAAŞLI PER.FAZ.MESAİ%Sİ
DİĞER(ÖNCEKİ TOP.IN %Sİ

ÖNCEKİ YIL BÜTÇE YILI
OCAK
ŞUBAT
6.300
6.300

12,0
3.300,0
250,0
3.300,0
3.550,0
21%
5%
3%
2%

14,4
3.960,0
271,0
3.960,0
4.231,0
21%
5%
3%
2%

MART
5.800

NİSAN
5.800

MAYIS
5.800

HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS
5.000
5.000
5.000

271,0

271,0

271,0

271,0

271,0

271,0

271,0
3.960,0
4.231,0

271,0

271,0

271,0
3.960,0
4.231,0

EYLÜL
5.800

EKİM
5.800

271,0

271,0

271,0

271,0

271,0
3.960,0
4.231,0

KASIM
ARALIK
5.800
6.125

271,0

271,0

271,0

271,0

TOPLAM
68.525

3.252,0
15.840,0
19.092,0

C-SABİT VE YARI DEĞİŞKEN GİDERLER
ÖNCEKİ YIL BÜTÇE YILI (TL/DİS)
SABİT (TL) SABİT TL DEĞİŞKEN
TAMİR BAKIM
55.000
1,3
SİGORTA
60.000
72.000
İŞLETME MALZEMESİ
25.000
2,2
YARDIMCI MALZEME
0
0,9
ENERJİ YAKIT
30.000
1,0
ENFLASYON ENDEKSİ

1,20

İlki kapsam dışı personel olarak nitelendirilen departmanda maaşlı olarak çalışan , çalışacak yönetici ve
idari personel sayısıdır. Bu sayı, Tablo:4’de ilgili satırlara girilir.

2

Literatürde, gider merkezlerinin bütçelerinin düzenlenmesinde, “değişken gider bütçeleri” , “değişken
bütçe “ olarak da tanımlanan “esnek bütçe” sistemine geniş şekilde yer verilmektedir. Yarı değişken
giderlerin, tarihi ve analitik yöntemlerle sabit ve değişken kısımlarına ayrılması ve diğer açıklamlar için
bkz:Koç-Yalkın,2015, Bursal ve Ercan,2015.
İşletme Araştırmaları Dergisi

1599

Journal of Business Research-Turk

O. Yılmazcan 14/2 (2022) 1581-1604
İkincisi, amortisman karşılıklarıdır. Bu veri, Amortismanlar tablosundan departmana ait amortisman
tutarlarının (bütçe verisi) Tablo:4 deki ilgili satıra alınması/taşıtılmasıyla tamamlanır.
Buraya kadar açıklanan işlemlerin tamamlanmasıyla, maliyet bütçesinin ilk bölümü, ‘departmanların
direkt maliyetleri’, tablodaki program yazılımları vasıtasıyla tamamlanmış olacaktır.
Üretim işletmesi l’in departman maliyetleri bütçesinin formülasyon yapısı şöyledir:
Direkt İşçilik = Ortalama Saat Ücreti * (Üretken işçilik saati+ Fazla mesai saati ).
Fazla mesai (Maaşlı) = Maaşlar(TL)* Maaşlı Personel Fazla mesai %’si(%3)
Fazla mesai (Saat Ücretli)=Fazla mesai saati*(Ortalama saat ücret*%50) .
SSK İşveren Payı = (Direkt işçilik + Maaşlar) * %21
Endirekt İşçilik = Ortalama saat ücreti* (Yarı Üretken İşçilik+Makine hazırlama saati + Ücretli izin saati +
Devamsızlık saati)
Sosyal Yardımlar = Ortalama sosyal yardım * Personel sayısı
Sosyal yardımlar ikramiyeleri de kapsar.Bu nedenle, ikramiye aylarında (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim),
bu toplama direkt işçilik ve maaş tutarları kadar ilave yapılmalıdır.
Diğer Personel Maliyetleri = Direkt işçilik dahil bordro tutarı * %5
Personelle ilgili eğitim, istihdam, seyahat-toplantı vb. giderleri karşılamak için %5 oranında bir karşılık
öngörülmüştür.
Amortismanlar: Amortisman bütçesinden taşınmıştır.
Tamir-Bakım, sigorta, işletme malzemesi, yardımcı malzeme ve enerji-yakıt maliyetleri, veri tablosundaki
(Tablo:3) sabit ve değişken değerler ile faaliyet hacminin (DİS) çarpılması şeklinde formüle edilmiştir.
Diğer: Kafeterya, servis, danışmanlık, haberleşme vb. masraflar için direkt işçilik hariç bütçe kalemleri
toplamının %2 si kadar bir karşılık öngörülmüştür. Departman maliyetleri toplamı satırı, direkt işçilik
maliyetlerini kapsamaz.
Bu aşamaya kadar yürütülen faaliyetler ve planlamalar üretim merkezlerinin maliyet bütçelerinin ilk
aşamasını teşkil eder. İkinci aşama, hizmet merkezlerinden alınan maliyetlerin bütçelenmesidir.

Hizmet Merkezlerinden Alınan Maliyetlerin Bütçelenmesi
Üretim maliyet merkezleri, diğer hizmet (destek) merkezlerinden çeşitli hizmetler alabilmektedir. Alınan
hizmetler dağıtım yoluyla belirlenir. İşletmedeki tüm üretim ve hizmet merkezlerinin departman
maliyetleri/genel imalat maliyetleri belirlendikten sonra; hizmet merkezlerinin, kendi aralarında ve
üretim işletmelerine verdikleri hizmetler bütçelenir. Bu amaçla hizmet merkezlerinde toplanan
maliyetlerin dağıtımı yapılır. Dağıtım sonuçlarının üretim merkezine taşıtılması ikinci aşamayı
oluşturur3.

3

Üretim destek merkezlerinde toplanan maliyetlerin dağıtımına ilişkin yöntemlerle ilgili olarak geniş
açıklamalar için bkz: Bursal ve Ercan,2015:198-230; Küçüksavaş, 2006:194-206.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1600

Journal of Business Research-Turk

O. Yılmazcan 14/2 (2022) 1581-1604

Tablo-4:Üretim İşletmesi-I Departman Maliyetleri Bütçesi (Tl)
AYLAR
SAAT ÜCRETLİ SAYISI
DİREKT
İNDİREKT
MAAŞLI PERSONEL
TOPLAM PERSONEL

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

TOPLAM

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

33
1
3
37

90.720

98.116

83.520

83.520

98.008

96.368

85.374

72.000

83.520

83.520

83.520

92.948

1.051.133

MAAŞLAR
FAZLA MESAİ(MAAŞLI)
FAZLA MESAİ(SAAT ÜCRETLİ)
S.S.K.İŞV.PAYI
ENDİREKT İŞÇİLİK
SOSYAL YARDIMLAR
BORDRO(D.İŞÇ.DAHİL)
BORDRO(D.İŞÇ.HARİÇ)
DİĞER PERS.MAL.
AMORTİSMANLAR
TAMİR/BAKIM
SİGORTA
ISLETME MALZEMESI
YARDIMCI MALZEME
ENERJİ/YAKIT
DİĞER
DEPT.MALİYETLERİ(DİR.İŞÇ.HARİÇ)
ALINAN HİZMETLER(+)
HIZMET ISLETMESI 1
HIZMET ISLETMESI 2
HIZMET ISLETMESI 3
TOPLAM ALINAN HİZMETLER(-)

11.880
356
0
21.546
19.127
103.413
247.042
156.322
12.352
189.313
12.458
6.000
15.943
5.355
8.800
8.131
414.674

11.880
356
3.082
23.099
16.073
813
153.419
55.303
7.671
189.313
12.458
6.000
15.943
5.355
8.800
6.017
306.860

11.880
356
0
20.034
15.767
813
132.370
48.850
6.619
189.313
11.833
6.000
14.843
4.930
8.300
5.814
296.501

11.880
356
0
20.034
18.821
96.213
230.824
147.304
11.541
189.313
11.833
6.000
14.843
4.930
8.300
7.881
401.946

11.880
356
6.036
23.076
27.982
813
168.152
70.145
8.408
189.313
11.833
6.000
14.843
4.930
8.300
6.275
320.047

11.880
356
10.153
22.732
45.816
813
188.119
91.751
9.406
189.313
10.833
6.000
13.083
4.250
7.500
6.643
338.778

11.880
356
5.572
20.423
58.031
98.067
279.704
194.330
13.985
189.313
10.833
6.000
13.083
4.250
7.500
8.786
448.081

11.880
356
0
17.615
18.331
813
120.995
48.995
6.050
189.313
10.833
6.000
13.083
4.250
7.500
5.720
291.744

11.880
356
0
20.034
15.767
813
132.370
48.850
6.619
189.313
11.833
6.000
14.843
4.930
8.300
5.814
296.501

11.880
356
0
20.034
21.874
96.213
233.878
150.358
11.694
189.313
11.833
6.000
14.843
4.930
8.300
7.945
405.216

11.880
356
0
20.034
15.767
813
132.370
48.850
6.619
189.313
11.833
6.000
14.843
4.930
8.300
5.814
296.501

11.880
356
1.978
22.014
15.966
813
145.955
53.007
7.298
189.313
12.240
6.000
15.558
5.206
8.625
5.945
303.191

142.560
4.277
26.822
250.676
289.320
400.410
2.165.198
1.114.065
108.260
2.271.750
140.656
72.000
175.755
58.246
98.525
80.785
4.120.042

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

77.023
28.251
39.265
144.539

924.274
339.014
471.183
1.734.470

TOPLAM DEPT MALİYETLERİ
ÜRETİME YUKLENEN(-)
GİM SAPMASI

559.213
538.248
20.966

451.399
538.248
-86.848

441.041
495.530
-54.489

546.485
495.530
50.955

464.586
495.530
-30.944

483.318
427.181
56.137

592.620
427.181
165.439

436.284
427.181
9.103

441.041
495.530
-54.489

549.756
495.530
54.226

441.041
495.530
-54.489

447.731
523.296
-75.566

5.854.512
5.854.512
0

KİŞİ

DİREKT İŞÇİLİK

GİM YÜKLEME ORANI
DİR.İŞÇİLİK YÜK.ORANI

=
=

TOPLAM DİREKT İŞÇİLİK TUTARI/ DİREKT İŞÇİLİK SAATİ
=
TOPLAM DEPARTMAN MALİYETLERİ/ DİREKT İŞÇİLİK SAATİ =

85,4 TL/ DİREKT İŞÇİLİK SAATİ
15,3 TL/ DİREKT İŞÇİLİK SAATİ

Örnek işletmemiz için bütçe verisi olarak, üç hizmet departmanından toplam 1.734.470 TL tutarında
dağıtımla gelen hizmet maliyeti mevcuttur (Tablo:4). Genel bütçe çalışması içinde diğer üretim
merkezleri ve hizmet merkezlerinin genel imalat maliyetleri planlanmaktadır. Çalışmada sadece bir
üretim işletmesi için modelin işletimi tanıtılmıştır. Benzer yöntemle diğer üretim ve hizmet
departmanlarının maliyetleri bütçelenecek ve daha sonra maliyetlerin ikinci dağıtımı olarak da ifade
edilen departmanlar arası hizmet alış verişinin bütçelemesi gerçekleştirilecektir.
Burada, tıpkı amortismanlar bütçesinden alınan veri gibi, dağıtım sonucu oluşan bilgilerin bütçe sistemi
içinde algoritmalarla taşıtılması sağlanmıştır.
Üretim Merkezlerinde Toplanan Maliyetlerin Mamullere Dağıtımı
Departman maliyetleri bütçelemesinde son aşama, üretim merkezlerinde toplanan maliyetlerin, bu
merkezlerde üretilen ürünlere yüklenerek, üretim maliyetleri bütçesinin iki ana unsuru olan genel imalat
maliyetleri ve direkt işçilik maliyetlerini ürünler bazında belirlemektir.
Modele konu olan üretim departmanında, toplam 1.051.133 TL direkt işçilik ve 5.854.512 TL genel imalat
maliyetleri bütçelenmiştir (Tablo:4). Bu maliyetler direkt işçilik saatine bölünerek, direkt işçilik saati
başına direkt işçilik yükleme oranı ve direkt işçilik saati başına genel imalat maliyetleri yükleme oranı
saptanmıştır. Direkt işçilik yükleme oranı 15,3 TL/DİS., genel imalat maliyetleri yükleme oranı 85.4
TL/DİS. olarak hesaplanmıştır (Tablo:4).
Bu oranlar, departmanda üretilen ürünler için Tablo:2 de belirlenen standart üretim saatleri ile çarpılarak
ürün bazında toplam direkt işçilik ve genel imalat maliyetleri bütçe tutarları elde edilmektedir. Tablo:5’
de Direkt işçilik ve genel imalat maliyetlerinin, üretim işlemesinde üretilen ürünlere aylık yüklemeleri
yer almaktadır. Örneğin, Ocak ayı üretilen ürünlere yüklenecek genel imalat maliyeti ; ürün 1 için 4500
saat*85,4=384.463 TL, ürün 2 için 1800 saat*85,4=153.785 TL ‘dir ..Diğer aylar için aynı formül
kopyalanmıştır (Tablo:5).
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Sonuç itibariyle; yıllık olarak bütçelenen 5.854.512 TL genel imalat maliyeti, belirlenen yükleme oranı ile
işletmede üretilen iki ürüne, aylık üretim miktarlarına göre hesaplanan standart üretim saatleri esas
alınarak yüklenmektedir. Aylık bazda bütçelenen toplam genel imalat maliyetleri ile mamullere
yüklenen aylık genel imalat maliyetleri arasında fazla ve noksan yükleme şeklinde farklar olmaktadır. Yıl
sonu itibariyle fark sıfırlanmaktadır. Genel imalat maliyetleri yükleme oranı, bütçe dönemi boyunca, 731
nolu genel imalat maliyetleri/genel üretim giderleri yansıtma hesabının çalıştırılmasında kullanılacaktır.
Farklar, bütçe dönemi içinde, satılan mamuller maliyetine yüklenerek kapatılmaktadır.
Ürün 1 için; toplam olarak 732.457 TL direkt işçilik maliyeti ve 4.079.576 tl genel imalat maliyetleri; Ürün
2 için; 318.676 TL direkt işçilik ve 1.774.936 TL genel imalat maliyeti karşılığı hesaplanmıştır (Tablo:5). Bir
ayrıntı olarak, direkt işçilik maliyetleri yükleme oranı, standart maliyet muhasebesi uygulayan
işletmelerde kullanılmaktadır. Ancak diğer işletmelerde de, özellikle yüksek tutarlı ihaleli satışlarda fiyat
tekliflerinin hazırlanmasında rahatlıkla kullanılabilecektir.
Tablo-5: Üretim İşletmesi I Departman Maliyetlerinin İşletmede Üretilen Ürünlere Dağılımı

DİREKT İŞÇİLİK
GİM
ÜRÜN 1 STD.ÜRETİM SAATİ
ÜRÜN 2 STD.ÜRETİM SAATİ
TOPLAM STANDART SAAT( DİS)
ÜRÜN 1 DİR.İŞÇ. KARŞ.
ÜRÜN 1 GİM KARŞ
ÜRÜN 2 DİR.İŞÇ.KARŞ.
ÜRÜN 2 GİM KARŞ

TL
TL
SAAT
SAAT
SAAT
TL
TL
TL
TL

OCAK
ŞUBAT
90.720 98.116
538.248 538.248

MART
83.520
495.530

NİSAN
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
83.520
98.008
96.368
85.374
72.000
495.530 495.530 427.181
427.181 427.181

EYLÜL
83.520
495.530

EKİM
83.520
495.530

KASIM
ARALIK TOPLAM
83.520
92.948 1.051.133
495.530 523.296 5.854.512

4.500
1.800
6.300

4.500
1.800
6.300

4.000
1.800
5.800

4.000
1.800
5.800

4.000
1.800
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4.000
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47.750
20.775
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64.800
384.463
25.920
153.785

70.083
384.463
28.033
153.785

57.600
341.745
25.920
153.785

57.600
341.745
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153.785

67.591
341.745
30.416
153.785

67.458
299.027
28.910
128.154

59.762
299.027
25.612
128.154

50.400
299.027
21.600
128.154

57.600
341.745
25.920
153.785

57.600
341.745
25.920
153.785

57.600
341.745
25.920
153.785

64.494
363.104
28.453
160.193

732.457
4.079.576
318.676
1.774.936

3.BULGULAR
Çalışma kapsamında oluşan ilk bulgu, işletmenin bütçe dönemi çalışma takvimidir. 2022 yılı çalışma
takvimine göre, modele konu işletmemizde, her işçi 2730 saat işletmede çalışmakla mükelleftir. Bu sürenin %
22’si yani 607,5 saati ücretli izin olarak geçirilecektir. İmalat sürecinde net olarak 2122,5 saat üretken olarak
görev yapılacaktır. Bu bilgi, işletmenin üretim faaliyetlerinin ana belirleyicisi olmaktadır. İşçiler açısından
da tatil zamanlarının belirlenmiş olması kişisel planlamalarını yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.
İkinci bulgu, performans hedeflerinden yola çıkılarak saptanan direkt ve endirekt işçilik saatleridir.Bu
bulguya dayalı olarak işletmenin/üretim birimlerinin işçilik sayıları belirlenmektedir. Departmanın üretim
hedefi olan 329.550 tonluk üretim için 92.635 işçilik saatine gereksinim hesaplanmıştır. Bu sürenin, 68.525
saatinin üretken ve yarı üretken (%2’si) işlerde geçeceği öngörülmüştür. Kalanı endirekt işçilik saatidir. Bu
işçilik saatinin karşılayacak işçi sayısının, aylık olarak 27-50 kişi arasında değişeceği ortaya çıkmıştır. Model
bu sayıyı 34 olarak optimize etmektedir.
Üçüncü bulgu olarak işçilik sayılarının optimize edilmesinden sonra departmanın toplam 68.525 işçilik
kapasitesi olacağı ortaya çıkmaktadır. Bu yularıda hesaplanan 92.635 saatlik işçilik ihtiyacı ile aynıdır. Bu
eşitlik model yoluyla sağlanmıştır.
Dördüncü bulgu olarak, işçilik kapasitesi ile direkt ve endirekt işçilik ihtiyacı toplamı arasındaki farkın fazla
mesai ile karşılanması analiz edilmektedir. Modelin hesaplamalarına göre ihtiyaç duyulan fazla mesai, 4470
saattir. Bu miktarda fazla mesai, personel sayısındaki stabiliteyi ve istikrarı sağlamaya yetmektedir.
Beşinci bulgu olarak, bu bilgilerle departman maliyetleri bütçesini hazırlama verileri ilişkilendirilerek üretim
departmanının direkt işçilik ve genel imalat maliyetleri bütçe tutarlarına ulaşılmaktadır. Deparmanın
öngörülen üretimi için toplam 5.854.512 TL’sı gider bütçelenmiştir.
Alınan hizmetlerle birlikte oluşan toplam departman maliyetlerinin, departmanda üretilen mamullere
yüklenmesi sonucu, mamul/ürün bazında toplam direkt işçilik ve genel imalat maliyetlerinin aylık olarak
bütçe değerleri modelin nihai bulgusu olarak değerlendirilmektedir. Ürünlere direkt işçilik saati başına
85,4 -TL genel imalat maliyeti ve 15,3 TL direkt işçilik gideri yüklenecektir.
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4.SONUÇ VE TARTIŞMA
Model, işletmelerde başarılı bir faaliyet dönemi yaşanabilmesi için beşeri kaynakların motivasyonunu
önemseyen bir yaklaşımla üretim maliyetlerini düşürebilmenin analitik değerlendirmesini esas almaktadır.
Özellikle 1000 den fazla işçi çalıştıran çok departmanlı imalat işletmelerinde, üretim hacmindeki
dalgalanmaların işçi çıkarılmasıyla sonuçlandığı görülmektedir. Bu durum süreç içinde tersine dönmekte ve
işletmeye yeni işçi girişleri yapılmaktadır. İşçi devrinin yüksek olduğu işletmelerde iş ortamı
gerginleşmektedir. Çalışanların mutsuzluğu aidiyet duygusunun kaybına neden olabilmektedir. İnsan
kaynakları, işletmenin önemli paydaşlarından biridir ve onların motivasyonu stratejik amaçtır. Ayrıca iş
ortamındaki huzursuzluk verimsizliğe, kalite kaybına, makinaların erken yıpranmasına ve neticede yüksek
maliyetlere neden olmaktadır.
Modele göre planlama yapılmasıyla aylık işçi alım ve çıkarımlarına gerek kalmadan öncelikle fazla mesai
planlamasıyla bu soruna çözüm üretilebilmektedir. Nitekim örnek işletmemizde aylık işçi sayıları 27 ile 50
kişi arasında değişmektedir. Aylık değişimlerin toplamı 77 işçi olup, 41 kişinin işe alımı ve 36 kişinin işten
çıkarılmasını gerektirmektedir (Tablo:4). Sadece bir departmanda bu sayıda işçi değişiminin neden olacağı
ekonomik ve sosyal sorunların önlenebilmesi için; model, yıllık toplamlardan hareketle bulunan işçi sayısı
olan 34 kişinin tüm aylar için stabil tutulmasını önermekte, iş hacmindeki dalgalanmaların doğuracağı ek
işçilik ihtiyacının fazla mesai ile karşılanabilirliğini ortaya koymaktadır.
Modelin önemli bir özelliği de departmanlara, çalışanlarına başarı hedefi koyması, yıl sonu zamlarının bu
hedefin gerçekleştirmesine dayalı olarak yapılabilmesinin nesnel koşullarını taşımasıdır. Bu yanıyla da
personele karşı hakaniyeti ve objektif yaklaşımı ön plana çıkarmaktadır.
Model bir finansal planlama yöntemi olarak da analitik bir yapıda olup işletme yöneticilerinin karar
almasını kolaylaştırıcı katkıları taşımaktadır. Model, maliyet minimizasyonunu hedeflemesinden dolayı
işletmenin karlılığına katkı sağlamakta ve işletme değerinin yükseltilebilmesinin koşullarını
oluşturmaktadır.
Bu çerçevede, işletme yöneticilerine bazı önerilerde bulunmak, onların şirketlerini başarıyla yönetmelerine
katkı sağlayabilir:
-İşletmenin başarısı çalışanların içten gayretlerine bağlıdır. Bunun tesis edilebilmesi için, huzurlu ve iş
güvenliği olan bir çalışma ortamını oluşturmak gerekir. Bu amaçla, işletmenin personel ihtiyacı yukarıda
anlatılan model çerçevesinde belirlenir ve stabil tutulursa standart performans oluşturulur ve bunun
denetimi sağlanır.
-Performans hedeflerinin işgörenle birlikte tespiti, yıl sonu personel değerlendirmesinin de nesnel
koşullarını oluşturur. Başarı ve kazanç arasında objektif ilişki kurulur.
-Finansal planlama modeli olarak maliyet bütçelerini hesaplanabilir ve ölçüleblir tahminlere dayandırmak,
yönetimin doğru ve proaktif kararlar alabilmesini olanaklı kılar. Yukarıda açıklanan model tüm açılardan bu
ihtiyacı karşılayacak özelliklere sahiptir.
-Personel istikrarı ve performansı için, modelde önerilen fazla mesai yoluyla çözümde; yasal sınırlara
kesinlikle uymanın dışında, personelin yıllık rutin sağlık kontröllerinin yaptırılması hususu da ihmal
edilmemelidir.
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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı akıllı turizm teknolojilerinin Bişkek’te bulunan otel işletmelerindeki
kullanım durumunu araştırmak, misafirlere sağlanan hizmetlerin hangi akıllı uygulamalar ile
sunulduğunu ve akıllı uygulamaların yöneticilere ve işletmelere sağladığı faydaları tespit etmektir.

Akıllı turizm uygulamaları
Otel işletmeleri
Bişkek
Kırgızistan
Gönderilme Tarihi 9 Nisan
2022
Revizyon Tarihi 10 Haziran
2022
Kabul Tarihi 15 Haziran 2022

Makale Kategorisi:
Araştırma Makalesi

Yöntem – Çalışmada Bişkek şehrindeki üç, dört ve beş yıldızlı otellerdeki yöneticilerin akıllı turizm
uygulamalarına yönelik değerlendirmeleri anket tekniği kullanılarak araştırılmıştır. Araştırmada evrenin
tamamına ulaşmaya çalışılmış ve eksiksiz doldurulan 101 anket formu üzerinden veriler analiz edilmiştir.
Anket formu araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlere 2021 yılı Mayıs ve Haziran aylarında
uygulanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımları ile t testi ve ANOVA testinden
yararlanılmıştır.
Bulgular – Elde edilen bulgulara göre, yöneticilerin büyük kısmı akıllı turizm teknolojilerini kullanmanın
oda satışlarını, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırdığını, işletmelere zaman tasarrufu ve
rekabet avantajı sağladığını buna karşın işletme maliyetlerini arttırabileceği yönünde bir algıya sahip
oldukları tespit edilmiştir. Araştırma hipotezlerinde ise, katılımcıların akıllı turizm teknolojilerinin olası
faydalarına ilişkin algılamaları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken, diğer değişkenlere göre
(yaş, eğitim, sektörde çalışma süresi ve işletmenin yıldız sayısı) bazı farklılıklar tespit edilmiştir.
Tartışma – Bişkek’teki konaklama işletmelerinin kullandığı teknolojik uygulamaların çok da eski
olmadığı, yapılacak bazı iyileştirmeler ve planlamalarla güncel olan uygulamaların yakalanabileceği
belirtilmektedir. Bundan dolayı Bişkek’teki otel işletmelerini akıllı ve sürdürülebilir teknoloji kullanımı
yolunda ilerlediği söylenebilir. Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri, akıllı teknolojilerin
uygulanmasına olumlu baktıklarını, bu teknoloji uygulamalarının Kırgızistan için prestij sağlayacağını ve
ekonomik katma değer oluşturacağını vurgulamışlardır. Teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşanması
nedeniyle, araştırmaya katılan yöneticilerin konaklama işletmelerinde kullanılan güncel uygulamaları
takip edememeleri ve bu araştırmada bahsedilen akıllı turizm teknolojileri hakkında bilgi sahibi
olmamaları ihtimali araştırma için önemli bir sınırlılık olarak ifade edilebilir.
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Keywords:

Purpose – The main purpose of the study is to determine the extent to which technological developments
are used in the hotels in Bishkek. In addition, it is necessary to determine what kind of smart applications
are offered to the services provided to tourists during their stay.
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Design/methodology/approach – The study examined the evaluations of managers of three, four and
five-stars hotels in Bishkek regarding smart-tourism applications using a questionnaire. The data were
analysed through 101 questionnaires filled in completely. The research applied to the volunteers between
2021 May and June. ANOVA and t tests were used to test the research hypotheses.
Findings – According to the findings, majority of the managers have a perception that using smart tourism
technologies increases room sales, service quality and customer satisfaction, also provides time savings
and competitive advantage while smart technologies increase operating costs. According to the results of
the hypotheses tests, there are significant differences between perceptions of the possible benefits of
smart-tourism technologies and individual characteristics of participants such as gender, age, education,
working time in the sector and stars of the hotels.
Discussion – It is stated that the technological applications used by the hotels in Bishkek are not very old,
but there may be current applications with some improvements and planning. Therefore, it can be stated
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that hotel establishments in Bishkek are on the way to use smart and sustainable technology. The hotels
emphasized that they view the implementation of smart technologies in their establishments positively
and that these technology applications will provide prestige and create added economic value for
Kyrgyzstan. Due to the rapid developing of technological innovations, the managers may not follow the
current smart technologies that used in accommodation establishments. So this can be stated as an
important limitation of the study.

1. Giriş
Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerlemekte ve hayatın her alanına daha hızlı ulaşabilmektedir. Teknolojik
dönüşüm süreci içinde, akıllı teknolojilerin ve dijitalleşmenin her alanda kullanıldığı bir teknolojik çağ
yaşanmaktadır. Sanayiden endüstriye, sosyal hayattan tüketim alışkanlıklarına kadar her şey hızla
değişmekte ve bulut sistemleri, yapay zekâ, robot teknolojileri, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti gibi
alanlarda birçok yeni uygulama ortaya çıkmaktadır.
Teknolojik alanının tüm bu değişim ve gelişim sürecinin en çok etkilendiği alanların başında da şüphesiz akıllı
turizm endüstrisi gelmektedir. Hızlı gelişen teknoloji ve dijitalleşme süreci birçok alanda olduğu gibi turizm
sektöründe de yeni uygulamaları beraberinde getirmektedir. Bilgi teknolojisindeki yenilikler, iş süreçlerinde
ve uygulamalarında etkisini hızla göstermektedir. İşletmeler yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için
bu yenilikleri takip ederek, kullanabilmeleri önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Yeni teknoloji ve
akıllı uygulamalar, turizm sektörünü kökten değiştirmekte, turizm organizasyonları ve destinasyonlarının
rekabet ve stratejilerini belirlemektedir (Buhalis, 2020).
Akıllı turizm denince akla ilk gelen, teknolojiyle bağlantılı uygulamalardır. Akıllı teknolojileri ürünleriyle
tasarlanan otel odaları müşteri deneyimini artırmanın yanı sıra işletmelerin de işlerini kolaylaştırmaktadır.
Teknolojilerin gelişmesi akıllı otellerin en önemli unsurlarındandır ve otel işletmelerinin her alanına
dokunmaktadır. Yapay zeka, robotlar, akıllı giriş sistemleri geleceğin akıllı otellerinde öne çıkan
uygulamalardır. Örneğin bir otel işletmesindeki yüz tanıma ve parmak izi giriş sistemleriyle misafirlerin otele
giriş çıkışları, veri depolama ve saklama işlemlerini kolaylaştırırken, ön büro işlemlerine de hız
kazandırmaktadır.
Akıllı (smart) terimi; yazılım, telefon, yapı (ev, okul), iş ve şehir gibi birçok konsepte uygulanmış bir olgu
(fenomen) olmuştur. Akıllı kavramı, teknoloji ile donatılmış ve güçlendirilmiş açık ve yaşamsal veriler,
sensörler, alternatif bağlantı ve bağlanabilirlik yaklaşımları, bilgi teknolojileri, Yakın Alan İletişim Standardı
(NFC), Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) gibi teknolojiler aracılığıyla paylaşılması durumunda ortaya çıkan
ve gelecek için motivasyon arayan yeni ve popüler bir terimdir (Ağraş vd., 2020). Günümüzdeki akıllı oteller
gibi birçok gelişmenin ortaya çıkmasının temelleri; 1991 yılında ilk olarak Mark Weiser tarafından “yaygın
bilişim” olarak ifade edilen ve kullanıcının fark etmesine imkân vermeyen bir şekilde, fiziki bir ortamda
birbirine ağ ile bağlı bulunan bilgisayarların, kaynak ve teknolojilerin kullanılması ile atılmıştır (Gökalp ve
Eren, 2016).
İşletmelerin yönetimlerinde ve diğer fonksiyonlarında, hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesinde hızlı ve etkin
kararların alınabilmesi için bilgiye erişimin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi gerekliliği örgütlerin gelişen her
türlü teknolojiden yararlanmasını kaçınılmaz kılmaktadır (Canbaz vd., 2020). Ekonominin ve toplumun
“dijitalleşmesi” ile ilgili toplumsal akıllı hizmetler, akıllı veriler, bulut teknolojileri, dijital ağlar, dijital bilim,
önceki endüstriyel bakış açısıyla dijital eğitim ve yaşam için dijital ortam 21. yüzyılda Endüstri 4.0'a devrim
niteliğinde gelişmektedir (Birgül, 2020). Teknoloji performans temeliyle birlikte birçok alandaki teknik
formülleri sağlamaktadır. Teknoloji bir süreç olduğu için küreselleşme ile birlikte daha da hızlı gelişmiştir.
Çünkü teknolojik gelişmelerle birlikte ülkeler arası örgütsel yapılarda da ciddi değişimler ortaya çıkmaktadır
(Demir ve Okan, 2009).
Bu çalışmanın temel amacı akıllı turizm teknolojilerinin Bişkek’te bulunan otel işletmelerindeki kullanım
durumunu araştırmak, misafirlere sağlanan hizmetlerin hangi akıllı uygulamalar ile sunulduğunu ve akıllı
uygulamaların yöneticilere ve işletmelere sağladığı faydaları tespit etmektir. Yöneticilerin akıllı otel
uygulamalarının faydaları hakkında bilgi sahibi olmaları, hedef kitlelerine daha kaliteli ürünleri daha uygun
maliyetle sunmalarına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle çalışmada, konaklama işletmelerinin akıllı turizm
uygulamalarını kullanım düzeyleri ile faydalarının incelenmesi sonucunda elde edilen bulguların ilgili
literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte Bişkek’teki otellerde akıllı otel uygulamalarının
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belirlenmesine yönelik çalışmaların sınırlı olması da (Akgöz vd. 2021) çalışmanın ilgili boşluğu doldurmasına
sağlayacağı katkısı açısından önemi olarak ifade edilebilir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre turizm
sektörüne ve ilgili alan yazına önerilerde bulunulmuştur.

2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Akıllı Turizm Kavramı
Teknolojinin turizmde kullanılması yeni kavramların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Akıllı turizm kavramı
günümüzde sık kullanılmaktadır (Atay vd., 2019). Değişen teknoloji sürecini kapsayan “akıllı” kavramı, kısa
sürede popüler bir hale gelmiştir (Cabi, 2019). “Akıllı” kavramı; sensörler, büyük veri, yeni iletişim yolları ve
bilgi alışverişi teknolojilerinin ortaya çıktığı, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile aynı anlamı taşıyan bir
kavramdır (Topsakal vd., 2018). Akıllı olma hedefinin en önemli faktörü teknolojidir. Bu faktör, her yerde
bulunan, daha fazla mobil bilgi sistemlerinden ortaya çıkan ve aynı zamanda toplumla gerçek zamanlı
etkileşimleri destekleyen faktördür (Gretzel vd; 2015). Akıllı kelimesi çeşitli teknolojilerin senkronizasyonunu
ifade etmektedir (Ataman, 2018). Kelime olarak; kaynakların etkin kullanılması, sürdürülebilir gelişmenin
sağlanması, yerel halkın yaşam kalitesinin artırılması sağlamaktadır. Er (2019) tarafından yapılan çalışmada,
akıllı uygulamaların yerel halkın yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekilmektedir. Akıllı sistemlerde, otel
işletmelerindeki istek ve ihtiyaç teknolojiyle beraber birleşmesi ve kullanılabilir bilginin elde edilmesi gibi
olumlu yönleri olduğu ifade edilmektedir.
Akıllı turizm ise, yenilikçi teknolojileri uygulayarak rekabet gücü kazanabilmektedir ve turizm deneyimlerini
geliştirebilmektedir. Yaygın bir erişime ulaşmak için akıllı destinasyonların tüm vatandaşlara verilere sınırsız
erişim sağlaması gerekmektedir. Akıllı turizm hızla değişen teknolojiye göre öğrenme ve uyum sağlama
yeteneklerini geliştirmektedir (Topsakal vd., 2018). Akıllı teknoloji ve uygulamalarla desteklenen hizmetler,
güvenliğin artırılması, turist hareketliliğini, ulaştırmayı, yaşam kalitesini, birçok ihtiyacın giderilmesini
olumlu yönde etkilemektedir (Yavuz, 2019). Bununla birlikte, gelişen akıllı turizm endüstrisi, ülkenin
ekonomik büyümesine ve endüstriyel dönüşümüne de önemli katkı sağlamaktadır (Guo vd., 2014). Akıllı
turizm sadece önemli veri toplama yeteneğine sahip değildir. Aynı zamanda faaliyet hakkındaki yenilikleri,
operasyonları ve hizmetleri için gerekli bilgileri saklamak, işlemek, birleştirmek, analiz etmek ve kullanma
yeteneğine de sahiptir (Hunter vd.,2015).
Akıllı otelin temel özelliklerinden birisi, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik uygulamalar geliştirmektir.
Akıllı otel turizm işletme belgeli otel işletmelerinin özel belgeli otellerini kapsamaktadır (Yılmaz, 2019). Bu
bağlamda akıllı otel sistem tasarımının ana hedefi, bilişim teknolojileri ile ilgili otomasyon konularını ele
almaktır. Akıllı otel çerçevesinin bileşenleri; kullanıcılar (otel müşterileri ve otel personeli), mobil cihazlar
(akıllı telefonlar, tabletler ve otellerdeki kiosklar), bu cihazlardaki yazılım uygulamaları, aygıt erişim
yöneticisi, gizlilik yöneticisi, görev yöneticisi, performans yöneticisi, bilgi yöneticisi, hizmet yöneticisi,
uygulama yöneticisi, sunucu, profil yöneticisi ile görevler, hizmetler ve profiller için veri tabanları olarak
sıralanabilir (Gökalp ve Eren, 2016).
Akıllı teknolojilerin otellerdeki kullanım alanlardaki oldukça farklıdır. Söz konusu akıllı uygulamalar ve bu
uygulamalar sayesinde sunulan hizmetler Tablo1’de yer almaktadır:
Tablo1. Otellerde akıllı uygulamalarla sunulan hizmetler
Uygulama

Sunulan Hizmetler

Akıllı Telefon Otel
Uygulaması

Gelişmiş ara yüz ile sunulan özellikle akıllı telefonun kimliği tanıması ve
telefonun oda anahtarı olarak kullanılabilmesi,
Otel odasının ısı, ışık, mini-bar vb. kaynaklarını yönetebilmesi,
Konsiyerj hizmeti olarak spa, havuz, fitness salonu gibi otelin farklı alanlarının
yanı sıra turistik yerlerin açıklamaları da dâhil olmak üzere sunulan rehber
hizmetine erişebilme,
Daha kapsamlı görselleştirme sağlamak amacıyla kullanılan multimedya
içeriklerinden faydalanabilme,
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Kişiselleştirilmiş
Servisler
Akıllı Kart
Kiosk

Akıllı Garson

Akıllı Oda

Çocuk Takip
Bileklikleri

Personel Performans
Yönetim Sistem

Otel ortamını ses ve grafikler şeklinde sanal bilgisayar tarafından üretilen
arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile görüntülemek ve çevredeki yerler hakkında
telefonun ekranını tutarak arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile bilgi alabilme,
Otelde çıkış işlemlerini yaparak, mini barda tüketilen içkileri ve ekstra
ödemelerin de eklendiği faturayı uygulama aracılığıyla ödeyebilme,
Otel içinde yapılan temassız ödemeler.
Akıllı otel sistemi, müşterilerin TV, klima, minibar kullanımı ve kullanılan
hizmetler hakkındaki geçmiş tercihlerini müşteri profili veri tabanında tutar ve
sonraki gelişlerinde bu verilere göre hizmetlerini kişiselleştirir.
Otel odasındaki minibara önceden en çok tercih edilen ve tercih edebileceği
içeceklerin konması.
Önceden para yüklenen kart ile otel içinde alışveriş yapabilmek.
Mobil uygulama ile sağlanan tüm hizmetlere erişebilme ve akıllı karta para
yükleyebilmek.
Restorandaki otel personelinin el cihazına yüklü yazılımı kullanarak,
müşterilerin geçmiş tercihlerinin yanı sıra onların demografik bilgilerini de
kullanarak müşteriye menü öğeleri tavsiyesi yapabilmesi.
Müşteri, odada sesli komut ile oteldeki aktiviteler hakkında bilgi almak
istediğini söylediğinde, akıllı büyük ekranlara oteldeki günlük aktiviteler,
kahvaltı/öğle yemeği zamanları ve menüler yansıtılması. Sonrasında ise, akıllı
büyük ekranların değiştirilebilen duvar kâğıdı görünümü alması
Ses komutları ile banyodaki suyun sıcaklığını ve basıncını ayarlanabilmesi ve
banyodaki akıllı büyük ekranlardan istediği videoyu ses komutlarıyla
açabilmesi.
Odadaki sensörler, oda koşullarını sürekli takip eder, gerekli durumda sistem,
konuklar uyurken klimayı sıcaklık ve nem için otomatik olarak ayarlar.
Konukların sağlık durumlarında acil bir durum oluştuğunda, sistem doktora
haber verir. Ayrıca, tuvaletteki sensörler idrarda kan ve şekeri ölçer. Bu sensörler
vasıtasıyla, ölçüm sonuçları düzenli olarak temin edilebilir ve sorunlu bir durum
algılandığında, daha sonra gerekli ilk yardım önlemleri derhal alınır.
Müşterinin RFID özellikli bilekleri takan çocuğunu, büyük ve kalabalık oyun
alanında cep telefonu aracılığı ile hem kameradaki görüntülerinden hem de
kolundaki bileklik aracılığı ile konumundan takip edebilmesi.
Gerçek zamanlı servis ve bekleme sürelerinin sensörler ve garsonun kullandığı
el cihazı aracılığı ile alınması.
Performansı yönetilen ve ücretlendirilen personelin verimliliği artması ve bu
veriler sayesinde sistemde sorunlu yerler kısa sürede tespit edilerek, gerekli
çözümlerin hemen geliştirilmesi, bu sayede hizmet süresinin kısalması.

Mini buzdolabında yer alan RFID okuyucularından alınan bilgi, ilgili otel
personelinin el cihazına bu içeceğin yenisi koy şeklinde görev bilgisine
Akıllı Otel Kaynakları
dönüşerek verilir.
Yönetim
Stoğa dair gerçek zamanlı verilerin tutulması ve buna ilişkin herhangi bir
problemle karşılaşmaması.
Kaynak: Gökalp ve Eren, 2016; Atay vd., 2019

2.2. Bilgi Teknolojileri ve Turizm
Küreselleşme, son yıllarda yaşanan ve bilişimde devrim yaratan teknolojik gelişmelerin hem nedeni hem de
sonucu olarak görülebilir (Vadell ve Orfila-Sintes, 2008). Teknolojideki gelişmeler küreselleşme süreciyle
birlikte üretim sürecinin yeniden yapılanmasında oldukça etkin bir rol oynamıştır. Üretim teknikleri tamamen
farklılaşmış, teknoloji ve bilgi yoğun üretim tekniklerinin kullanılmasıyla birlikte, üretilen ürünler de teknoloji
ve bilgi yoğun ürünler olmuştur. Hatta bu gelişmeler bir devrim niteliğinde görülmekte ve ekonomik
dönüşümün ana nedeni olarak nitelendirilmektedir (Demiröz, 2003). Web kullanıcılarının giderek artmasıyla
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birlikte, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin birçoğu daha fazla kitleye ulaşmak için,
kendilerine ait web siteleriyle internet ortamındaki yerlerini almaktadır (Vadell ve Orfila-Sintes, 2008).
Seyahat acenteleri; tüketici memnuniyetini sağlayarak kazanç elde etme amacıyla turistlere bilgi sağlama,
turistik ürün satışına aracılık etme, turizm işletmeleri tarafından oluşturulan ürünleri pazarlama ve turistik
ürün ile tüketicisi turist arasında ilişki kurma konularında faaliyet gösteren işletmelerdir (Zengin vd., 2017).
Mobil İletişim: Mobil uygulamalar son zamanlarda bilişim teknolojilerine bağımlılığın artması ile hemen
herkesin hayatında yer almaktadır. İşletmeler, müşterilerine daha kolay ve sınırsız hizmet sunabilmek için
uygulamaları kullanmaya başlamış ve böylece her an müşterilerinin ulaşabileceği programları
uygulamaktadır (Yıldırır ve Kaplan, 2018). Mobil kanallara geçmek, akıllı ulaşım sistemlerinde mobil kablosuz
ağların kullanımı büyük role sahiptir. İstatistiksel özellikleri, radyo kanallarından oldukça farklıdır ve bu
nedenle simülasyonları için yeni yöntemler gerektirmektedir. Mobil uygulamalar farklı modelleri iyileştirmek
amacıyla istatistiksel özelliklere sahip dalga formları üretir ve ayrıca simülasyon yöntemi ile elde edilen
mevcut bir modelin bazı dezavantajlarını ortadan kaldırmaktadır (Kennedy-Edden ve Gretzel, 2012). Kore
turizminin tanıtılmasında mobil iletişim ile temel tur bilgileri, restoranlar, ulaşım, konaklama imkanları, harita
hizmetleri ve turistlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ağırlık verilmiştir (Koo vd., 2013).
Bulut Bilişim: Bulut bilişim internet üzerinden erişebilme modeli olarak açıklanmaktadır. Kullanıcıların
hesaplama, depolama ve uygulamalar gibi çeşitli bilişim hizmetlerinin nerede depolandıkları üzerine
çalışmaktadır (Seyrek, 2011). Bu hizmet, hem internet üzerinden hem de bu hizmetleri sağlayan veri
merkezlerinde sistem yazılımlarını ifade etmektedir (Pallis, 2010). Bulut bilişimde, dinamik bir sanallaşma ile
kullanıcıların ve yöneticilerin gerekli bilgilere anında erişimi sağlanmaktadır (Zhang ve Xu, 2012). Bulut
bilişim bir ağ bilişimi değildir. Daha büyük ağlar ile birden fazla şirketi kapsamaktadır ve birden çok sunucu
ve birden çok ağ sisteminden oluşmaktadır. Ağ bilgi işlem sistemine, bulut hizmetleri ve depolamaya
dünyanın her yerinden internet üzerinden erişilebilir (Mirashe ve Kalyankar, 2010).
Yapay Zeka Teknolojisi: Yapay zeka bilişsel süreçlere önem vererek ve biyolojik süreçleri taklit ederek
öğrenme ve karar vermeye benzer işlemleri gerçekleştirme yeteneğine sahiptir (Mata vd., 2018). Genel olarak
yapay zekâ ile ilgili tanımlarda bu kavram akıl yürütme ve öğrenmeyi, doğal dille iletişim kurmayı, planlama
yapmayı, bilgiyi ve anlama yeteneğini ifade etmektedir. İdealize edilmiş bir yaklaşıma göre, yapay zekâ,
yüksek bilişsel işlevler, öğrenme, düşünme, algılama, çoklu kavramları bağlama, insan zekâsına özgü olan
problem çözme, karar verme, iletişim gibi özerk davranışlar sergileyen yapay bir işletim sistemidir
(Kaewkamnerdpong ve Bentley, 2005). Yapay zekâ, belirli görevleri (yüz tanıma, ses tanıma, yalnızca internet
aramaları vb.) yerine getirmek için tasarlanmış olan sistemdir.
Nesnelerin İnterneti: Her şeyin interneti veya endüstriyel internet olarak da adlandırılan nesnelerin interneti,
birbirleriyle etkileşime girebilen küresel bir makine ve cihaz ağı olarak öngörülen yeni bir teknoloji
paradigması olarak tanımlanmaktadır (Lee ve Lee, 2015: 431). Nesnelerin interneti terimi, ilk olarak 1999
yılında tedarik zinciri yönetimi bağlamında Kevin Ashton tarafından kullanılmıştır (Ashton, 2009). IoT,
gelecekteki teknolojinin en önemli alanlarından biri olarak kabul edilmektedir ve çok çeşitli endüstrilerden
büyük ilgi görmektedir (Balandina vd., 2015). Bu cihazlar, ağ üzerinden diğer birçok akıllı cihazla iletişim
kurabilmektedir. Nesneler arasındaki bu iletişimde ortaya çıkan veriler bulut hizmetlerinde depolanmaktadır
(Kaur ve Kaur, 2016: 357). Nesnelerin interneti, çevrede gerçekleşen tüm fiziksel eylemlerin kontrol edilmesi,
süreçlerin izlenebilmesi ve bu süreçlerin analiz edilebilmesi için kapsamlı bir iletişim ağı sunmaktadır. Bu
fiziksel olaylar, üretim süreçleri, enerji şebekeleri, hasta takip sistemleri, geri dönüşüm süreçleri, taşımacılık,
akıllı binalar ve alışveriş gibi yaşamın içindeki tüm faaliyetleri kapsadığı görülmektedir (Gökrem ve Bozuklu,
2016: 47).

Sanal Gerçeklik: Sanal gerçeklik teknolojisi, gerek mesleki gerek gündelik hayatta insanların karşısına
çıkmakta ve gerçeklik kavramına yeni bir boyut getirmektedir. Henüz yeni bir kavram olan sanal gerçeklik,
gerçek dünyanın gerçek olmayan bir dünyada bilgisayar teknolojileri kullanılarak yeniden tasarlanmasıdır
(Kurbanoğlu, 1996). Turizm yıllardır teknolojiyle gelişmekte ve teknoloji alanındaki yeniliklere her zaman açık
olmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojilerini kullanmaya başlayan turizm endüstrisi için bu teknolojilerin
getirdiği yenilikler henüz başlangıç aşamasındadır. Bu teknolojiyi kullananlar ise, gerek müşteri memnuniyeti
açısından, gerekse personel motivasyonu açısından birçok fayda sağlamaktadır (Buhalis ve Law, 2008). Sanal
gerçeklik ilk zamanlarda yüksek maliyet, teknolojik gelişmelerdeki yetersizlikler vb. sebeplerle, sadece askeri
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alanda ve uzay araştırmaları gibi üst düzey kullanım olanaklarına sahip kurumlar tarafından
kullanılmaktayken, günümüzde kullanımı daha yaygındır. Tıp, eğitim, mimarlık ve turizm gibi alanlarda
kullanılmaya başlanan uygulamalar, son yıllarda gittikçe gelişerek kullanıcılara direkt hizmet sunan bir alan
halini almıştır (Sürücü ve Başar, 2016). Sanal gerçeklik, birçok farklı endüstride artan uygulamaları nedeniyle
çağdaş bilgi yönetiminde en önemli konulardan birisi konumuna gelmiştir. Potansiyel turistlere, seyahat
kararı vermelerinden önce, mesafe engelinin kaldırılarak varış noktası hakkında deneyim yaşatılabilmesi,
turizm endüstrisinde bu teknolojilerin kullanılmasının en önemli avantajıdır (Kim ve Hall, 2019).

2.3. Konaklama Sektöründe Dijital Dünya
Teknolojinin değişmesi ile birlikte ziyaretçilerin otel deneyimleri de büyük ölçüde çeşitlendiği görülmektedir
(Zsarnoczky, 2018). Bir işletmeye tekrar gelen müşteri tipini arttırmayı, aynı zamanda sürekli rekabet
koşullarda varlığını sürdürmeyi amaç edinen konaklama işletmeleri ise dijital çağın gerekliliklerini
kendilerine entegre ederek başarıyı yakalamayı amaçlamaktadır. Dijital dünya, günlük hayatın bir parçası
haline gelerek her sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle sürekli artan akıllı telefon kullanımının bir
sonucu olarak internet kullanımı geniş bir kitleye ulaşmış, konaklama sektöründe de dijital dönüşüm hızlı bir
şekilde yaşanmaya başladığı fark edilmektedir (Pearce ve Gretzel, 2012). Çağın gerektirdiği rekabetin
içerisinde yer almak, marka bilincini geliştirmek ve işletme sürekliliğini sağlamak adına yenilik ve
yenilenmeye işletmelerin ayak kalması gerekmektedir. Dijital konaklama pazarında önemli bir paya sahip
olmak ise gelişen teknolojiyi takip etmekle mümkün hale gelmiştir. Konaklama sektöründe teknolojinin
kullanım alanları giderek artmıştır ve artmaya da devam etmektedir. Turist deneyimlerinin kaliteli bir şekilde
gerçekleşmesi, dijital teknolojinin kullanabilmesi ve bu teknolojinin uygun olan tüm departmanlarına entegre
edilmesi ile mümkündür (UNWTO, 2021).
Dijital dünyanın sunduğu imkânların kullanıldığı otel alanlarında, dijital kart ile otel içi alışverişinin
kolaylaştırılması, dijital garsonlar, servis anında robotların kullanımı sayesinde müşterilere özel menülerin
sunulması gibi uygulamalar yer almaktadır (Gökalp ve Eren, 2016). Diğer taraftan, özel bilekliklerin
yardımıyla telefondan çocuk takip edebilme gibi faklı özellikler, mobil uygulamalarının tüm yerlerde olması,
verilerin kolayca entegre edilebilmesi, internet güvenliğinin yüksek seviyelerde olması en önemli dijital otel
özellikleridir (Terry, 2016).

3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırma odağındaki nesne ya da olgunun mevcut durumunu ifade etmek diğer bir deyişle bir örgüt, birey
veya grubun düzgün bir portresini çizmek amacıyla yapılan araştırmalar tanımlayıcı/betimleyici
araştırmalardır (Altunışık vd. 2010: 69-70). Betimsel çalışmalar, ana kitlenin birden fazla niteliği arasındaki
ilişkilerin belirlenmesini sağlamaktadır. Özellikle toplumsal olayların incelenmesinde son derece yaygın bir
araştırma türü olan betimsel araştırmalarda asıl amaç; anket, görüşme, gözlem ve örnekleme gibi araçlarla ana
kitlenin ilgilenilen özelliklerinin ortaya konulmasıdır (Seyidoğlu, 2000: 25). Bu bilgilerden hareketle akıllı
turizm teknolojilerinin otel işletmelerindeki kullanım ve farkındalık durumunu araştırmak amacıyla yapılan
bu çalışmanın betimsel bir araştırma desenine sahip olduğu ifade edilebilir.
Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu şekildedir:
H1: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık gösterir.
H2: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları yaşa göre anlamlı bir
farklılık gösterir.
H3: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları eğitim düzeyine göre
anlamlı bir farklılık gösterir.
H4: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları sektörde çalışma
süresine göre anlamlı bir farklılık gösterir.
H5: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları işletmenin yıldız
sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterir.
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3.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini, Bişkek şehrinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı oteller oluşturmaktadır.
Çalışma evreninin belirlenmesi için Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Komitesi’nin verilerinden
yararlanılmıştır. 2020 yılı verilerine göre Bişkek’te 144 tane otel işletmesi bulunmaktadır (www.stat.kg). Evren
sayısı ulaşılabilir nicelikte olduğu için örneklem alma yoluna gidilmemiş ve evrenin tamamına ulaşılarak tam
sayım yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 119 otelin yöneticisinden veriler toplanmıştır
(katılım oranı %82,6). Bununla birlikte eksik ve hatalı doldurulduğu tespit edilen 18 anket formu
değerlendirme dışında tutularak 101 anket üzerinden değerlendirme yapılmıştır.
3.3. Veri Toplama Aracı veya Veri Seti
Araştırma verilerinin toplanmasında nicel araştırma yöntemlerinden olan anket tekniğinden yararlanılmıştır.
Anket formları araştırmaya katılanlara gönüllülük esasına göre yüz yüze ve online yöntemlerle uygulanmıştır.
Soru formunu oluştururken, Yılmaz (2019) ve Karamustafa ve Yılmaz (2019) tarafından zengin bir literatür
taraması yapılarak geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları araştırmacılar tarafından yapılan anket
formundan yararlanılmıştır. İlgili soru formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmaya
katılanların bireysel ve çalışma özelliklerini belirlemeye yönelik kapalı ve açık uçlu sorular bulunmaktadır.
İkinci bölümde akıllı turizm teknolojilerinin işletmelere olası faydalarını tespit etmeye yönelik 15 maddelik
semantik (anlamsal) farklılık ölçeği kullanılmıştır. Semantik farklılık ölçeği genellikle 7’li olarak
derecelendirilmekle birlikte bu araştırmada daha anlaşılır olması açısından 5’li derecelendirme olarak
kullanılmıştır. Üçüncü bölümde ise konaklama işletmelerinde kullanılan akıllı turizm teknolojilerinin neler
olduğunun belirlenmesine yönelik olarak; nesnelerin interneti (29), mobil iletişim (3), bulut bilişim (12) ve
yapay zekâ uygulamaları (9) olmak üzere 53 maddelik form kullanılmıştır. İlgili form, işletmelerin söz konusu
akıllı turizm teknolojisi uygulamalarını kullanım durumlarını kategorik olarak değerlendirilmektedir.
Alan araştırmasına başlamadan önce anket formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Özellikle
kültürel ve dil farklılıklarından kaynaklanabilecek bazı anlam ve algı sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla
soru formları Türkçe’den Rusça ve Kırgızca’ya çevrilerek ölçeklerin dil akıcılığı ve anlam bütünlüğü dil bilimci
ve konunun uzmanı akademisyenlere kontrol ettirilmiştir. Daha sonra anket formlarının ön test uygulamaları
yapılarak anlaşılabilirliğini test etmek amacıyla pilot uygulama yapılmıştır. Geri bildirimler sonrası anket
formu kontrol edilerek son hali verilmiştir. Anket formu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilimsel
Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 07.05.2021 tarih ve 2021-01 sayılı toplantısından alınan izin sonrasında
2021 yılı Mayıs-Haziran aylarında katılımcılara uygulanmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Elde edilen veriler kontrol edildikten sonra istatistik paket programına aktarılmıştır. Araştırmaya katılanların
bireysel ve çalışma özellikleriyle ilgili sorulara ve ölçeklerde yer alan ifadelere verdikleri yanıtların tanımlayıcı
analizleri yapılmıştır ve yorumlanmıştır. Analizlerin sağlıklı, güvenilir ve faydalı olabilmesi için sadece
kullanılan verinin kaliteli olması yeterli olmayıp, uygun analiz tekniğinin seçimi de son derece önemlidir
(Altunışık vd., 2010). Bu nedenle verilerin analizi aşamasında doğru istatistik yönteminin uygulanabilmesi
için parametrik ya da non-parametrik yöntemlerden hangisinin kullanılacağının belirlenmesi gerekmektedir.
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test edebilmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov ve ShapiroWilk testleri uygulanmış ve normal dağılıma ilişkin Q-Q grafiği incelenmiştir. Özellikle 100 ve daha geniş
örneklemlerdeki büyük gruplarda, grafik yöntemi örneklemden görece bağımsız olduğu için daha sık
kullanılmaktadır (Çokluk vd., 2010). Bu grafikte gözlenen değerler köşegenler odağındaki doğrunun
yakınında toplandıkları için normalden sapma olmamış ve değişkenler normal bir dağılım göstermiştir.
Ayrıca verilerin Skewness ve Kurtois değerleri de incelenmiş bu iki değerin istatistik verilerinin +2.00 ve -2.00
değer arasında yer almasından dolayı verilerin normal dağılım gösterdiğini söylemek mümkündür (George
ve Mallery, 2010). Bu çalışmadaki verilerin ve değişkenlerin normal dağılıma sahip olması, verilerin nicel
özellikte olması, örneklemi oluşturan deneklerin birbirinden bağımsız olması, örneklem büyüklüğünün
30’dan büyük ve varyansların homojen olmasından dolayı parametrik testler kullanılmıştır (Altunışık vd.,
2010; Ural ve Kılıç, 2013).
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Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına ilişkin algılamalarının cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleyebilmek amacıyla “Bağımsız Örneklemler için t-testi”;
ikiden fazla grubu içeren diğer bireysel özelliklere göre (yaş, eğitim durumu, sektörde çalışma süresi ve
işletmenin yıldız sayısı) farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise, ANOVA testi uygulanmıştır.
Aralarında anlamlı farklılık çıkan ve ikiden fazla grup içeren değişkenler için; farklılığın, hangi gruplar
arasında meydana geldiğini belirlemeye yönelik, “Çoklu Karşılaştırma (Tukey)” testi yapılmıştır.
3.5. Kapsam ve Sınırlılıklar
Araştırma zaman ve maliyet sınırlılıkları ile pandemi koşulları nedeniyle sadece Bişkek şehri ile
sınırlandırılmıştır. Bununla birlikte teknolojik gelişmelerin çok hızlı yaşanması nedeniyle, araştırmaya katılan
yöneticilerin diğer ülkelerdeki konaklama işletmelerinde kullanılan akıllı turizm teknolojisi uygulamalarını
takip edememeleri ve çalışmada bahsi geçen akıllı turizm teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmamaları
ihtimali araştırmanın diğer bir sınırlılığı olarak ifade edilebilir. Ayrıca ilgili literatür taranarak oluşturulan
akıllı turizm teknolojilerinin sadece anket formunda belirtilenlerle sınırlı olmaması ve konaklama
işletmelerinde farklı teknolojilerin ve uygulamaların da yer alması olasılığı mevcuttur (Yılmaz, 2019).

4. Bulgular
Araştırma bulguları tanımlayıcı analiz bulguları ve araştırma hipotezlerinin test edilmesine ilişkin bulgular
olarak iki alt başlıkta ele alınmıştır:
4.1. Tanımlayıcı Analiz Bulguları
Araştırmaya katılan konaklama işletmelerinin yöneticilerinin bireysel özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 2’de
yer almaktadır:
Tablo2. Araştırmaya katılanların bireysel özelliklerine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaş
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
Toplam
Eğitim Düzeyi
İlk Öğretim
Lise
Lisans
Yüksek Lisans

f
70
31
101
f
2
32
29
29
9
101
f
2
15
49
35

%
69,3
30,7
100
%
2,0
31,7
28,7
28,7
8,9
100
%
2,0
14,9
48,5
34,7

Toplam

101

100
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Departman
Genel Müdür
Misafir İlişkileri
Kat Hizmetleri
Mutfak
İ.K.Y.
Güvenlik
Restoran
Resepsiyon
SPA
Toplam
Sektörde Çalışma Süresi
1-3
4-6
7-9
10-12
15 yıl ve üzeri
Toplam
İşletmede Çalışma Süresi
1-3
4-6
7-9
10-12
13 yıl ve üzeri
Toplam
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f
8
6
4
15
16
3
24
23
7
101
f
6
19
25
30
20
100
f
28
36
15
16
6
101

%
8,0
5,9
4,0
14,9
15,8
3,0
23,8
22,8
6,9
100
%
5,9
18,8
24,8
29,7
19,8
100
%
27,7
35,6
14,9
15,8
5,9
100
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Tablo 2’ye göre katılımcıların %69,3’ü kadınlardan, %30,7’si ise erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş
grupları incelendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun 26-30 yaş arası (%31,7) yöneticilerden oluştuğu
görülmektedir. Katılımcıların eğitim düzeyine göre, %48,5’i lisans; %34,7’si ise yüksek lisans mezunu olduğu
görülmektedir. Katılımcıların sektörde çalışma sürelerine göre en fazla 10-12 yıl arası (%29,7) çalıştıkları tespit
edilmiştir. İşletmedeki çalışma süresi incelendiğinde ise katılımcıların çoğunluğunun 4-6 yıl arası (%35,6)
süredir çalıştığı görülmektedir. Araştırmaya katılanların çalıştıkları departmanlar incelendiğinde çoğunluğun
restoran (%23,8), resepsiyon (%22,8) ve İKY (%15,8) yöneticileri olduğu görülmektedir.
Tablo 3’te ise araştırmaya katılanların çalıştıkları otelin özelliklerine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları yer
almaktadır.
Tablo 3. Araştırmaya katılanların çalıştıkları otelin özelliklerine ilişkin yüzde ve frekans dağılımları
Faaliyet Süresi
Mevsimlik
12 ay

f
1
100

%
1,0
99,0

Toplam
Faaliyet Yılı
5 yılın altı
5-10 yıl
10-15 yıl
15-20 yıl
20 yıl ve üzeri
Toplam

101
f
15
32
31
15
8
101

100
%
14,9
31,7
30,7
14,9
7,9
100

Yıldız sayısı
3
4
5
Toplam
Sahiplik
Bağımsız
Ulusal zincir
Uluslararası zincir

f
48
47
6
101
f
87
10
3

Toplam

%
47,5
46,5
5,9
100
%
86,01
9,9
3,0

101

100

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde, otel işletmelerinin tamamına yakının (%99) bütün yıl çalışan işletmeler
olduğu görülmektedir. Bu da Bişkek’te şehir otelciliğinin yapılması ile açıklanabilir. Araştırmaya katılan otel
işletmelerinin çoğunluğu 3 yıldızlı (%47,5) ve 4 yıldızlı (%46,5) otellerden oluşmaktadır. Faaliyet yılı
incelendiğinde ise 5-10 yılı arası (%31,7) ve 10-15 yıl arası (%30,7) süredir faaliyette bulunan işletmelerden
katılımın ağırlıkta olduğu görülmektedir. Otellerin sahiplik durumları incelendiğinde ise büyük çoğunluğu
bağımsız otel işletmelerinin oluşturduğu dikkat çekmektedir (%86,1).
Tablo 4. Akıllı turizm teknolojilerinin işletmelere sağladığı fayda algısına ilişkin tanımlayıcı analiz bulguları
İfade

Oda satışlarını düşürür.
Ekstra satışları düşürür.
Maliyetleri düşürür.
Çalışanların
verimliliğini düşürür.
Çalışan sayısını azaltır.
Hizmet kalitesini
düşürür
Misafir memnuniyetini
düşürür.
İş süreçlerini
hızlandırmaz.
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1

2

3

4

5

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

6
5,9
10
9,9
8
7,9
26
25,7
4
4,0

2
2,0
7
6,9
9
8,9
15
14,9
1
1,0

19
18,8
17
16,8
23
22,8
25
24,8
18
17,8
10
9,9

44
43,6
40
39,6
33
32,7
38
37,6
21
20,8
26
25,7

38
37,6
36
35,6
28
27,7
21
20,8
21
20,8
60
59,4

f

4

3

8

26

%
f
%
f

4,0
4
4,0
-

3,0
7
6,9
2

7,9
35
34,7
10

25,7
55
54,5
28

60
59,4
1
1,0
60
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X

s.s.

İfade

4,18

0,73

Oda satışlarını
artırır.

3,97

1,07

Ekstra satışları arttırır.

3,61

1,24

Maliyetleri artırır.

3,54

1,15

Çalışanların
verimliliğini artırır.

2,96

1,49

Çalışan sayısını artırır.

4,35

0,98

Hizmet kalitesini artırır.

4,33

1,02

Misafir memnuniyetini
artırır.

4,35

0,92

İş süreçlerini
hızlandırır.

4,46

0,75
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Zamandan tasarruf
sağlamaz.
Rekabet avantajı
sağlamaz.
Enerji verimliliği
sağlamaz.
Güvenilir değildir.
İşletmemizin imajını
düşürür.
Hizmetleri
kişiselleştirmez.
İşletmemizde
uygulanması zordur.

%

-

2,0

9,9

27,7

59,4

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

2
2,0
1
1,0
1
1,0
7
6,9

4
4,0
1
1,0
1
1,0
5
5,0
12
11,9
8
7,9

13
12,9
20
19,8
12
11,9
5
5,0
4
4,0
14
13,9

38
37,6
40
39,6
39
38,6
37
36,6
54
53,5
36
35,6

46
45,5
38
37,6
48
47,5
54
53,5
30
29,7
36
35,6

Zamandan tasarruf
sağlar.
4,24

0,82

Rekabet avantajı sağlar.

4,09

0,88

Enerji verimliliği sağlar.

4,30

0,79

Güvenilirdir.

4,38

0,79

İşletmemizin imajını
artırır.

3,99

0,95

Hizmetleri
kişiselleştirir.

3,85

1,19

İşletmemizde
uygulanması kolaydır.

1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Ne katılıyorum ne katılmıyorum; 4: Katılıyorum; 5:Tamamen katılıyorum

Tablo 4’teki bulgulara göre; yöneticilerin çoğunluğu akıllı turizm teknolojilerinin oda satışlarını ve ekstra
satışları artıracağını; bunun yanında otel işletmesinin maliyetlerini de artıracağını düşünmektedir.
Elde edilen bulgular incelendiğinde; yöneticilerin akıllı turizm teknolojilerinin konaklama işletmesinde
kullanılmasının çalışanların verimliliğini, hizmet kalitesini ve misafir memnuniyetini attıracağına yönelik
bir algı bulunmaktadır. Ayrıca, akıllı turizm teknolojilerini kullanmanın otellerde iş süreçlerini
hızlandıracağı, iş süreçlerinde zamandan tasarruf ve enerji verimliliği ile işletmelere rekabet avantajı
sağlayacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan, otellerde akıllı turizm teknolojilerini kullanmanın makineleşme
ve otomasyon ile birlikte çalışan sayısını yüksek düzeyde azaltacağı düşünülmektedir. Son olarak otel
işletmelerinde akıllı turizm teknolojilerini kullanmanın kolay ve güvenilir olduğu, yeni teknolojilerin
işletmenin imajını pozitif katkı sağlayacağı düşünmektedirler.
Tablo 5. Konaklama işletmelerinde akıllı turizm teknolojilerinin kullanım düzeylerine ilişkin bulgular

Nesnelerin İnterneti Uygulamaları

Akıllı Turizm Teknolojisi Uygulamaları

Hâlihazırda
kullanıyoruz

5 yıl içinde Bilgi sahibiyiz;
Kullanmayı
kullanmayı
planlıyoruz. düşünmüyoruz.

Bilgi
sahibi
değiliz.

X

s.s.

İfadeler

f

%

f

%

f

%

f

%

1. Self-Servis Check-in (Hızlı Check-in)

60

59,4

27

26,7

7

6,9

7

6,9

1,61

0,89

2. Self-Servis Check-out (Hızlı Check-out)

51

50,5

23

22,8

18

17,8

9

8,9

1,85

1,01

3. Anahtarsız Giriş Sistemi (Karekod)

36

35,6

35

34,7

17

16,8

13 12,9

2,06

1,02

4. Elektronik Anahtar Kartı

72

71,3

14

13,9

7

6,9

8

7,9

1,51

0,93

5. Yüksek Hızlı İnternet Erişimi

90

89,1

6

5,9

5

5,0

-

-

1,15

0,48

6. Kablosuz İnternet Erişimi

88

87,1

9

8,9

4

4,0

-

-

1,16

0,47

7. Yüksek Çözünürlüğe Sahip Etkileşimli TV

59

58,4

36

35,6

4

4,0

1

1,0

1,56

1,13

51

50,5

38

37,6

9

8,9

3

3,0

1,64

0,76

9. Internet Bağlantılı TV (IP TV)

68

67.3

25

24.8

6

5.9

2

2,0

1,42

0,69

10. Internet Üzerinden Sesli Görüşme (VOIP)

45

44,6

38

37,6

10

9,9

5

5,0

1,83

1,25

11. Oda-içi Müzik Sistemleri
12. Oda-içi Video Oyun Sistemleri

35
30

34,7
29,7

49
46

48,5
45,5

13
19

12,9
18,8

4
5

4,0
5,0

1,86
1,99

0,78
0,83

13. Uluslararası Özellikli Pil şarj Aleti

51

50,5

33

32,7

13

12,9

4

4,0

1,70

0,84

8. Ücretli TV Kanalları/Öde ve İzle
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14. Oda-içi Misafir Kontrol Paneli

37

36,6

40

39,6

13

12,9

11 10,9

1,98

0,96

15. Misafir Cihaz Bağlantı Paneli

39

38,6

42

41,6

9

8,9

10

9,9

2,21

3,32

16. Oda-içi Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar
17. Oda-içi Elektronik Kasa
18. Oda-içi Spor Sistemleri
19. Oda-içi Hareket Sensörü Algılayıcısı
20. Oda-içi Etkileşimli Masa
21. Oda-içi Etkileşimli Ayna / Duvar
22. Nakitsiz Ödeme Sistemleri
23. Akıllı Bina Sistemleri
24. Envanter ve Varlık Yönetimi
25. Müşteri Sadakat Sistemleri
26. Bavul Takibi Teknolojisi
27. RFID Toplantı Teknolojisi
28. Akıllı Gözlük
29. Akıllı Saat

28
23
12
14
15
23
26
17
23
23
21
24
22
26

27,7
22,8
11,9
13,9
14,9
22,8
25,7
16,8
22,8
22,8
20,8
23,8
21,8
25,7

50
51
48
48
51
48
47
47
48
43
48
47
52
49

49,5
50,5
47,5
47,5
50,5
47,5
46,5
46,5
47,5
42,6
47,5
46,5
51,5
48,5

6
13
23
13
17
16
18
22
18
23
21
22
15
15

5,9
12,9
22,8
12,9
16,8
15,8
17,8
21,8
17,8
22,8
20,8
21,8
14,9
14,9

17
13
18
26
18
14
10
12
12
10
11
8
11
11

16,8
12,9
17,8
25,7
17,8
13,9
9,9
11,9
11,9
9,9
10,9
7,9
10,9
10,9

2,11
2,16
2,46
2,50
2,37
2,20
2,11
2,32
2,18
2,40
2,21
2,13
2,15
2,10

1,00
0,92
0,92
1,02
0,94
0,95
0,90
0,93
0,92
2,17
0,90
0,87
0,89
0,91

Personel Bilgilendirme
Mobil Rezervasyon Sistemleri

48
60

47,5
59,4

35
26

34,7
25,7

10
8

9,9
7,9

8
7

7,9
6,9

1,78
1,62

0,92
0,90

Mobil Ödeme Sistemleri

66

65,3

21

20,8

9

8,9

5

5,0

1,53

0,85

Rezervasyon Sistemleri
Check-in ve Check-out İşlemleri
Misafirlerin Bilgi Yönetimi
Telefon Ücretlendirme Santral Sistem
Misafirler için Sesli Mesaj
Kat Hizmetleri Yönetimi
Menü Yönetim Sistemi
İçecek Kontrol Sistemi
Satın Alma Modülü
Muhasebe Modülü
Envanter Modülü
Finansal ve Faturalama Raporlaması

66
62
54
51
43
30
28
31
30
31
28
22

65,3
61,4
53,5
50,5
42,6
29,7
27,7
30,7
29,7
30,7
27,7
21,8

18
25
31
30
41
52
52
46
42
39
33
31

17,8
24,8
30,7
29,7
40,6
51,5
51,5
45,5
41,6
38,6
32,7
30,7

12
9
10
13
11
14
15
17
19
22
28
34

11,9
8,9
9,9
12,9
10,9
13,9
14,9
16,8
18,8
21,8
27,7
33,7

5 5,0
5 5,0
6 5,9
7 6,9
6 5,9
5 5,0
4 4,0
7 6,9
9 8,9
9 8,9
11 10,9
13 12,9

1,56
1,57
1,68
1,76
1,80
1,94
2,04
2,00
2,37
2,08
2,24
2,40

0,88
0,85
0,88
0,92
0,86
0,79
1,18
0,87
3,21
0,93
1,01
1,00

Sanal Konsiyerj
Self-Servis Check-in Bilgi Büfeleri (Kiosk)
Masa Yanı Sipariş Sistemi
Ön Büro Robotu
Konsiyerj Robotu
Web Sayfasında Sohbet Robotu (Chatbot)

8
10
5
3
1

7,9
9,9
5,0
3,0
1,0

30
24
22
24
26
31

29,7
23,8
21,8
23,8
25,8
30,7

36
40
31
34
32
32

35,6
39,6
30,7
33,7
31,7
31,7

27
27
43
40
43
37

26,7
26,7
42,6
39,6
42,6
36,6

2,81
2,83
3,10
3,09
3,15
3,03

0,92
0,93
0,91
0,86
0,83
0,84

Sipariş Teslimat Robotu (Oda Servisi)

-

-

28

27,7

31

30,7

42 41,6

3,12

0,84

Robot Garson
Robot Barmen

-

-

27
26

26,7
25,7

30
30

29,7
29,7

44 43,6
45 44,6

3,15
3,18

0,84
0,82

Tablo 5’te otel işletmelerindeki akıllı turizm teknolojilerinin kullanım düzeylerine ilişkin tanımlayıcı analiz
bulguları yer almaktadır. Akıllı turizm teknoloji kullanımına ilişkin değerlendirmeler uygulamanın türüne
göre ayrı ayrı yorumlanmıştır:
Nesnelerin İnterneti: Nesnelerin interneti ile ilgili olarak katılımcıların hali hazırda kullandıklarını ifade
ettikleri uygulamalarda en yüksek oran “yüksek hızlı internet erişimi” (%89,1) ve “kablosuz internet
erişimi”ne (%87,1) yönelik olmuştur. Bunları “elektronik anahtar kartı” (%71,3) ve “internet bağlantılı TV (IP
TV)” (%67,3) takip etmektedir. İşletmelerin hali hazırda kullandıklarına ilişkin en düşük uygulamalar ise
“Oda-içi Spor Sistemleri” (%11,9), “Oda-içi Hareket Sensörü Algılayıcısı” (%13,9) ve “Oda-içi Etkileşimli
Masa” (%14,9) olarak tespit edilmiştir.
“Oda-içi Hareket Sensörü Algılayıcısı” (%25,7), “Oda-içi Spor Sistemleri” (%17,8) ve “Oda-içi Etkileşimli
Masa” (%17,8) aynı zamanda katılımcıların bilgi sahibi olmadıklarını bildirdikleri uygulamalar olarak da
dikkat çekmektedir.
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İşletmelerin 5 yıl içinde kullanmayı düşündükleri uygulamalarda ise “Akıllı Gözlük” (%51,5) “Oda-içi
Elektronik Kasa” (%50,5) ve “Oda-içi Etkileşimli Masa” (%50,5) ilk üç sıradaki ifadeler olarak görülmektedir.
İşletmelerin bilgi sahibi oldukları ancak kullanmayı düşünmedikleri uygulamalarda Müşteri Sadakat
Sistemleri (%22,8), Oda-içi Spor Sistemleri (%22,8), RFID Toplantı Teknolojisi (%21,8) ve Akıllı Bina Sistemleri
(%21,8) öne çıkmıştır.
Mobil İletişim: Mobil iletişimi ile ilgili olarak katılımcıların hali hazırda kullandıklarını ifade ettikleri
uygulamalarda en yüksek oran katılımcıların (%65,3), ’’Mobil Ödeme Sistemlerine’’ yönelik olmuştur.
İşletmenin 5 yıl içinde kullanmayı planladıkları uygulamalarda ise katılımcıların en yüksek (%34,7)
’’Personel Bilgilendirme sistemine’’ yönelik olduğu tespit edilmiştir.
Bu sisteme yönelik katılımcıların (%9,9) ’’Personel Bilgilendirme’’ sistemi ile ilgili bilgi sahibi olduklarını
fakat kullanmayı düşünmediklerini ifade etmektedir.
Aynı zamanda katılımcıların en düşük (%7,9) ’’Personel Bilgilendirme’’sistemi hakkında bilgi sahibi
olmadıklarını belirtmektedir.
Bulut Bilişim: Bulut bilişimi ile ilgili olarak katılımcıların hali hazırda kullandıklarını ifade ettikleri
uygulamalarda en yüksek oran katılımcıların ’’Rezervasyon Sistemleri’’ (%65,3), ’’Check-in ve Check-out
İşlemleri’’ (%61,4) ve ’’ Misafirlerin Bilgi Yönetimi’’ (%53,5) yönelik olmuştur.
Bu sistemde katılımcıların 5 yıl içinde kullanmayı planladıkları uygulamalarda ise en yüksek ’’ Kat Hizmetleri
Yönetimi’’ ile ’’Menü Yönetim Sistemi’’ ikisi de (% 51,5) olarak aynı şekilde yönlendiklerini belirtmişlerdir.
Bunları ’’İçecek Kontrol Sistemi’’ (%45,5) olarak takip etmektedir.
İşletmelerin bilgi sahibi oldukları ancak kullanmayı düşünmedikleri uygulamalarda ise ’’Finansal
Faturalama Raporlanması’’ (%33,7), ’’Envanter Modülü’’ (%27,7), ve ’’Muhasebe Modülü’’ (%21,8) olarak öne
çıkmıştır. “Finansal ve Faturalama Raporlaması” (%12,9), “Envanter Modülü” (%10,9), “Satın Alma Modülü”
ile ’’Muhasebe Modülü’’ aynı şekilde (%8,9) olarak aynı zamanda katılımcıların bilgi sahibi olmadıklarını
bildirdikleri uygulamalar olarak da dikkat çekmektedir.
Yapay zekâ teknolojisi: Yapay zekâ teknolojisi ile ilgili olarak katılımcıların hali hazırda kullandıklarını ifade
ettikleri uygulamalarda en yüksek oran ’’Self-Servis Check-in Bilgi Büfeleri (Kiosk)’’ (%9,9), ’’Sanal Konsiyerj’’
(%7,9) ve ’’Masa Yanı Sipariş Sistemi’’ (%5,0) yönelik olmuştur.
İşletmelerin sahip olmadıkları ancak 5 yıl içinde kullanmayı düşündükleri uygulamalarda ise “Web
Sayfasında Sohbet Robotu (Chatbot)” (%30,7) “Sanal Konsiyerj” (%29,7) ve “Sipariş Teslimat Robotu (Oda
Servisi)” (%27,7) ilk üç sıradaki ifadeler olarak görülmektedir.
İşletmelerin bilgi sahibi oldukları ancak kullanmayı düşünmedikleri uygulamalarda ’’Self-Servis Check-in
Bilgi Büfeleri (Kiosk)’’ (%39,6), ’’Sanal Konsiyerj’’ (%35,6) ve ’’Ön Büro Robotu’’ (%33,7) öne çıkmıştır.
Araştırmaya katılanların bilgi sahibi olmadıklarını bildirdikleri uygulamalarda en yüksek oran “Robot
Garson” (%44,6) ile Robot Barmen’’ (%43,6) teknolojileri olarak ortaya çıkmıştır.

4.2. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesine İlişkin Bulgular
Bu bölümde öne sürülen hipotezler ve bunların test edilmesine ilişkin bulgulara yer verilmiştir:
H1: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık gösterir.
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Tablo 6. Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ile akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları
arasındaki farklılığa ilişkin t testi sonuçları
İfade

Cinsiyet

N

X

s.s.

t

p

1. Oda satışlarını düşürür/arttırır.

Erkek
Kadın

31
70

4,09
4,22

0,74
0,72

-0,835

0,406

2. Ekstra satışları düşürür/arttırır.

Erkek
Kadın

31
70

3,83
4,02

1,06
1,07

-0,820

0,414

3. Maliyetleri düşürür/arttırır.

Erkek
Kadın

31
70

3,48
3,67

1,33
1,20

-0,699

0,486

4. Çalışanların verimliliğini düşürür/arttırır.

Erkek
Kadın

31
70

3,70
3,47

1,13
1,16

0,957

0,341

5. Çalışan sayısını düşürür/arttırır.

Erkek
Kadın

31
70

3,06
2,91

1,63
1,44

0,464

0,644

6. Hizmet kalitesini düşürür/arttırır.

Erkek
Kadın

31
70

4,45
4,31

1,05
0,95

0,644

0,521

7. Misafir memnuniyetini düşürür/arttırır.

Erkek
Kadın

31
70

4,48
4,27

0,88
1,07

0,963

0,338

8. İş süreçlerini hızlandırmaz/hızlandırır.

Erkek
Kadın

31
70

4,51
4,28

0,67
1,00

1,159

0,249

9. Zamandan tasarruf sağlar/sağlamaz.

Erkek
Kadın

31
70

4,48
4,44

0,72
0,77

0,210

0,834

10. Rekabet avantajı sağlamaz/sağlar.

Erkek
Kadın

31
70

4,38
4,18

0,76
0,85

1,127

0,263

11. Enerji verimliliği sağlamaz/sağlar.

Erkek
Kadın

31
70

4,06
4,11

0,96
0,86

-0,258

0,797

12. Güvenilir değildir/güvenilirdir.

Erkek
Kadın

31
70

4,35
4,28

0,83
0,78

0,400

0,690

13. İşletmenin imajını düşürür/artırır.

Erkek
Kadın

31
70

4,35
4,40

0,87
0,76

-0,261

0,795

14. Hizmetleri kişiselleştirmez/kişiselleştirir.

Erkek
Kadın

31
70

4,29
3,85

0,69
1,02

2,142

0,035*

15. İşletmede uygulanması zordur/kolaydır.

Erkek
Kadın

31
70

4,12
3,72

0,92
1,28

1,565

0,121

*p<0,05

Tablo 6’daki t testi sonuçlarına göre araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını
değerlendirmeleri ile cinsiyetleri arasında sadece hizmetlerin kişiselleştirilmesi ile ilgili ifadede bir farklılık
tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre, araştırmaya katılan erkekler kadınlara göre akıllı turizm teknolojilerinin
hizmetleri daha fazla kişiselleştirdiğini ( X =4,29) düşünmektedir.
Bu nedenle H1 hipotezinin kısmen desteklendiği söylenebilir.
H2: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına ilişkin algılamaları yaşa göre
anlamlı bir farklılık gösterir.
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Tablo 7. Araştırmaya katılanların yaşları ile akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları
arasındaki farklılığa ilişkin ANOVA testi sonuçları
İfade

F

p
(Tukey
testi***)

0,190

0,903

1,726

0,167

7,449

0,000*
(b-a)
(c-a)
(d-a)

1,07
1,18
1,32
0,78

0,369

0,775

2,97
2,55
3,20
3,44

1,35
1,47
1,61
1,58

1,310

0,276

34
29
29
9

4,00
4,41
4,62
4,66

1,15
0,98
0,72
0,70

2,629

0,055

30 yaş altı

34

4,08

1,16

31-35

29

4,24

1,05

36-40

29

4,58

0,86

1,940

0,128

4,77

0,44

0,868

0,460

0,605

0,613

3,750

0,013*
(c-a)
(c-b)

2,816

0,043*

0,107

0,550

Yaş**

N

X

s.s.

30 yaş altı

34

4,20

0,72

31-35

29

4,10

0,72

36-40

29

4,24

0,78

41-45

9

4,22

0,66

30 yaş altı
31-35
36-40
41-45

34
29
29
9

3,67
3,96
4,27
4,11

1,45
0,82
0,75
0,78

30 yaş altı a

34

2,88

1,36

31-35 b

29

3,82

1,19

36-40 c

29

4,00

0,78

41-45 d

9

4,13

0,86

4. Çalışanların verimliliğini düşürür/arttırır.

30 yaş altı
31-35
36-40
41-45

34
29
29
9

3,44
3,58
3,51
3,88

5. Çalışan sayısını düşürür/arttırır.

30 yaş altı
31-35
36-40
41-45

34
29
29
9

6. Hizmet kalitesini düşürür/arttırır.

30 yaş altı
31-35
36-40
41-45

1. Oda satışlarını düşürür/arttırır.

2. Ekstra satışları düşürür/arttırır.

3. Maliyetleri düşürür/arttırır.

7. Misafir memnuniyetini düşürür/arttırır.

8. İş süreçlerini hızlandırmaz/hızlandırır.

9. Zamandan tasarruf sağlar/sağlamaz.

41-45

9

30 yaş altı

34

31-35
36-40

0,65

29

4,38
4,13

29

4,48

0,87

41-45

9

4,55

1,33

30 yaş altı

34

4,42

0,66

31-35

29

4,34

0,85

36-40

29

4,55

0,68

9

4,66

1,00

41-45
30 yaş altı
10. Rekabet avantajı sağlamaz/sağlar.

11. Enerji verimliliği sağlamaz/sağlar.

12. Güvenilir değildir/güvenilirdir.
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a

34

4,02

1,09

0,79

31-35 b

29

4,17

0,92

36-40

29

4,34

0,76

41-45 c

9

5,00

0,00

30 yaş altı

34

31-35

29

4,03

0,98

36-40

29

4,34

0,61

41-45

9

4,55

0,72

30 yaş altı

34

31-35

29
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36-40

29

4,41

0,56

41-45

9

4,55

0,72

30 yaş altı

34

31-35

29

4,24

0,87

36-40

29

4,68

0,47

9

4,33

1,00

13. İşletmenin imajını düşürür/artırır.

41-45
30 yaş altı

34

a

4,26

3,70

8,57

29

3,86

1,09

36-40

29

4,37

0,49

41-45

9

4,22

0,97

30 yaş altı a

34

15. İşletmede uygulanması zordur/kolaydır.

b

3,35

0,112

3,160

0,028*
(b-a)

5,417

0,002*
(b-a)

1,03

31-35

14. Hizmetleri
kişiselleştirmez/kişiselleştirir.

2,046

1,29

31-35

29

3,72

1,19

36-40 b

29

4,44

0,68

41-45

9

4,22

1,30

*p<0,05
**21-25 grubunun frekans sayısının çok az olması sebebiyle ve 26-30 yaş grubu ile birleştirilerek 30 yaş altı olarak
gruplandırılmıştır.
*** Harf ile belirtilen gruplar arasında farklılıklar söz konusudur.

Tablo 7’deki ANOVA testi sonuçlarına göre araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası
faydalarını algılamaları ile yaşları arasında bazı değerlendirmelere göre farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05).
Buna göre, maliyet (p=0,000), rekabet avantajı (p=0,013), enerji verimliliği (p=0,043), hizmetleri kişiselleştirmesi
(p=0,028) ve işletmelerde uygulanma kolaylığına (p=0,002) yönelik değerlendirmeleri yaşa göre farklılık
göstermektedir. Söz konusu farklılığın hangi gruplar arasında meydana geldiğini belirlemek amacıyla ise
“Çoklu Karşılaştırma (Tukey)” testi yapılmıştır. Tukey testi sonuçlarına göre, grup ortalamaları dikkate
alındığında maliyet açısından yapılan değerlendirmede 30 yaş altındakiler ile diğer yaş grupları arasında bir
farklılık vardır. Buna göre, araştırmaya katılanların yaş aralıkları yükseldikçe akıllı turizm teknoloji
uygulamalarının işletmedeki maliyetlerini arttıracağı yönünde bir değerlendirme yapılmıştır.
Bir başka değerlendirmede ise, 41-45 ve 31-35 yaş aralığındaki katılımcılar 30 yaş altındakilere kıyasla akıllı
turizm teknolojisinin daha fazla rekabet avantajı sağlayacağını düşünmektedir. Bunun yanı sıra, 36-40 yaş
aralığındaki katılımcılar 30 yaş altındakilere kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin hizmetleri kişiselleştirdiğini
ve işletmelerde uygulanmasının daha kolay olacağını düşünmektedirler.
Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını değerlendirmeleri ile yaş grupları
arasında bazı farklılıklar tespit edildiği için H2’nin kısmen desteklendiğini söylemek mümkündür.
H3: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına ilişkin algılamaları eğitim
düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterir.
Tablo8. Araştırmaya katılanların eğitim düzeyleri ile akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını
algılamaları arasındaki farklılığa ilişkin ANOVA testi sonuçları
İfade

1. Oda satışlarını düşürür/arttırır.

2. Ekstra satışları düşürür/arttırır.

3. Maliyetleri düşürür/arttırır.
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Eğitim düzeyi**

N

X

s.s.

Lise

15

4,33

0,72

Lisans

49

4,28

0,70

Yüksek Lisans

35

3,94

0,72

Lise
Lisans
Yüksek Lisans

15
49
35

4,06
4,12
3,65

0,79
0,83
1,39

Lise a

15

4,06

0,88

Lisans

49

3,75

1,10

Yüksek Lisans b

35

3,20

1,47
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p
(Tukey
testi)***

2,791

0,066

2,071

0,132

3,357

0,039*
(b-a)
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4. Çalışanların verimliliğini
düşürür/arttırır.

Lise
Lisans
Yüksek Lisans

15
49
35

3,73
3,65
3,22

0,96
1,10
1,23

1,747

0,180

5. Çalışan sayısını düşürür/arttırır.

Lise
Lisans
Yüksek Lisans

15
49
35

2,80
3,08
2,85

1,74
1,39
1,59

0,319

0,727

6. Hizmet kalitesini
düşürür/arttırır.

Lise a
Lisans
Yüksek Lisans b

15
49
35

4,73
4,46
4,00

1,03
0,81
1,11

3,870

0,024*
(b-a)

Lise

15

4,60

1,05

Lisans

49

4,46

0,76

2,872

0,061

Yüksek Lisans

35

4,00

1,26

Lise

15

Lisans

1,546

0,218

0,663

0,518

3,289

0,042*
(b-a)

2,357

0,100

3,250

0,043*

2,126

0,125

2,208

0,115

3,035

0,053

7. Misafir memnuniyetini
düşürür/arttırır.

8. İş süreçlerini
hızlandırmaz/hızlandırır.
9. Zamandan tasarruf
sağlar/sağlamaz.
10. Rekabet avantajı
sağlamaz/sağlar.

11. Enerji verimliliği
sağlamaz/sağlar.

12. Güvenilir
değildir/güvenilirdir.
13. İşletmenin imajını
düşürür/artırır.
14. Hizmetleri
kişiselleştirmez/kişiselleştirir.
15. İşletmede uygulanması
zordur/kolaydır.

0,48

49

4,66
4,20

Yüksek Lisans

35

4,40

0,84

Lise

15

4,60

0,63

1,06

Lisans

49

4,39

0,84

Yüksek Lisans

35

4,54

0,56

Lise a

15

Lisans

49

4,36

0,72

Yüksek Lisans b

35

4,00

0,90

Lise

15

Lisans

49

4,00

0,97

Yüksek Lisans

35

4,00

0,84

Lise

15

Lisans

49

Yüksek Lisans

35

Lise

15

4,53

4,53

4,53

0,63

0,51

0,51

4,40

0,70

4,02

0,95

4,73

0,45

Lisans

49

4,36

0,85

Yüksek Lisans

35

4,22

0,80

Lise

15

Lisans

49

4,02

0,87

Yüksek Lisans

35

3,74

1,14

4,33

0,48

Lise

15

Lisans

49

3,91

1,16

Yüksek Lisans

35

3,48

1,33

4,33

0,61

*p<0,05
**İlköğretim eğitim düzeyi frekans sayısının çok az olması sebebiyle farklılık analizine dâhil edilmemiştir.
*** Harf ile belirtilen gruplar arasında farklılıklar söz konusudur.

Tablo 8’deki ANOVA testi sonuçlarına göre araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası
faydalarını algılamaları ile eğitim düzeyleri arasında bazı değerlendirmelere göre farklılıklar tespit edilmiştir
(p<0,05). Buna göre, maliyet (p=0,039), hizmet kalitesi (p=0,024), rekabet avantajı (p=0,042) ve güvenilirliğe
(p=0,043) yönelik değerlendirmeleri eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Eğitim düzeyi
lise olan katılımcılar, eğitim düzeyi yüksek lisans olanlara kıyasla akıllı turizm teknoloji uygulamalarının
işletmenin sunduğu hizmet kalitesini arttırarak rekabet avantajı sağlayacağını buna karşın akıllı turizm
teknoloji uygulamalarının işletme maliyetlerini arttıracağı yönünde bir değerlendirme yapmıştır.
Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını değerlendirmeleri ile eğitim düzeyleri
arasında bazı farklılıklar tespit edildiği için H3’ün kısmen desteklendiğini söylemek mümkündür.
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H4: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına ilişkin algılamaları sektörde
çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık gösterir.
Tablo9. Araştırmaya katılanların sektörde çalışma süreleri ile akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını
algılamaları arasındaki farklılığa ilişkin ANOVA testi sonuçları
İfade

1. Oda satışlarını düşürür/arttırır.

2. Ekstra satışları düşürür/arttırır.

Sektörde çalışma
süresi

N

s.s.

5,00

0,00

1-3 a
4-6

19

4,42

0,69

7-9

25

3,88

0,60

10-12 c

30

3,96

0,71

15 yıl ve üzeri

20

4,40

0,75

1-3
4-6
7-9
10-12
15 yıl ve üzeri

6
19
25
30
20

3,66
4,26
3,76
3,73
4,35

1,36
0,80
1,39
0,98
0,74

1-3 a

6

2,66

1,36

b

6

X

F

p
(Tukey
testi)**

5,365

0,001*
(a-b)
(a-c)

1,758

0,144

4,688

0,002*
(c-a)
(c-b)

4-6

19

3,68

0,88

7-9 b

25

3,00

1,47

10-12

30

3,80

1,21

15 yıl ve üzeri c

20

4,30

0,73

4. Çalışanların verimliliğini
düşürür/arttırır.

1-3
4-6
7-9
10-12 a
15 yıl ve üzeri b

6
19
25
30
20

3,66
3,94
3,28
3,13
4,10

1,03
0,91
1,17
1,19
1,07

3,292

0,014*
(b-a)

5. Çalışan sayısını düşürür/arttırır.

1-3
4-6
7-9
10-12
15 yıl ve üzeri

6
19
25
30
20

2,66
2,94
2,76
2,66
3,75

1,03
1,17
1,47
1,70
1,44

1,900

0,117

6. Hizmet kalitesini düşürür/arttırır.

1-3
4-6 a
7-9 b
10-12 c
15 yıl ve üzeri d

6
19
25
30
20

4,66
3,73
3,96
4,66
4,85

0,51
1,52
0,88
0,60
0,48

6,017

0,000*
(c-a)
(c-b)
(d-a)
(d-b)

1-3

6

4,33

1,03
2,852

0,028*
(b-a)

1,886

0,119

1,788

0,138

3. Maliyetleri düşürür/arttırır.

7. Misafir memnuniyetini
düşürür/arttırır.

8. İş süreçlerini hızlandırmaz/hızlandırır.

9. Zamandan tasarruf sağlar/sağlamaz.
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4-6

19

3,94

1,43

7-9 a

25

4,00

1,19

10-12

30

4,53

0,62

15 yıl ve üzeri b

20

4,80

0,52

1-3

6

4-6
7-9

0,89

19

4,00
4,10

25

4,24

0,72

10-12

30

4,36

1,03

15 yıl ve üzeri

20

4,80

0,52

5,00

0,00

1,19

1-3

6

4-6

19

4,36

0,83

7-9

25

4,24

0,77

10-12

30

4,33

0,77
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10. Rekabet avantajı sağlamaz/sağlar.

11. Enerji verimliliği sağlamaz/sağlar.

15 yıl ve üzeri

20

1-3

6

4-6

19

4,00

1,05

7-9

25

4,12

0,78

14. Hizmetleri
kişiselleştirmez/kişiselleştirir.

15. İşletmede uygulanması
zordur/kolaydır.

0,98

10-12

30

4,33

0,71

20

4,60

0,68

1-3

6

4-6 a

19

3,84

0,68

7-9

25

3,92

1,11

30

4,16

0,83

20

4,60

0,59

15 yıl ve üzeri

13. İşletmenin imajını düşürür/artırır.

3,83

0,65

15 yıl ve üzeri

10-12

12. Güvenilir değildir/güvenilirdir.

4,70

b

3,66

6

4-6

19

4,21

0,63

7-9

25

4,16

1,02

10-12

30

4,26

0,78

15 yıl ve üzeri

20

4,60

0,59

1-3

6

4-6

19

4,26

0,80

7-9

25

4,24

0,77

4,83

30

4,20

7,32

20

4,80

0,41

1-3

6
19

4,05

0,62

7-9

25

3,80

1,22

10-12 c

30

4,00

0,94

15 yıl ve üzeri d

20

4,50

0,51

1-3

6

4-6 a

19

3,36

1,42

7-9

25

3,44

1,19

30

4,03

1,15

20

4,65

0,58

b

10-12
15 yıl ve üzeri

c

0,974

0,426

2,697

0,035*

4,395

0,003*
(b-a)
(c-a)
(d-a)

4,856

0,001*
(c-a)
(c-b)

0,75

4-6 b

3,33

0,030*
(b-a)

0,72

10-12

2,83

2,801

0,81

15 yıl ve üzeri
a

0,101

1,03

1-3

4,33

2,000

0,51

*p<0,05
** Harf ile belirtilen gruplar arasında farklılıklar söz konusudur.

Tablo 9’daki ANOVA testi sonuçlarına göre araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası
faydalarını algılamaları ile sektördeki çalışma süresi arasında bazı değerlendirmelere göre farklılıklar tespit
edilmiştir (p<0,05).
Buna göre, katılımcıların akıllı turizm teknolojilerinin oda satışları (p=0,001), maliyet (p=0,002), çalışanların
verimliliği (p=0,014), hizmet kalitesi (p=0,000), misafir memnuniyeti (p=0,028), enerji verimliliği (p=0,030),
işletme imajı (p=0,035), hizmetleri kişiselleştirmesi (p=0,003) ve işletmede uygulama kolaylığına (p=0,001)
yönelik algılamaları sektördeki çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir
Elde edilen bulgulara göre, sektörde çalışma süresi 1-3 yıl olan çalışanlar 7-9 ve 10-12 yıl olan çalışanlara
kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin oda satışlarını arttıracağını daha fazla düşünmektedir. Benzer şekilde
çalışma süresi 15 yıl ve üzeri olan katılımcılar 10-12 yıl olan katılımcılara göre akıllı turizm teknolojilerinin
çalışan verimliliğini arttıracağını daha fazla düşünmektedir. Yine 15 yıl ve uzun süredir sektörde çalışanlar,
çalışma süresi 7-9 yıl olan çalışanlara göre akıllı turizm teknolojilerinin misafir memnuniyetini arttıracağını
daha fazla düşünmektedir.
Bulgulara göre, sektörde çalışma süresi 15 yıl ve üzeri olan katılımcılar 1-3 yıl olan katılımcılara kıyasla akıllı
turizm teknolojilerinin maliyetleri artıracağını; aynı şekilde çalışma süresi 15 yıl ve üzeri olan katılımcılar 79 yıl olan katılımcılara kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin maliyetleri artıracağını daha fazla düşünmektedir.
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Sektörde çalışma süresi 10-12 yıl olan çalışanlar 4-6 ve 10-12 yıl olan çalışanlara kıyasla akıllı turizm
teknolojilerinin hizmet kalitesini artıracağını; benzer şekilde çalışma süresi 10-12 yıl olan katılımcılar 7-9 yıl
olan katılımcılara kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin hizmet kaltesini artıracağına daha fazla düşünmektedir.
Çalışma süresi 15 yıl ve üzeri olan çalışanlar 4-6 yıl olan çalışanlara kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin enerji
verimliliğini sağladığını daha fazla düşünmektedir.
Çalışma süresi 4-6 olan çalışanlar 1-3 yıl olan çalışanlara kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin hizmet
kişiselleştirmesini fazla düşünmektedir. Çalışma süresi 10-12 olan çalışanlar 1-3 yıl olan çalışanlara kıyasla
akıllı turizm teknolojilerinin hizmet kişiselleştirmesini fazla düşünmektedir. Çalışma süresi 15 yıl ve üzeri
olan çalışanlar 1-3 yıl olan çalışanlara kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin hizmet kişiselleştirmesini daha fazla
düşünmektedir.
Bulgulara göre, çalışma süresi 15 yıl ve üzeri olan katılımcılar 4-6 yıl olan katılımcılara kıyasla akıllı turizm
teknolojilerinin işletmede uygulanmasının kolaylığını daha fazla düşünmektedir. Benzer şekilde çalışma
süresi 15 yıl ve uzun süredir sektörde çalışanlar, çalışma süresi 7-9 yıl olan çalışanlara kıyasla akıllı turizm
teknolojilerinin işletmede uygulanmasının kolaylığını daha fazla düşünmektedir.
Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını değerlendirmeleri ile turizm
sektöründe çalışma süreleri arasında farklılıklar tespit edildiği için H4’ün kısmen desteklendiğini söylemek
mümkündür.
H5: Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına ilişkin algılamaları işletmenin
yıldız sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterir.
Tablo 10. Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını algılamaları ile işletmenin
yıldız sayısı arasındaki farklılığa ilişkin ANOVA testi sonuçları
İfade

1. Oda satışlarını düşürür/arttırır.

Yıldız Sayısı

N

X

s.s.

5 Yıldız

6

4,16

0,40

4 Yıldız

47

4,19

0,79

3 Yıldız

48

4,18

0,70

5 Yıldız
4 Yıldız b
3 Yıldız

6
47
48

4,50
3,68
4,18

0,79
0,83
1,39

5 Yıldız

6

4,33

0,51

a

2. Ekstra satışları düşürür/arttırır.

F

p
(Tukey
testi)**

0,003

0,997

3,610

0,031*
(a-b)

1,713

0,186

4 Yıldız

47

3,42

1,42

3 Yıldız

48

3,70

1,07

4. Çalışanların verimliliğini
düşürür/arttırır.

5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız

6
47
48

3,83
3,51
3,54

0,40
1,24
1,12

0,205

0,815

5. Çalışan sayısını düşürür/arttırır.

5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız

6
47
48

3,66
2,82
3,00

0,51
1,46
1,59

0,862

0,425

6. Hizmet kalitesini düşürür/arttırır.

5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız

6
47
48

4,16
4,25
4,47

0,75
1,13
0,85

0,727

0,486

5 Yıldız

6

3,83

0,98

4 Yıldız

47

4,17

1,22

2,601

0,079

3 Yıldız

48

4,56

0,74
0,358

0,700

0,166

0,847

3. Maliyetleri düşürür/arttırır.

7. Misafir memnuniyetini
düşürür/arttırır.

8. İş süreçlerini
hızlandırmaz/hızlandırır.
9. Zamandan tasarruf sağlar/sağlamaz.
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5 Yıldız

47

4,33
4,27

0,51

4 Yıldız b
3 Yıldız

48

4,43

0,79

6

4,33

0,51

a

c

5 Yıldız
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10. Rekabet avantajı sağlamaz/sağlar.

11. Enerji verimliliği sağlamaz/sağlar.

12. Güvenilir değildir/güvenilirdir.

13. İşletmenin imajını düşürür/artırır.

14. Hizmetleri
kişiselleştirmez/kişiselleştirir.
15. İşletmede uygulanması
zordur/kolaydır.

4 Yıldız

47

4,50

0,80

3 Yıldız

48

4,43

0,74

5 Yıldız

6

4 Yıldız

47

4,17

0,84

3 Yıldız

48

4,29

0,84

5 Yıldız

6

4 Yıldız

47

3,93

0,89

3 Yıldız

48

4,20

0,89

5 Yıldız

6

4 Yıldız

47

4,25

0,82

3 Yıldız

48

4,31

0,80

4,50

4,50

4,66

0,54

6
47

4,31

9,22

3 Yıldız

48

4,45

0,61

0,172

0,707

0,496

0,369

0,692

2,383

0,098

3,280

0,046*
(b-a)

0,51

5 Yıldız

6

4 Yıldız

47

3,85

1,02

1,22

4,18

0,81

3 Yıldız

48

5 Yıldız a

6

4 Yıldız

47

3,76

1,12

3 Yıldız b

48

4,06

1,07

2,83

1,790

0,51

4 Yıldız

3,50

0,582

0,54

5 Yıldız

4,33

0,545

2,04

*p<0,05
** Harf ile belirtilen gruplar arasında farklılıklar söz konusudur.

Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan yöneticilerden 5 yıldızlı otellerde çalışanlar 4 yıldızlı otellerde
çalışanlara kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin ekstra satışlarını arttıracağını daha fazla düşünmektedir. 3
yıldızlı otellerde çalışan yöneticiler ise 5 yıldızlı olan otellerde çalışanlara kıyasla akıllı turizm teknolojilerinin
işletmelerde uygulanmasının daha kolay olduğunu düşünmektedir.
Araştırmaya katılanların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarını değerlendirmeleri otellerin yıldız
sayısına göre bazı farklılıklar gösterdiği için H5’in kısmen desteklendiğini söylemek mümkündür.
5. Sonuç ve Tartışma
Endüstri 4.0 ile birlikte diğer alanlarda olduğu gibi, seyahat, turizm ve ağırlama sektöründe de; robotlar,
yapay zekâ ve hizmet otomasyonu daha fazla hissedilir hale gelmeye başlamıştır. Turizm sektörünün
dijitalleşmesinde, yeni teknolojiyi yakından takip etmek ve değişen dünyaya uyum sağlamak son derece
önemlidir. Sektördeki geleneksel büyük şirketler bu dijital kalkınmaya deneyimleriyle, teknoloji şirketleri
sağlam ve akıllı kaynaklar geliştirerek, yolun başında olanlar ise daha fazla dinamizm ve esneklik sağlayarak
yeni fikirleriyle katkıda bulunabilirler. Bunlar, dijital değişime ve akıllı teknolojilere uyum sağlamada oldukça
önemli faktörlerdir (Iglesias, 2017).
İlgili literatür incelendiğinde son yıllarda akıllı otel uygulaması ile ilgili çalışmaların oldukça fazla olduğu
tespit edilmiştir. Ancak Kırgızistan’da bu konu ile ilgili henüz yeterli düzeyde çalışmaların yapılmadığı da
anlaşılmıştır. Bu eksiklik işletmelerin rekabet edebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Akgöz vd. 2021).
Bu çalışmada elde edilen bulgular akıllı turizm uygulamalarının Kırgızistan’da faaliyet gösteren otel
işletmeleri açısından uygulanabilirliğinin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Konaklama işletmelerinde akıllı
turizm teknolojilerinin kullanım düzeylerine ilişkin bulgular incelendiğinde, akıllı teknolojilerin konaklama
işletmelerinde önemli bir yer edindikleri görülmektedir. Araştırmaya katılanlar, teknolojinin konaklama
işletmelerine uygulanmasını sorunlara çözüm önerisi sunabilen bir konsept olarak değerlendirmişlerdir. Otel
işletmelerinin akıllı sistemlere ve teknoloji uygulamalarına sahip olabilmeleri için gerekli sermaye ve işgücü
yatırımlarıyla bu süreci yakından takip edebilmeleri oldukça önemlidir. Bu konuda Akgöz ve arkadaşları
tarafından (2021) Bişkek’te yapılan araştırmada da, konaklama işletmelerinin akıllı otel uygulaması için yeterli
alt yapıya sahip olmadıkları tespit edilmiştir.
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Araştırma hipotezlerinin testlerinde, katılımcıların akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına ilişkin
algılamaları cinsiyet, yaş, eğitim, sektörde çalışma süresi ve işletmenin yıldız sayısına göre bazı farklılıklar
göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan yöneticilerin akıllı turizm teknolojilerinin
işletmede yüksek düzeyde hizmet kalitesini sağlayacağını, misafir memnuniyetini ve çalışan verimliliğini
arttıracağını, zamandan tasarruf sağlayacağını ve akıllı teknolojilerin güvenilir olduğuna yönelik bir algıya
sahip oldukları görülmektedir. Bu bulgular yapılan diğer araştırma bulgularıyla (Karamustafa ve Yılmaz,
2019; Ivanov ve Webster, 2017; Makki, 2016) da benzerlik göstermektedir.
Özellikle son elli yılda teknolojik gelişmeler turizm alanında önemli değişimlere sebep olmuştur. Dolayısıyla
turizm endüstrisinde sürekli değişen ve önemi gittikçe artan iki unsur; insan ve teknoloji olarak ortaya
çıkmıştır. Teknoloji turizm sektörü için oldukça önemli bir etkiye sahiptir (Eser vd., 2019). Akıllı sistemler ve
otomasyon ile bazı işlerin makineleşmesi, akıllı masalar, akıllı menü gibi uygulamalar ile arttırılmış gerçeklik
teknolojilerinin turizm sektöründeki gelişimi bazı çalışanlarda işlerini kaybedeceği yönünde
algılanabilmektedir (Özgüneş ve Bozok, 2017). Bunun yanı sıra, çalışanların teknolojik değişime karşı
gösterdikleri direnç de önemli bir sorundur. Bu nedenle insan unsurunun oldukça önemli olduğu turizm
sektöründe çalışanların yeni teknolojileri takip edebilmeleri konusunda motive edilmesi, eğitilmesi ve
desteklenmesi oldukça önemlidir.
Araştırmaya katılanların tamamı Bişkek şehrindeki oteller için teknoloji uygulamalarının gerekli olduğunu ve
ilerleyen süreçte nesnelerin interneti, bulut bilişim, mobil iletişim ve yapay zekâ teknolojilerini kullanmayı
düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu durum öncelikle Kırgızistan’ın teknolojik alt yapı gelişimine, Bişkek
şehrinin akıllı bir şehre dönüşmesine, otel işletmelerinin buna hazır olmasına ve akıllı teknolojiyi
işletmelerinde kullanabilmelerine bağlıdır. Çünkü akıllı işletme olabilmek bir tek akıllı turizme bağlı değildir.
Kırgızistan doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli turizm potansiyellerine sahiptir. Turizm
sektörünün en önemli girdileri doğal ve kültürel kaynaklar olduğu için diğer sektörlere göre daha az yatırım
gerektirmektedir. Ayrıca yatırımın geri dönüş hızının daha kısa vadede olması ve döviz gelirlerinin
arttırılmasına olumlu etki sağladığından özellikle gelişmekte olan ülkeler için turizm sektörünün önemi daha
fazladır (Erol ve Oğuz, 2017). Bu nedenle turizm sektörünün gelişimi ve hizmetin teknolojik yeniliklerle
desteklenebilmesi için gerekli alt yapı ve üst yapı yatırımları ile sektörün gelişimine yönelik planlı adımların
atılması Kırgızistan ekonomisinin gelişimi için oldukça önemlidir.
Bu çalışmada Kırgızistan’daki otellerin büyük kısmı Bişkek şehrinde yer aldığından dolayı sadece Bişkek
şehrindeki oteller çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. İleride yapılacak araştırmalarda Kırgızistan’ın
diğer bölgelerindeki işletmelerin de araştırma kapsamına alınması, ayrıca farklı bir çalışma grubu olarak
turistlerin akıllı teknolojilere yönelik tutumun araştırılması önerilebilir.
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Results – The regression results show that pay variables are serially correlated and they signal future
promotions in the firm. Thus, both salaries and bonuses provide information about the worker’s future
earnings through these two channels. Further, as predicted by the wealth maximization hypothesis, both
salaries and bonuses are related to turnover. In particular, the results show that the growth rate of salary
and bonus size (as well as earning a bonus in the current year) are negatively related to turnover.
Discussion – The findings of this study underscore the importance of pay variables on turnover behavior.
While most existing studies focus on salaries, thereby ignoring bonuses, the current analysis shows that
bonus payments are an important determinant of turnover. Hence, in addition to providing workers with
effort incentives, the retention function of bonuses should be taken into account for designing optimal
compensation schemes.

1. Introduction
Worker turnover has been one of the fundamental themes in labor economics since it is prevalent, especially
among young workers, and has long-lasting effects on workers’ lifetime earnings. In their influential study on
the mobility of young men in the US, Topel and Ward (1992) find that two-thirds of workers either change
jobs or become unemployed in their first year of employment. They also show that wage increases due to job
changes constitute about one third of total wage growth in the first ten years of workers’ careers. There is also
a substantial amount of empirical evidence indicating wage effects of worker mobility (e.g., Bartel and Borjas,
1981; McLaughlin, 1991; Keith and McWilliams, 1995). Overall, the empirical evidence points out the
importance of understanding how pay is related to turnover.
This paper aims to contribute to the literature by focusing on the components of worker compensation.
Specifically, it examines how pay is related to turnover with an emphasis on bonus payments. Notably, while
the existing studies focus on salaries (e.g., Gautier et al., 2002; Munasinghe, 2006; Dale-Olsen, 2006; Barth and
Dale-Olsen, 2009; Cottini et al., 2011), bonuses have received little attention. This paper attempts to fill this gap
by documenting the effects of bonus payments on turnover after controlling for salaries.
The wealth maximization hypothesis is employed to motivate the empirical analysis. Under this hypothesis,
workers make a separation decision in each period to maximize the expected present value of their lifetime
earnings. Thus, the probability of turnover should decrease with the worker’s expected future earnings at the
current firm. To translate this general prediction into testable predictions, I first investigate the extent to which
the current values of salary and bonuses provide information about the worker’s future earnings in the current
firm. This mechanism works through two ways. First, a worker’s salary and bonuses change over time even if
the worker remains at the same job level. Second, pay variables, particularly bonuses, can be associated with
higher future compensation through signaling future promotions (Fuchs, 2015; Ekinci, 2019).
The empirical analysis is based on data coming from the personnel records of a medium-sized US firm
operating in the financial services industry. This firm-level dataset, first used by Baker et al. (1994a,1994b),
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includes detailed information about workers’ salaries and bonus payments. Further, the data include
subjective performance ratings submitted by supervisors and hierarchical job levels. As will be discussed in
detail, these variables enable me to control for the worker’s current performance and his or her promotion
prospects at the firm.
The empirical analysis has two parts. The first part investigates the two mechanisms through which the current
values of pay variables provide information about future earnings at the firm. To this end, I first examine serial
correlations in pay. The analysis reveals that both bonuses and salaries are correlated over time, even after
controlling for worker characteristics including job level and performance. Next, I examine the extent to which
pay variables are related to the worker’s probability of earning a promotion. Consistent with the literature,
both the level and growth rate of salaries are positively related to the probability of earning a promotion.
Further, both earning a bonus and its size are positively related to being promoted. Overall, the empirical
evidence suggests a link between the current values of both salary and bonuses and the worker’s future
compensation. Hence, they are expected to be related to turnover according to the wealth maximization
hypothesis.
The second part examines the extent to which salary and bonuses are related to turnover. The results, which
should be interpreted as correlative rather than causal, show that the current salary level seems to be unrelated
to turnover when data are pooled over time, whereas it is positively related to turnover after controlling for
time-invariant unobserved worker heterogeneity. By contrast, the growth rate of salary is negatively related
to turnover both in pooled and fixed-effects regressions. Because the growth rate of salary is both serially
correlated over time and is positively related to the probability of earning a promotion, this finding supports
the wealth maximization hypothesis. Finally, bonuses and salaries (the level and growth rates of salaries) are
included in the estimating equation to see if bonuses provide information about turnover behavior after
controlling for salary. The results support the wealth maximization hypothesis. First, earning a bonus is
negatively related to turnover. Second, both pooled and fixed-effects regressions indicate that bonus size is
negatively related to turnover. These results are robust to including proxies for worker performance and
promotion prospects.
In the earlier literature, Blakemore et al. (1987) argue that bonuses are responsive to internal and external
market conditions, and therefore, they can be used as a retention device by the firm to match the outside job
offers received by current employees. The authors then use a sample drawn from the Panel Study of Income
Dynamics (PSID) 1970-81 and find evidence that firms use bonuses to prevent voluntary turnover. Their
empirical findings should be interpreted with caution because they measure bonuses using supplementary
incomes, which may include bonus awards, commissions, tips, or overtime pay (that is, they cannot identify
the exact form of income). Also, their analysis provides only cross-sectional evidence and may suffer from
small sample size since it is based on 425 worker-years of data. In a more recent analysis, Ekinci (2019)
develops a signaling model in which the firm uses bonuses to communicate with the worker that he or she
has good prospects at the firm. Using the same data as does this paper, he then shows that bonuses are related
to turnover. The current analysis differs from that study in two ways. First, it employs the wealth
maximization hypothesis to argue that the current values of both salary and bonuses provide information
about future earnings. Thus, the approach in the current paper captures the signaling mechanism proposed in
that paper. Second, it focuses on the role of bonuses on turnover by conditioning on salary (both the level and
growth rate) as well as on the proxies for performance and promotion prospects. Hence, the current analysis
is complementary to that in Ekinci (2019).
The current analysis contributes to the literature in the following ways. First, it provides additional evidence
regarding the role of salary on turnover, thereby shedding light on why the general prediction of the jobsearch theories—the current salary should be negatively related to turnover—is not supported by the data.
The analysis reveals that the current salary is not related to turnover in pooled regressions, but it is positively
related in fixed-effects regressions. In other words, the cross-sectional evidence does not show any relationship
between the current salary and turnover, whereas the evidence from within-worker variation in salaries is not
consistent with the job-search theories. By contrast, the growth rate of salary is negatively related to turnover
in both pooled and fixed-effects regressions. Second, the analysis provides robust evidence concerning
bonuses. The negative relationship between bonuses and turnover remains significant after controlling for
salary (either the current level or the growth rate) as well as performance ratings and job levels.
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The rest of the paper is organized as follows. The next section provides a discussion of the wealth
maximization hypothesis. Then, the data and the key variables used in the empirical analysis are described.
The last section presents and discusses the empirical results. The paper is concluded with some remarks.

2. Theoretical Discussion
The primary goal of this paper is to document empirical evidence that bonus payments provide information
about turnover even after controlling for performance and salary. To motivate the empirical analysis along
these lines, I use the wealth maximization hypothesis.
In his classic work, Burdett (1978) argues that workers change jobs to maximize the expected present value of
their lifetime earnings. Building upon this argument, Mortensen (1988) develops a job-search model in which
the worker’s optimal separation decision in each period maximizes the expected present value of his or her
future earnings. That is, the worker compares the value of his or her current job, given by the expected present
value of future earnings at the same firm, with the value of an outside job offer, and then chooses to quit when
the latter is greater than the former. Thus, this framework yields a general prediction that separations should
decline with the current wage while wage growth should not affect turnover (Jovanovic, 1979; MacDonald,
1988). This prediction hinges on the theoretical result that the current wage possesses all information about
the quality of the match between the firm and the worker, and therefore, other variables, including bonuses,
should have no effect on turnover. However, there is empirical evidence inconsistent with this hypothesis. For
example, Topel and Ward (1992) find that the initial wage has a significant positive effect on turnover after
controlling for current wage, experience, and tenure. Clearly, if the current wage is fully informative about
the value of the job, the initial wage is expected to have no effect on turnover. Munasinghe (2000) argues that
this puzzle can be explained by the heterogeneity in within-job wage growth rates.
Although this framework does not consider bonuses, the link it provides between the worker’s expected
earnings at the firm and turnover can be used to examine the relationship between bonuses and turnover. To
this end, the analysis begins with two conjectures that are empirically investigated in the next section. First,
serial correlation in pay variables provides information about workers’ future earnings at the firm. Second,
the current value of a pay variable is associated with higher future compensation to the extent it predicts future
promotions, which are, in turn, associated with higher earnings.
Note that the second channel may be evident in serial correlations as well. However, serial correlations in
bonuses do not fully capture this relationship. Because bonus payments increase with job level (Ekinci et al.,
2019), promoted workers become eligible to earn bonuses of larger size; yet it does not mean that they will
eventually earn those bonuses. Consistent with this argument, Belzil and Bognanno (2008) find that
promotions have a positive effect on the growth of salaries but not on bonuses. Nevertheless, the expected
earnings of a promoted worker increase since promotions are associated with large salary increases (as
documented by, for example, Lazear (1992) and McCue (1996)). Hence, bonuses may be associated with higher
future compensation through signaling future promotions since the promoted workers earn higher salaries
and become eligible to earn larger bonuses.
As noted, bonus payments signal higher future compensation to the extent they are associated with future
promotions. Fuchs (2015) shows that bonuses can be used as a communication device when the firm privately
observes the worker’s type. Applying this idea to hierarchical firms, Ekinci (2019) shows that firms pay
discretionary bonuses to credibly signal that the worker has good career prospects at the firm. In other words,
firms pay bonuses because they expect that the worker is going to be sufficiently productive to get promoted
in the future. Because workers who think they have no bright future at the firm may be attracted easier by
outside firms, this mechanism implies that earning a bonus is associated with lower turnover.
Similarly, the growth rate of salaries may also predict higher future compensation through promotions. Baker
et al. (1994b) find that workers who experience higher wage growth in a given job level are more likely to be
promoted to the next job level. This suggests that the growth rate of salaries also reduces the probability of
turnover by signaling the possibility of future promotions.
The approach taken in this paper to examine turnover is closest in spirit to that of Galizzi and Lang (1998) and
Munasinghe (2006). To proxy the worker’s expected future wages at the firm, Galizzi and Lang (1998) use
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wages of workers with similar observable attributes. Consistent with the wealth maximization hypothesis,
they find that the probability of turnover decreases with the expected future wages at the current firm. The
approach in this paper differs from theirs because it uses the worker’s own pay to infer his or her future
earnings at the firm instead of relying on similar workers’ earnings. Munasinghe (2006) examines the
relationship between job prospects and turnover by using data on workers’ own assessments regarding their
expected duration at the current job and promotion prospects. He finds that workers who do not expect to
remain at the current job for a long period and those with limited promotion prospects have higher turnover
rates.

3. Description of Data and Key Variables
The empirical analysis is based on data coming from the personnel records for managerial employees of a
medium-sized US firm in the financial services industry. The original dataset includes year-end-records for
the 1969-1988 period. Although the time period of the data seems to be a caveat to our analysis, using these
data offers two main advantages. First, it is well known in the literature. The same dataset was first used by
Baker et al. (1994a, 1994b) in their influential study on workers’ careers. Their main findings concerning the
firm’s wage and personnel policies have been accepted as stylized facts in the personnel economics literature,
and therefore, they provided the empirical basis for the development of new theories on careers (e.g.,
Bernhardt (1995), Chiappori et al. (1999), Gibbons and Waldman (1999, 2006), Fairburn and Malcomaon (2001)).
Further, the same dataset is used by other papers including Gibbs (1995), Kahn and Lange (2014), DeVaro and
Waldman (2012), Ekinci (2019), and Ekinci et al. (2019). Second, as will be explained below, this dataset
provides variables such as individual bonuses, hierarchical levels, and performance measures, which are
essential to our analysis.
Because information on bonuses is available only for the 1981-1988 period, the analysis uses this part of the
data when bonuses enter the estimating equation. The analysis is further restricted to US male workers because
all pay variables are denominated in US dollars and other dynamics that affect the turnover behavior of foreign
and female workers are likely to confound the relationship between turnover and pay variables.
To construct a turnover variable, the panel dimension of the data is used. Specifically, if there is no record for
a worker in a given year, the previous year becomes the worker’s last year at the firm. Taking this approach
to derive a turnover variable has two implications. First, turnover is not possible for observations in last year
of the dataset, 1988, since whether or not workers stay at the firm in the following year is not observed. Second,
it is not possible to distinguish quits from layoffs.
The dataset is suitable for this study because it includes include performance ratings and hierarchical levels.
Although performance ratings are based on subjective evaluations submitted by supervisors, they are
correlated with promotions (Gibbs, 1995), future wage increases (Dohmen, 2004), and with both the
probability of earning a bonus and the size of the bonus (Ekinci et al., 2019). Hence, I use ratings to worker
performance. Performance ratings are measured on a five-point scale in which 1 reflects the best performance.
Since there are few worker-years at which the performance rating equals 5, I combine rating 5 with rating 4.
Results do not change when rating 4 and rating 5 enter regressions separately.
Because the HR department of this firm did not report job levels in the raw data, Baker et al. (1994a) use
movements between job titles to identify job levels. Specifically, they identify 8 levels, where level 8 reflects
the CEO of the company. Because the dynamics that determine the CEO’s compensation is different and there
are fewer employees at higher levels due to the pyramidal structure of the firm, observations in level 8 are
dropped and observations in levels 6 and 7 are combined with those in level 5. There are three main reasons
to include job level in the empirical analysis. First, as will be discussed in detail, turnover rates depend on job
level. Second, the probability of being promoted depends on job level (Gibbs, 1995). Third, bonus size increases
with job level (Baker et al., 1994b; Ekinci et al., 2019).
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Table 1. Summary Statistics
Stayers

Leavers

t-statistic
Mean
Mean
(difference in
means)
Age
40.887
8.853
37.864
9.478
12.59***
High School
0.334
0.472
0.215
0.411
9.56***
College
0.327
0.469
0.410
0.492
-6.52***
Professional
0.242
0.428
0.289
0.453
-4.076***
PhD
0.095
0.293
0.086
0.280
1.17
Tenure at firm
6.397
4.107
5.282
3.859
9.77***
Tenure at level
3.872
3.177
3.433
2.858
5.16***
Level=1
0.153
0.360
0.181
0.385
-2.86***
Level=2
0.211
0.408
0.225
0.418
-1.23
Level=3
0.273
0.445
0.270
0.444
0.19
Level=4
0.321
0.467
0.301
0.459
1.59
Level=5
0.041
0.199
0.022
0.147
3.69***
Rating
1.881
0.729
2.101
0.790
-9.10***
Earned bonus
0.400
0.490
0.325
0.469
5.71***
Log(bonus)
8.728
0.863
8.690
0.959
0.95
Log(salary)
10.914
0.402
10.887
0.394
2.53*
Notes: The statistics for performance ratings are based on worker-years for which performance ratings are
available. Statistical significance at the 10%, 5%, and 1% levels denoted by *, **, and ***, respectively.
Standard
Deviation

Standard
Deviation

Overall, the full sample includes 31,524 worker-years of data, while the restricted sample, which consists of
workers for which a bonus earning is reported, includes 10,575 worker-years of data. Table 1 presents the
summary statistics for the key variables. All pay variables are measured in real terms in 1988 dollars while age
and tenure variables are measured in years. To examine if observable characteristics are significantly different
across two subsamples, ‘leavers’ and ‘stayers’, average values are computed separately for each group and tstatistics for the differences between the means are reported in the last column. It is observed that stayers are,
on average, older, less educated, and have longer tenure at the firm. Also, they have higher performance
ratings, as expected. Finally, they have higher salaries, and they are more likely to earn a bonus.

4. Discussion of Empirical Results
4.1. Preliminary Analysis
Before turning to the relationship between pay variables and turnover, the analysis focuses on the two
channels through which the current value of a pay variable provides information about the worker’s future
earnings at the firm. To this end, serial correlations in pay are examined first. As discussed, if pay variables
are highly correlated over time, one can argue that their current values provide information about the worker’s
future compensation, and therefore, they are likely to affect turnover.
Table 2 reports serial correlations of total compensation, salaries, and bonus payments between three adjacent
years. The results indicate that the level of total compensation is highly correlated over time both in adjacent
periods and two-period windows. The same pattern is observed for salary level: the serial correlation in the
level of salary at the current period is close to 1 both for 1 period and 2 periods back. The serial correlations in
bonuses are weaker, but they are also significant and positive. The weak correlation in bonuses explains why
the serial correlation in total compensation is slightly weaker than that in salaries.
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Table 2. Serial Correlations in Pay
Correlation between pay variable in Correlation between residual pay
the current period and:
variable in the current period and:
1 period back
2 periods back
1 period back
2 periods back
Log(compensation)
0.973*
0.843*
0.719*
0.694*
∆Log(compensation)
-0.017
-0.022
-0.112*
-0.073*
Log(salary)
0.985*
0.956*
0.693*
0.656*
∆log(salary)
0.325*
0.276*
0.178*
0.138*
Log(bonus)
0.207*
0.193*
0.171*
0.148*
Notes: Superscript * indicates significance of the Pearson correlation statistic at the one percent level.
Columns 2 and 3 report serial correlations between vectors of the corresponding pay variable. Columns 4
and 5 report serial correlations between vectors of residuals from linear regressions of the corresponding
pay variable on age, tenure at firm, education, race, job level and salary (for bonus regressions only).
Looking at the serial correlations in growth rates, a striking difference is observed between total compensation
and salary. Since there are few workers for which a bonus earning is reported in subsequent periods, the
analysis does not include the growth rate of bonuses. Specifically, the serial correlation in the growth rate of
salaries is positive (and statistically significant), whereas the serial correlation in the growth rate of total
compensation is negative and not statistically significant. The disparity follows from the fact that workers do
not earn bonuses in each period. Therefore, the growth rate in total compensation has a considerably different
pattern over time than the growth rate in salaries. Finally, a finding common to both levels and growth rates
of pay variables is that the correlation is slightly stronger for adjacent periods than the correlation between
the current period and two periods back.
To what extent these serial correlations are driven by worker heterogeneity is important. For example, workers
at higher job levels or those with longer tenure may receive higher salary increases or bonuses. To account for
these possibilities, abnormal variation in pay variables (residuals) after controlling for age, tenure at the firm,
education, race, job level and salary (for bonus regressions only) are computed. Columns 4 and 5 report the
serial correlations in residuals in three adjacent years. As expected, serial correlations in salaries and bonus
payments are somewhat smaller, but still significant at the one percent level. Interestingly, the serial
correlation in the growth rate of total compensation becomes negative and statistically significant at the one
percent level after controlling for worker characteristics. Overall, the results indicate that although worker
characteristics explain a substantial portion of variation in pay across years, the serial correlations remain
statistically significant after removing these effects.
Next, the extent to which pay is associated with promotions is investigated. To this end, logit models are
estimated, where the dependent variable is an indicator variable that takes on a value of one if the worker
earns promotion in the current year and zero if not. The results are reported in Table 3. In addition to
performance ratings and tenure at the current job level, each specification includes controls for job level,
education, race, and age. Consistent with the earlier literature, both performance ratings and tenure at the
current job level are strongly correlated with the probability of promotions (e.g., Gibbs, 1995). The results show
that both the level and growth rate of salaries have a statistically significant positive effect on the probability
of promotions (columns 1 and 2). This result is consistent with the finding that workers with higher wage
growth are more likely to earn a promotion (Baker et al., 1994b).
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Rating=2
Rating=3
Rating=4
Tenure at level=2
Tenure at level=3
Tenure at level=4
Tenure at level>=5
Log(salary)
∆Log(salary)

(1)
-0.407***
(0.0784)
-1.339***
(0.117)
-2.467***
(0.595)
1.046***
(0.0961)
0.991***
(0.115)
0.689***
(0.148)
0.999***
(0.129)
1.135***
(0.164)

Table 3. Promotions and Pay
(2)
(3)
-0.393***
-0.396***
(0.0850)
(0.0786)
-1.235***
-1.266***
(0.124)
(0.118)
-2.307***
-2.504***
(0.598)
(0.596)
1.125***
1.081***
(0.115)
(0.0959)
1.087***
1.050***
(0.130)
(0.115)
0.837***
0.750***
(0.160)
(0.148)
1.145***
1.095***
(0.141)
(0.129)

(4)
-0.412***
(0.0842)
-1.269***
(0.124)
-2.496***
(0.597)
1.026***
(0.115)
0.997***
(0.129)
0.703***
(0.159)
1.046***
(0.140)

(5)
-0.389***
(0.0787)
-1.256***
(0.118)
-2.500***
(0.596)
1.078***
(0.0959)
1.047***
(0.115)
0.746***
(0.148)
1.094***
(0.129)

(6)
-0.335***
(0.0965)
-1.161***
(0.143)
-1.903***
(0.609)
0.855***
(0.113)
0.717***
(0.133)
0.463***
(0.176)
0.703***
(0.158)

3.837***
(0.593)

Earned bonus

0.442***
(0.073)

Earned bonus last period
Log(bonus)

0.437***
(0.080)
0.129
(0.086)
0.037***
(0.006)

0.025***
(0.007)
Log(bonus last period)
0.023***
(0.008)
N(worker-years)
11,763
11,124
11,764
11,126
11,763
6,855
Log-likelihood
-3059
-2783
-3065
-2786
-3062
-2015
R2
0.197
0.202
0.196
0.202
0.196
0.192
Notes: The results from logit models in which the dependent variable indicates whether the worker earns a
promotion in a given year. All specifications include control variables for job level, education, race, age, and
year dummies. ‘Rating=1’ and ‘Tenure at level=1’ are the omitted categories. Statistical significance at the
10%, 5%, and 1% levels denoted by *, **, and ***, respectively.
More interestingly, the findings indicate that earning a bonus, as well as the size of the bonus, is correlated
with promotion even after controlling for performance. The results in column 3 show that workers who have
earned a bonus in the current period are more likely to earn a promotion. Since the data provide a snapshot
for each year, we do not know the exact timing of promotion decisions. Therefore, this finding indicates that
the worker who earns a bonus in the current period is more likely to be assigned to the next job level in the
next period. We see that the effect of earning a bonus in the previous year is positive, but not significant at
conventional levels (column 4). In line with our expectations, bonus size is positively related to the probability
of earning a promotion (column 5). The same result holds for the bonus payment in the previous year as well.
The size of bonuses earned in both the current and previous periods have positive effect on the probability of
earning a promotion (column 6).
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Table 4. Separation Rates by Job Level and Salary Decile
Level
Bottom 2nd
3rd
4th
1
0.120
0.104 0.106 0.107
2
0.097
0.088 0.105 0.103
3
0.108
0.093 0.082 0.098
4
0.089
0.064 0.077 0.096
5
0.149
0.146 0.132 0.066
Total
0.104
0.089 0.092 0.098
Notes: Annual separation rates by job level
hierarchical level and year.

5th
6th
7th
0.109 0.123 0.091
0.106 0.088 0.098
0.069 0.421 0.100
0.095 0.722 0.076
0.104 0.063 0.048
0.093 0.074 0.088
and salary decile. Salary

8th
0.108
0.111
0.104
0.098
0.048
0.100
deciles

9th
Top
Total
0.127 0.092 0.108
0.094 0.089 0.098
0.087 0.123 0.126
0.085 0.093 0.150
0.058 0.029 0.083
0.091 0.095
are calculated within each

Table 5. Separation Rates by Job Level and Salary Increase Decile
Level
Bottom
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
Top
Total
1
0.184
0.111
0.082
0.074
0.085
0.088
0.067
0.075
0.043
0.121
0.093
2
0.165
0.107
0.083
0.059
0.095
0.092
0.083
0.074
0.092
0.111
0.096
3
0.158
0.075
0.079
0.089
0.066
0.082
0.085
0.073
0.089
0.097
0.089
4
0.157
0.096
0.079
0.069
0.071
0.083
0.068
0.065
0.067
0.091
0.085
5
0.085
0.155
0.117
0.103
0.068
0.113
0.031
0.069
0.010
0.010
0.076
Total
0.157
0.098
0.082
0.075
0.075
0.087
0.073
0.070
0.072
0.095
Notes: Annual separation rates by job level and salary increase decile. Salary increase deciles are calculated
within each hierarchical level and year.
Before estimating the correlates of turnover, it is worth examining exit rates by job level and pay decile. Pay
deciles are calculated within each hierarchical level and year. Therefore, one can see how exit rates vary across
pay deciles within a job level. Table 4 presents exit rates by job level and salary decile. The results indicate that
there is little variation in exit behavior across salary deciles. Across levels, on the other hand, workers at levels
3 and 4 are more likely to separate than workers at other job levels. Tables 5 examines the pattern of exit rates
by job level and deciles of salary increase. Two patterns are noticeable in all job levels but level 5: first, exit
rates are the highest in the bottom decile and decrease afterwards; second, exit rates start to increase in the
highest two deciles. Interestingly, workers at top deciles leave the firm more often than worker at lower
deciles. One possibility is that the firm has limited slots to grant promotions (a situation referred to as
promotion bottlenecks). Hence, workers who are not granted a promotion leave the firm since their earnings
cannot go beyond the upper limit imposed by pay scales unless they are promoted to the upper job level. The
constraint on wage raises imposed by pay scales is referred to as the ‘Green Card’ effect by Baker et al. (1994a).
This effect implies that in a given job category workers at lower wage deciles experience higher raises than
workers at higher wage deciles. Therefore, the finding that workers at top wage deciles are more likely to
separate is consistent with the green card effect in the sense that workers who are not satisfied with their wage
raises have higher propensities to separate. Finally, Table 6 reports exit rates by job level and bonuses. Because
bonuses are not earned in each period, the relationship between bonus payments and exit rates are erratic,
especially in levels 1 and 5.
Table 6. Separation Rates by Job Level and Bonus Decile
Level
Bottom 2nd
3rd
1
0.087
0.170
0.205
2
0.143
0.083
0.127
3
0.107
0.076
0.059
4
0.073
0.103
0.106
5
0.179
0.036
0.029
Total
0.103
0.096
0.096
Notes: Annual separation rates by
hierarchical level and year.

İşletme Araştırmaları Dergisi

4th
5th
6th
7th
8th
0.057
0.200
0.028
0.127
0.128
0.080
0.094
0.030
0.098
0.090
0.068
0.067
0.103
0.068
0.046
0.063
0.062
0.091
0.087
0.071
0.028
0.108
0.143
0.065
0.056
0.065
0.080
0.086
0.085
0.067
job level and bonus decile. Bonus deciles
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9th
Top
Total
0.115
0.164
0.129
0.033
0.096
0.087
0.059
0.113
0.074
0.071
0.111
0.085
0.083
0.071
0.079
0.067
0.111
are calculated within each
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4.2. Pay Variables and Turnover
This section examines how salaries and bonuses related to turnover. To this end, logit models are estimated,
where the dependent variable is an indicator variable that takes on a value of one if the worker turnovers in
the current year and zero if not. The discussion starts with how the level and growth rate of salaries are related
to the probability of turnover. This analysis is based on the full sample. The next part of analysis turns to the
relationship between bonuses and turnover after controlling for salary (both its level and growth rate). Since
bonuses are available only in the restricted sample, this part of the analysis is based on that sample.
TABLE 7A. Salary and Turnover (Pooled Logits)
Log(salary)

-0.124
(0.0943)

0.223*
(0.128)

0.0696
(0.132)

∆Log(salary)

-6.495***
(0.435)
0.252***
(0.0661)
0.395***
(0.0706)
0.519***
(0.0800)
0.322*
(0.176)

-3.794***
(0.539)
0.257***
(0.0778)
0.406***
(0.0855)
0.605***
(0.102)
0.529*
(0.281)
0.288***
(0.0669)
0.740***
(0.0861)
1.556***
(0.196)

-3.432***
(0.544)
Level=2
0.233***
0.190***
0.300***
0.348***
(0.0553)
(0.0695)
(0.0722)
(0.0818)
Level=3
0.295***
0.274***
0.434***
0.516***
(0.0654)
(0.0841)
(0.0889)
(0.0895)
Level=4
0.368***
0.362***
0.572***
0.707***
(0.0927)
(0.123)
(0.129)
(0.104)
Level=5
0.255
0.212
0.544*
0.669**
(0.196)
(0.306)
(0.310)
(0.282)
Rating=2
0.379***
0.350***
0.278***
(0.0578)
(0.0583)
(0.0670)
Rating=3
0.937***
0.859***
0.709***
(0.0751)
(0.0768)
(0.0864)
Rating=4
1.897***
1.791***
1.527***
(0.184)
(0.185)
(0.196)
Tenure at level=2
0.171**
0.0960
(0.0669)
(0.0774)
Tenure at level=3
0.305***
0.215**
(0.0871)
(0.0925)
Tenure at level=4
0.408***
0.306***
(0.107)
(0.111)
Tenure at level>=5
0.559***
0.474***
(0.111)
(0.113)
N(worker-years)
31,524
21,153
21,153
25,614
18,145
18,145
Log-likelihood
-10380
-6617
-6603
-8044
-5565
-5555
R2
0.0361
0.0568
0.0588
0.0515
0.0595
0.0611
Notes: The results from pooled logit models in which the dependent variable indicates whether the worker
separates in a given year. Models are estimated using the full sample described in the text. ‘Level=1’,
‘Rating=1’, and ‘Tenure at level=1’ are the omitted categories. Statistical significance at the 10%, 5%, and 1%
levels denoted by *, **, and ***, respectively.
To address the effect of unobserved worker heterogeneity on propensities to turnover, both pooled and fixedeffects (FE) logits are estimated. All pooled logits include controls for age, tenure at firm, education level, year,
and race, whereas these variables are dropped in fixed-effects estimations. Overall, three different
specifications are estimated for each pay variable. The baseline specification includes the set of control
variables enumerated above (only for pooled regressions) and indicator variables for job levels. The second
one augments the baseline specification with indicator variables for performance ratings, while the third
specification further augments it by adding indicator variables for tenure at the current job level.
Table 7A and 7B display the results from pooled and FE logit models, respectively, in which the pay variable
of interest is salary. The results from pooled logits (columns 1 to 3 on Table 7A) indicate that salary level is not
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related to turnover. By contrast, in the FE logits the coefficient estimates for salary level are positive and
significant at the one percent level (see columns 1 to 3 on Table 7B). This means that workers with higher
salaries are more likely to turnover even after controlling for time-invariant worker heterogeneity. As
discussed earlier, this finding is not consistent with the search theories predicting a negative effect of the
current wage on the probability of turnover. However, there is no consensus in the empirical literature about
the effect of current salary on turnover. For example, Galizzi and Lang (1998) also find a positive relationship
between the current wage level and turnover. A possible explanation for this finding might be that higher
salaries reflect workers for which the labor market demand is higher. For example, if the skills of workers with
higher salaries are more transferable to outside firms, they are more likely to receive wage offers higher than
their current wages. Consistent with this argument, Murphy and Zabojnik (2004) show that an increase in the
transferability of the worker’s skills (i.e., an increase in the ratio of general to firm-specific human capital)
leads to fewer internal promotions, more external hires, and increase in average wages. However, the data do
not permit us to test this hypothesis.
TABLE 7B. Salary and Turnover (Fixed-Effects Logits)
Log(salary)

7.107***
(0.381)

9.193***
(0.631)

4.441***
(0.930)

∆Log(salary)

-7.317***
(0.544)
4.486***
(0.458)
8.418***
(0.531)
12.97***
(0.679)
15.72***
(0.885)

-7.403***
(0.846)
5.228***
(0.727)
9.349***
(0.821)
15.97***
(1.385)
18.72***
(1.652)
0.973***
(0.137)
2.026***
(0.168)
3.093***
(0.307)

-2.632**
(1.119)
Level=2
4.276***
4.582***
11.79***
12.94***
(0.385)
(0.599)
(0.858)
(0.962)
Level=3
7.651***
7.998***
21.53***
23.39***
(0.462)
(0.703)
(1.243)
(1.360)
Level=4
10.91***
12.61***
32.78***
35.19***
(0.577)
(1.239)
(1.972)
(2.078)
Level=5
12.44***
14.48***
42.96***
45.58***
(0.782)
(1.636)
(2.614)
(2.687)
Rating=2
1.000***
0.853***
0.858***
(0.136)
(0.214)
(0.208)
Rating=3
2.400***
1.714***
1.570***
(0.165)
(0.251)
(0.247)
Rating=4
4.343***
3.248***
2.855***
(0.320)
(0.411)
(0.408)
Tenure at level=2
2.948***
2.617***
(0.249)
(0.257)
Tenure at level=3
5.471***
5.287***
(0.341)
(0.355)
Tenure at level=4
7.844***
7.840***
(0.426)
(0.447)
Tenure at level>=5
10.78***
10.90***
(0.508)
(0.539)
N(worker-years)
18,270
7,950
7,950
14,406
6,736
6,736
Log-likelihood
-3370
-1407
-720.8
-2876
-1353
-700.0
R2
0.314
0.411
0.698
0.258
0.336
0.657
Notes: The results from fixed-effect logit models in which the dependent variable indicates whether the worker
separates in a given year. Models are estimated using the full sample described in the text. ‘Level=1’,
‘Rating=1’, and ‘Tenure at level=1’ are the omitted categories. Statistical significance at the 10%, 5%, and 1%
levels denoted by *, **, and ***, respectively.
Unlike salary level, the growth rate of salary has a negative and statistically significant (at the one percent
level) effect on turnover. Specifically, both pooled logits (columns 4 to 6 on Table 7A) and FE logits (columns
4 to 6 on Table 7B) indicate that the probability of turnover declines with the growth rate of salary in the
current period. Recall my conjecture that because the growth rate of salaries is positively related to the
worker’s future compensation, it should be negatively related to turnover. Based on this rationale, one expects
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that the negative effect of the growth rate of salary on turnover should decline, in absolute terms, when the
worker’s current performance and his promotion prospects are accounted for. The results are generally
consistent with this postulate; the point estimate for the growth rate of salary decreases, in absolute value,
after controlling for performance and tenure at the current job level. Indeed, the decrease is more dramatic in
FE logits since the point estimate almost reduces to the one third of its level in the baseline specification.
Before turning to other pay variables, it is worth discussing how the control variables for worker performance
and promotion prospects are related to turnover. The point estimates for performance ratings and tenure at
the current level are in line with our expectations. The probability of turnover decreases with the worker’s
performance. The relationship between the probability of turnover and binary indicators for tenure at the
current job level, which are intended to capture the variation in promotion probabilities, is monotonic.
Workers with longer tenure at the current job level are more likely to turnover after controlling for tenure at
the firm. This suggests that the tenure at the current job level may be used to proxy the worker’s promotion
prospects.
As noted before, the analysis on bonus payments is based on the restricted sample since the bonus data span
the 1981-1988 period. The following two robustness checks are performed. First, all specifications reported in
Table 7A and 7B, which are based on the full sample, are re-estimated using the restricted sample. Results
from the restricted sample are qualitatively the same and quantitatively very similar to the results from the
full sample. Therefore, one can conclude that the growth rate of salary has a statistically significant negative
effect on the probability of turnover in both samples. Second, to examine whether bonus recipients and nonrecipients are any different towards their propensities to turnover, Table 7A and 7B are reproduced separately
for the two sub-groups. The pooled logits indicate that workers in these subgroups are very similar in terms
of their turnover behavior. However, the results from FE logits estimated using the subsample of nonrecipients are not informative since there are very few observations to estimate these models.
TABLE 8. Pay Variables and Turnover (Pooled Logits)
VARIABLES
Log(salary)

(1)
0.151
(0.192)

(2)
0.140
(0.146)

(3)
0.350*
(0.185)

(4)
0.162
(0.192)

∆Log(salary)
Earned bonus

Level=3
Level=4
Level=5
Rating=2
Rating=3
Rating=4
Tenure at level=2
Tenure at level=3
Tenure at level=4

(6)

(7)

-5.545***
(0.584)

-2.686***
(0.689)

-2.351***
(0.691)

-0.020***
(0.005)
0.251**
(0.111)
0.427***
(0.116)
0.650***
(0.127)
0.316
(0.249)

-0.016**
(0.006)
0.332***
(0.127)
0.479***
(0.138)
0.801***
(0.154)
0.573
(0.385)
0.405***
(0.0975)
1.013***
(0.124)
1.606***
(0.263)

-0.014**
(0.006)
0.449***
(0.132)
0.625***
(0.143)
0.941***
(0.158)
0.817**
(0.389)
0.390***
(0.0978)
0.978***
(0.124)
1.559***
(0.263)
0.114
(0.116)
0.248*
(0.135)
0.501***

-0.192**
(0.0807)

Log(bonus)
Level=2

(5)

0.318***
(0.121)
0.439***
(0.143)
0.664***
(0.197)
0.414
(0.453)
0.483***
(0.0913)
1.095***
(0.115)
1.762***
(0.254)
0.134
(0.106)
0.259**
(0.130)
0.511***
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-0.022***
(0.005)
0.149
(0.0965)
0.183*
(0.109)
0.262*
(0.148)
-0.121
(0.296)

-0.015**
(0.006)
0.190
(0.117)
0.251*
(0.136)
0.411**
(0.185)
-0.0530
(0.439)
0.514***
(0.0905)
1.164***
(0.113)
1.872***
(0.252)
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-0.014**
(0.006)
0.318***
(0.121)
0.437***
(0.143)
0.662***
(0.197)
0.415
(0.453)
0.483***
(0.0913)
1.096***
(0.115)
1.764***
(0.254)
0.135
(0.106)
0.260**
(0.130)
0.512***
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(0.158)
(0.158)
(0.160)
Tenure at level>=5
0.581***
0.582***
0.591***
(0.162)
(0.162)
(0.162)
N(worker-years)
8,628
12,746
8,628
8,628
11,492
8,152
8,152
Log-likelihood
-2848
-4330
-2856
-2848
-3755
-2647
-2638
R2
0.0629
0.0369
0.0603
0.0629
0.0490
0.0619
0.0649
Notes: The results from pooled logit models in which the dependent variable indicates whether the worker
separates in a given year. Models are estimated using the restricted sample. ‘Level=1’, ‘Rating=1’, and
‘Tenure at level=1’ are the omitted categories. Statistical significance at the 10%, 5%, and 1% levels denoted
by *, **, and ***, respectively.
To examine the effect of bonus payments on turnover, logit models with different specifications are estimated.
The results from pooled and FE logits are displayed in Tables 8 and 9, respectively. Before looking at how
bonus size is related to turnover, it is first examined whether earning a bonus in the current period affects
turnover. The results in column 1 (in both pooled and FE logits) show that earning a bonus in the current
period is negatively related to turnover, controlling for the current level of salary. This is true even in the
richest specification where the worker’s performance and promotion prospects are controlled for. This result
suggests that bonuses provide additional information in understanding turnover.
To be consistent with the earlier approach, the paper first tests the effect of bonus payments conditioned on
the current salary level (columns 2 to 4 on Tables 8 and 9) and repeats the analysis replacing the level of current
salary with the growth rate of salary (columns 5 to 7 on Tables 8 and 9). The results from pooled logits indicate
that the size of the bonus payment in the current period has a negative and statistically significant effect on
the probability of turnover after controlling for the current salary level. Note that the negative effect of bonuses
persists after fixed effects are taken into account. Particularly, the estimated negative effect decreases in
absolute value in pooled logits, whereas the effect peaks in column 4 in which performance and promotions
prospects are controlled for in FE logits. Consistent with the earlier results, salary level has no significant effect
on the probability of turnover when data are pooled, whereas it has a statistically significant and positive
effect in FE regressions.
TABLE 9. Pay Variables and Turnover (Fixed-Effects Logits)
VARIABLES
Log(salary)

(1)
39.07***
(2.217)

(2)
39.03***
(2.215)

(3)
52.24***
(4.620)

(4)
60.09***
(7.239)

∆Log(salary)
Earned bonus

Level=3
Level=4
Level=5

(6)

(7)

-5.986***
(0.990)

-3.904***
(1.476)

-2.724
(2.056)

-0.070***
(0.009)
4.503***
(1.017)
9.327***
(1.437)
14.29***
(1.772)
17.05***
(2.114)

-0.055***
(0.013)
4.443***
(1.084)
8.946***
(1.498)
26.58
(563.3)
43.46
(3,045)
0.847***
(0.221)
2.116***
(0.297)
2.204***
(0.500)

-0.056***
(0.018)
14.04***
(1.737)
25.37***
(2.762)
52.64
(925.9)
83.21
(6,161)
0.456
(0.323)
1.201***
(0.428)
1.281*
(0.682)

-0.969***
(0.202)

Log(bonus)
Level=2

(5)

3.817***
(1.304)
6.021***
(1.911)
7.665***
(2.426)
13.26
(35.05)

Rating=2
Rating=3
Rating=4
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-0.072***
(0.015)
3.810***
(1.305)
6.029***
(1.921)
7.673***
(2.428)
13.27
(34.95)

-0.045*
(0.027)
4.525
(3.003)
6.692*
(3.693)
20.33
(1,450)
39.42
(86,991)
0.911**
(0.452)
3.491***
(0.545)
5.327***
(0.749)
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-0.092**
(0.040)
8.369***
(2.114)
13.43***
(2.864)
38.72
(8,074)
63.26
(19,268)
0.496
(0.635)
2.770***
(0.758)
4.446***
(0.977)
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Tenure at
level=2
Tenure at
level=3
Tenure at
level=4

1.343**

2.816***

(0.603)
4.321***

(0.485)
5.898***

(0.876)
7.801***

(0.759)
9.296***

(1.243)
(1.042)
Tenure at
11.60***
12.97***
level>=5
(1.669)
(1.321)
N(worker-years)
3,269
3,269
1,669
1,669
2,920
1,561
1,561
Log-likelihood
-394.0
-394.2
-137.3
-78.24
-759.2
-381.6
-184.7
R2
0.643
0.643
0.764
0.865
0.227
0.299
0.660
Notes: The results from fixed-effects logit models in which the dependent variable indicates whether the
worker separates in a given year. Models are estimated using the restricted sample. ‘Level=1’, ‘Rating=1’, and
‘Tenure at level=1’ are the omitted categories. Statistical significance at the 10%, 5%, and 1% levels denoted by
*, **, and ***, respectively.
When both the growth rate of salary and the bonus payment are included in the estimating equation, the
results are consistent with the hypothesis that both of these variables have negative effects on turnover.
Comparing the point estimates for bonuses across specifications leads to the following conclusions. First,
bonus payments have a negative and significant effect on the probability of turnover in both pooled and FE
logits. Second, similar to point estimates for the growth rate of salary, the point estimates for bonus payments
slightly decrease when controls for performance ratings and tenure at the current job level are included.
Overall, the negative effects of both the growth rate of salary and bonus payments are robust to model
specification.

5. Conclusion
This paper examines how pay is related to turnover. The wealth maximization hypothesis posits that the
current values of salary and bonuses can relate to turnover to the extent they provide information about the
worker’s future compensation. Accordingly, because the probability of turnover should be negatively related
to the worker’s expected future earnings at the firm, salaries and bonuses are expected to be negatively related
to turnover to the extent they are associated with higher future earnings at the firm. The analysis reports
supporting evidence for this hypothesis.
The empirical analysis yields several results. First, the growth rate of salary is negatively related to turnover
with or without including worker fixed effects. By contrast, the level of current salary is positively related to
turnover only when worker fixed effects are included. Second, bonuses are related to turnover. More
specifically, both earning a bonus and the size of the bonus are negatively related to turnover, holding the
current salary or the growth rate of salary constant. Further, the negative relationship between bonuses and
turnover is robust to including proxies for performance and promotion prospects. Hence, the results provide
support for the wealth maximization hypothesis.
The findings contribute to the literature by providing robust evidence concerning the mitigating role of
bonuses on turnover. Several aspects of the analysis differ from those of the existing studies. First, it focuses
on workers at managerial jobs while the existing studies use data either from blue collar workers or from a
single profession. Second, it employs individual-level pay, rather than team-based bonuses or aggregate
performance-pay schemes. Third, the data include detailed information about the worker’s performance and
job level. Finally, due to the longitudinal nature of the date, the analysis takes into account unobserved worker
heterogeneity.
These features contrast with some recent studies which also report a negative relationship between bonuses
and turnover. For example, O'Halloran (2012) uses data from the National Longitudinal Survey of Youth
(NLSY) to construct a sample for the 1988-2000 period. Although he finds that earning a bonus is negatively
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related to turnover, his regressions do not control for either performance or unobserved worker heterogeneity,
and he does not report any results concerning bonus size. Ryu and Jinnai (2021), on the other hand, focus on
teachers in North Carolina schools and find that the relationship between bonuses and turnover hinges on the
worker’s salary. Yet, they consider group-based bonuses, rather than individual bonuses. Finally, Van der
Stede et al. (2020) use compensation data of production line workers in an electronic chip manufacturing plant
in China. They find that bonuses are negatively related to turnover after controlling for tenure at the firm and
task complexity. However, they do not control for worker performance and promotion prospects.
The current analysis implies that bonuses should be taken into account in the examination of worker turnover.
As discussed, while the relationship between salary and turnover hinges on the econometric specification,
evidence concerning the role of bonuses in mitigating turnover is robust. Thus, if pay is an important
explanatory variable, salary and bonuses should be used separately in the analysis. Moreoever, the analysis
yields practical implications for the firm. To retain productive employees, the firm should pay bonuses, rather
than raising salaries, because salary increases may be counterproductive while bonuses may have the intended
effect on turnover.
The results of the paper also point out some directions for future research. For example, some results
concerning the role of salaries or bonuses on turnover may be driven by idiosyncrasies of the firm studied
here. Therefore, it would be interesting to use a multi-firm dataset set to examine the extent to which the
results hold across firms from a range of industries.
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Yöntem – Gerçekleştirilen çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak Mustafa Koç’un vefatına dair haberler
incelenmiştir. Haberlerdeki hikaye temaları içerik analizine tabi tutulurken Tobias’ın “20 Master Plots and
How to Build Them” adlı kitabındaki hikaye örüntüleri baz alınmış, bu örüntüler iş yaşamına uyarlanmıştır
Bulgular – Temel alınan 20 adet hikaye örüntüsünden 9 tanesinin incelenen haberlerde yer aldığı tespit
edilmiştir. Yine bu bağlamda incelenen haberler, örüntüler kapsamında kategorilere ayrılmıştır. Kategoriler
Mustafa Koç’un kişisel yaşamını, iş hayatını ve vefat sürecini kapsamaktadır. Bu üç ana başlık altında ise daha
ayrıntılı bir biçimde bir lider olarak Mustafa Koç’un kamuoyuna nasıl yansıtıldığı irdelenmiş ve yine
kategorilere ayrılmıştır. Böylece Mustafa Koç’un “sporsever”, “hayvansever”, “saygın ve eğitimli”, “ailesine
düşkün”, “başarılı”, “sosyal sorumluluk sahibi ve herkes tarafından sevilen” bir lider olarak kamuoyuna
yansıtıldığı tespit edilmiştir.
Tartışma – Kuvvetli bir kurumsal iletişim bağı için artık belirli sınırlar içerisindeki iletişim faaliyetleri yeterli
gelmemektedir. Hem kurumlar tarafından hem de medyalar tarafından kullanılabilen hikaye anlatımı, lider
unsuru ile birleştiğinde kurumların iletişim çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bu çalışma da
hikaye anlatımı ögelerinin bir medya aracı olarak gazetelerde nasıl kullanıldığı, bir kurum liderinin ve bu
bağlamda kurumun nasıl yansıtıldığı ortaya çıkarılmıştır. Çıkarılan bu sonuçlarla beraber alana yönelik bir
bakış açısı sağlanmış ve hikaye anlatımının kullanımı ortaya konulmuştur.
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Design/methodology/approach – In this study, news about the death of Mustafa Koç was analyzing by using
content analysis method. While the story themes in the news is subject to content analysis, the story patterns
in Tobias' book "20 Master Plots and How to Build Them" are based on, and these patterns are adapted to
business life.
Findings – It was determined that 9 of these 20 story patterns were included in the news that examined. The
news examined in this context are divided into categories within the scope of patterns. The categories cover
the personal life, business life and death process of Mustafa Koç. Under these three main headings, how
Mustafa Koç as a leader was reflected to the public in more detail was examined and again divided into
categories. Thus, it was determined that Mustafa Koç was reflected to the public as a “sports lover”, “animal
lover”, “respected and educated”, “fond of his family”, “successful”, “socially responsible and loved by
everyone”.
Discussion – Communication activities within certain limits are no longer sufficient for a strong corporate
communication bond. When combined with the storytelling leader element, which can be used by both the
corporates and the media, it adds a different dimension to the communication efforts of the institutions. In
this study, it has been revealed how the storytelling elements are used in newspapers as a media tool, how a
corporate leader and in this context the corporate is reflected. With these results, a perspective on the field has
been provided and the use of storytelling has been revealed.
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1. GİRİŞ
Günümüz dünyasında kurumlar rakipleri arasından sıyrılmak ve fark yaratabilmek için birçok yol
denemektedir. Kurumsal iletişim kapsamında yapılan bu çalışmalar, kurumların hedef kitle tarafından
algılanmasını şekillendirmekte ve kurum için bir duruş yaratmaktadır. Kurumsal kimlik, imaj, kültür gibi
birçok ögeyi içinde barındıran kurumsal iletişim kavramı bir kuruma özgü yapının tanımlanmasında ve
kitlelere yansıtılmasında oldukça önemli bir unsurdur. Kurumu bireyselleştiren, benzersizleştiren bu ögeler
en başta da belirtildiği üzere kurumun benzerlerinden ayrılmasına yardımcı olmaktadır.
Özellikle köklü kuruluşlar, onları kuran veya geliştiren başarılı liderlerle beraber anılmaktadır. Liderler hem
kurum içi hem kurum dışı hedef kitleye yönelik iletişimde oldukça önemli araçlardır. Bir kurumun başında
bulunan, kurumu temsil eden yönetici, kurumun görünen yüzünü oluşturmaktadır. Özellikle kurum dışına
yönelik olan iletişimde, kitleleri etkilemek ve harekete geçirmekte liderler oldukça etkilidirler.
Hikaye anlatımı ise milyonlarca yıldır insanlarla beraber yaşayan ve büyüyen bir alandır. İnsanlığın
doğuşundan itibaren varlığını sürdüren bu alan, bilgiyi aktarmada çokça kullanılmaktadır. Bilgilerin akılda
kalıcılığını arttıran, alınan bilgilerin hafızada düzenlenmesini kolaylaştıran hikaye anlatımı kurumsal
iletişimde de kullanılabilmektedir. Kurumların doğuş hikayeleri, meydana getirdikleri başarıların hikayeleri
liderlerin bir kurumla beraber gelişen hayat hikayeleri, kurumu yükseltmelerinin hikayeleri, kurumsal iletişim
unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu sayede hikaye anlatımının özelliğinden kaynaklı olarak hem lider hem de
kurumla ilgili bilgiler kitlelerin hafızasında daha kolay yer edinebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanılan hikaye anlatımı kavramını kurumsal iletişim
bağlamında incelemek ve bir kurumun topluma nasıl yansıtıldığını ortaya çıkarmaktır. Bu sebeple Türkiye’nin
önde gelen kurumlarından olan Koç Holding ve Koç Holding’in 2003 – 2016 yılları arasında yöneticisi olan
Mustafa Koç’un vefat haberleri incelenmiştir. Araştırmada Basın İlan Kurumu’ndan alınan tiraj verilerine göre
seçilen sekiz gazete ve gazetelerdeki Mustafa Koç ile ilgili yayımlanan haberler ele alınmıştır. Bu haberlerdeki
hikaye unsurları Tobias’ın “20 Master Plots” adlı kitabındaki hikaye örüntülerine göre ayrıştırılmış ve
kategorilendirilmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Hikaye Anlatımı
Hikaye kavramının ne olduğuna dair bir cevap arayan McKee, bu sorusuna cevap olarak hikayenin, hayatın
neden ve nasıl değiştiğini anlattığını dile getirir (2003: s. 52). Bir diğer kaynağa göre ise hikaye basitçe şöyle
tanımlanmaktadır: İki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşen, geçmişte yaşanan ya da gelecekte olması
muhtemel bir olayın anlatıldığı, yorumlandığı ve sorgulandığı bir durumdur (Boje, 1991: s. 8). Hikayeler uzun
zamanlar boyunca bireylere bir şeyleri öğretebilmek için metafor olarak kullanılmıştır. Ayrıca hikayeler,
insanların dünyayı görmelerini sağlayan bir pencere ve aynı zamanda kendi düşüncelerinin yansımalarını
kavramayı sağlayan bir ayna işlevi görmektedir (Barker ve Gower, 2010: s. 306).
Smith ve Hanover insanları sosyal hayvanlar olarak tanımlamaktadır. Onlara göre hikayeleri toplama ve
paylaşma ihtiyacı, atalarımızın ateşin etrafında toplanıp öldürdükleri avlarını mağara duvarlarında
belgelediklerindeki zamana, insan oğlunun şafağına kadar uzanmaktadır. Binlerce yıldır süren siyasi ve sosyal
ayaklanmalar, doğal ve insan kaynaklı felaketler ve teknolojik gelişmeler dünyayı yeniden ve yeniden
değiştirirken bir şeyleri paylaşma isteği baki kalmıştır. İnsanların hikayeleri paylaşma gereksinimi bin yıldan
fazladır değişmemesine rağmen onları paylaşma yöntemleri değiştirmiştir (2016: s. 1). Harari’ye göre ise insan
özellikle bilişsel devrimi yaşadıktan sonra, tanrılar, dinler, efsaneler ve mitler ortaya çıkmaya başlamıştır, bu
durum dilin gelişmesiyle yakından alakalıdır. Bununla beraber gelişen hayal gücü ve kurgu yeteneğiyle
insanlar ortak mitler oluşturmuşlardır. İnsanların ortaklaşa oluşturdukları bu kurgular sayesinde kurumlar
meydana gelmiş, örgütlenmeler yaşanmıştır. Üzerinde durulması gereken mesele kişilere hikayeler
anlatmaktan ve kişileri bu hikayelere inandırmaktan geçmektedir (2016: s. 37-46).
Dünyanın dört bir yanında kurgu ve şiir edebiyatı, son zamanlardakinden farklı olarak, basım, yazım, radyo,
televizyon, sinema ve internet gibi biçimlerin geliştirilmesinden çok önce bile, binlerce yıl boyunca sözlü
olarak var olmuştur. Hikâyelerin sözlü anlatımı, şarkı, ilahi, düz konuşma ya da başka şekillerde
gerçekleştirilen sosyal bir olaydır ve günümüzde de sıklıkla devam etmektedir. Öykü anlatımı, okumak ve
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yazmaktan çok daha önemli olabilmektedir (Park, 2001: s. 18). Buradan da anlaşılacağı üzere hikâye anlatıcılığı
yüzyılladır var olagelmiştir ve teknolojinin gelişimiyle beraber, kendini yeni teknolojilere entegre ederek
hayatın bir parçası olmayı sürdürmektedir.
Hikâye anlatımı, sadece çocukluktan itibaren okuma, dinleme ve anlatma gibi hikâye çeşitlerine alışık
olunduğu için değil, aynı zamanda daha kolay hatırlandığı, rasyonel argümanlar, istatistikler ya da
gerçeklerle karşılaştırıldığında daha etkileyici ve inandırıcı olduğu için de en eski ve en güçlü iletişim
biçimlerinden biridir. Ayrıca, bireysel düzeyde, insan hafızası hikâyeye dayanmaktadır çünkü bilgi, hikayeler
şeklinde ve sosyal bir düzeyde sıralanıp, depolanıp alınmaktadır. Yine sosyal bir düzeyde hikayeler, hayatı,
bir başlangıcı, ortası ve sonu olduğu için daha anlaşılabilir kılmaktadır (Ballester ve Sabiote, 2016: s. 117).
Bireyler bilgiyi alırken ve depolarken bilginin kendi içinde anlamlı bir bütün sağlaması için bilgi öbeklerine
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle de hikayeleştirerek anlatım bireylerin sunulan mesajları anlayabilmesi ve
kabul etmesi açısından önemlidir (Akbayır, 2016: s. 69).
Hikayeler, nüfuz edilmesi zor olan ya da sıkı bir şekilde korunan zaman sınırlarını, uzayı, mekanı
aşabilmektedir. Yazının pek yaygın olmadığı ve kutsal olduğu zamanlarda zahmetli bir şekilde yazılan el
yazıları, onları yazan tercümanlara, rahiplere ve bakanlara kutsal bir güç kazandırmıştır. Endüstriyel devrim
ise bunu yerle bir etmiştir, matbaa standartlaştırılmış eserleri damgalayan ilk makinelerden biridir.
Matbaacılık, hikaye anlatımının endüstriyelleşmesinin başlangıcı olmuştur ve tartışmaya açık biçimde
insanileşme sürecinin en derin değişimlerinden biridir. İkinci büyük gelişim olan elektronik devrim,
telekomünikasyon alanına öncülük etmiştir. İnsanlık tarihinde ilk kez çocuklar, seri üretilen hikayelerin günde
ortalama yedi saatten fazla ulaştığı evlerde doğmaktadır. Uyanık kalınan çoğu saat ve hatta genelde rüyalar
bile bu hikayelerle dolmaya başlamıştır. Hikayeler artık ailelerden, okullardan, kiliselerden, mahallelerden ve
çoğu zaman kişilerin kendi ülkelerinden gelmek yerine satılacak bir ürünü, hizmeti veya bir fikri olan
şirketlerden gelmeye başlamıştır (Gerbner, 1999: s. 10-11).
2.1.2. Hikâye Anlatımının İşlevleri
Günlük yaşamda kişiler samimiyetten, akıcılıktan ve akılda kalıcılıktan hoşlanmaktadırlar. Birbirleriyle
diyaloğa giren insanlar, söylemek istediklerini bilimsel bir makalenin maddeleri gibi değil de daha basit
hikayeler şeklinde anlatmaktadırlar. Sadece kişisel konuşmalarda değil reklamlarda, kitaplarda, eğitimde ve
daha birçok alanda hikayeler kavramayı kolaylaştırması nedeniyle kullanılmaktadır.
İnsanın düşünce yapısı indekslemeyi içermektedir. Bir hikayeyi ya da deneyimi özümsemek için onu bellekte
bir yere iliştirmek gerekmektedir. Hafızanın etkili olabilmesi için belirli deneyimler ve bu deneyimlere ilişkin
göstergeler içermelidir. Kişiye bir durum hakkında ne kadar çok bilgi verilirse, kişi bunları belleğinde daha
fazla yere yerleştirip belleğindeki diğer olaylarla ilişkilendirebilmektedir. Hikaye birçok indeks içermesi
sebebiyle bellekle ilişkilendirmede faydalı olmaktadır. İndekslerden bazıları yerler, inançlar, tutumlar, şüpheli
kararlar veya sonuçlar olabilmektedir. Ve sonuç olarak hikaye ne kadar çok indeks barındırırsa, hikayeye
maruz kalan kişinin hikayeyi belleğindeki önceki deneyimlerle ilişkilendirme sayısı ve gelecekte bu bilgiyi
tekrar çağırma olasılığı oldukça yüksek ihtimallere çıkmaktadır. Böylelikle kalıcı bir öğrenme
gerçekleşmektedir (Schank, 1999: s. 90).
Wachtman ve Johnson (2009: s. 30-31) hikayelerin ikna edici yapılarını altı maddeye dayandırmıştır.
Bunlardan ilki hikayelerin öğretici bir nitelik taşımasıdır. Bunun sebebi ise hikayelerin, yazılı sözcüklerin
gelişinden önce bilgi aktarımının yegane yolu olmasıdır. İkinci sırada hikayelerin insanları birleştirme
maddesi gelmektedir ve bu maddeye göre hikayeler kişilere ait olma hissi verir. Üçüncü sırada bulunan
hikayelerin anlam yaratma niteliği ise hikayelerin, kişilerin ve toplumların kendileri hakkında anlamlı bir
şekilde düşünmelerini sağladığını belirtir. Ardından gelen hikayelerin harekete geçirme işlevi ise hikayelerin
milletleri etkileme ve onları savaşa dahi sokabilme yeteneğine odaklanır. Hikayelerin akılda kalıcı olması
özelliğini açıklayan beşinci başlıkta ise yaratılan hikayelerin bir noktada geçmiş anıların aktarımı olduğu için
hafızayı harekete geçirdiğinden bahsedilir. Son olarak hikayelerin temel insan gerçeğiyle bir bağlantısı vardır
denilir. Bu durumda hikayeler mit ve arketip alanına taşınır. Her iki kavram da bilinçsiz olmasına ragmen
insan davranışları üzerinde güçlü etkileri olan imgelerin ve sembollerin zengin bir kaynağıdır.
Hikaye anlatımındaki önemli noktalardan biri de insanlarla özdeşim yaratabilecek bir senaryodur. Çünkü
dinleyiciler hikayenin içinde kendilerinden bir şey bulabildikleri zaman bağ kurmaya başlamaktadırlar.
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Kişiler anlatılan hikayede kendini, eksiklerini, hayallerini, amaçlarını veya kusurlarını bulabilirler ki zaten
önemli noktada burasıdır. Hikayeyi güçlü kılan etmen budur, dinleyici ile sağladığı bağ, kişinin kendi içindeki
duyguları hikayede bulmasından geçmektedir (McColl ve Legorburu, 2016: s. 51). Kurumlar, markalar ya da
kişiler sahip oldukları gerçek ya da gerçek dışı hikayeleri eskiye göre daha geniş bir alana, görece daha kolay
bir şekilde ulaştırabilmektedirler. Bugün okunan bir haber, dinlenen bir şarkı ya da seyredilen bir reklam filmi,
temelinde bir hikaye barındırmaktadır. Çağın hikaye anlatıcıları, torunlarına hikaye anlatan yaşlı kişilerden
ziyade büyük liderler, markalar, kurumlar haline gelmiştir. Satın alınan ürünlerin hikayeleri televizyonda
veya internet sayfalarında seyredilmektedir. Büyük şirketlerin liderlerinden dinlenen başarı hikayeleri
kurumsal anlamda olumlu etki sağlamaktadır.

2.2. Kurumsal İletişimde Hikaye Anlatımı
Öncelikli olarak kurum kavramını açıklamak gerekirse kurumlar bir arada bulunan kişilerin sahip olduğu
değerleri, inançları, gelenekleri, davranışları meydana getiren formel ve informel kurallara sahip olan
yapılardır. Günümüz dünyasında rakiplerinden farklılaşmak isteyen, değişik ifadelerle benzerlerinden
ayrışmak isteyen birçok kurum belirli kurallar kapsamında kurumsallaşmaya gitmektedir (Vural ve Bat, 2013:
s. 15).
Paydaşlarla kurulan iletişim önceleri yalnızca halkla ilişkiler çatısı altında ele alınırken kurumun iç ve dış
paydaşları daha fazla talepte bulunmaya başladıkça herkesçe bilinen halkla ilişkiler kavramı yeterli
gelmemeye başlamıştır. Bu nedenle de kurumsal iletişim kavramı ortaya çıkmış, kurumların uyguladığı
iletişim spesifik bir hale gelmiştir (Uztuğ ve Şener, 2012: s. 5). İletişimi kurumsal yapan nedir ya da başka bir
deyişle, iletişimi özel bir kurumsal çaba olarak düşünmek nasıl bir farklılıktır gibi sorular birçokları tarafından
sorulmuştur. Pazarlama, halkla ilişkiler ve ilgili disiplinlerde çalışan birçok kişi için kurumsal iletişim sadece
bir uygulama alanı için etiket olarak görülse de aslında kuruluşların bir araya getirdiği ve bir arada yönetmek
istediği iç ve dış iletişim faaliyetlerini kapsayan şemsiye bir terimdir. Bu nedenle, birçok ders kitabı kurumsal
iletişim kavramını kabul etmekte ve kapsadığı birçok faaliyet türünü listeleyerek dolaylı tanımlar
yapmaktadır. Halkla ilişkiler, toplumla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri, çalışan iletişimi, kriz iletişimi, konu
yönetimi gibi konular bunlara örnek verilebilmektedir (Christensen vd. 2008: s.2). Fakat kurumsal iletişim
kavramı hakkında genel bir tanımlama gerekirse, kurumsal iletişim, kuruluşun bağımlı olduğu paydaş
gruplarına karşı olumlu itibar oluşturma ve sürdürme amacı ile, tüm iç ve dış iletişimin etkin koordinasyonu
için çerçeve sunan bir yapıdır (Cornelissen, 2004: s. 23). Bir başka tanıma göre ise kurumsal iletişim, bir şirketin
müşterilerinden gelen reaksiyonları ortaya çıkarmayı amaçlayan, kurumsal marka veya birden fazla ürün
markasıyla tanımlanan bir mesajın, hedefe yönelik iletimidir (Ormeno, 2007: s. 40).
Kurumsal iletişim, kurumun hem iç hem dış yapısıyla kurduğu iletişim türüdür. İç yapıda çalışanlar,
tedarikçiler, paydaşlar gibi unsurlar bulunurken dış yapıyı müşteriler, potansiyel müşteriler, medya gibi
unsurlar oluşturmaktadır. Kurumsal iletişim sadece halkla ilişkiler faaliyetlerini kapsamamaktadır. Kurumu
etkileyen ve kurumun etkilediği her şey kurumsal iletişim kapsamında bütünleşik bir şekilde ele alınmalıdır.
Kurumsal reklam, kurumsal kimlik ve imaj, kurum algısı gibi birçok alan, kurumsal iletişimin kapsamında
yer almaktadır. Her kuruluş, algılarını ve görüşlerini önemli bulduğu kilit hedef kitlelerle iletişim kurmak
istemektedir. Bir kuruluşun, ilişki kurmak istediği iç ve dış kitlelere entegre ve tutarlı mesajlar ve temalar
ileterek çevresini etkilemesi gerekmektedir. (Dolphin, 1999: s. 2). Kurumsal iletişimin belirlenen dört işlevi
bulunmaktadır. Bunlardan ilki kurumun iç ve dış eylemlerini destekleme, düzenleme işlevidir. Ardından ikna
etme işlevi gelmektedir. Bu işlev sayesinde kimlik oluşumu sağlanmaktadır. Bilgi verme işlevinde ise hem
kurum içi hem kurum dışı hedef kitleye bilgi verilmektedir. Son olarak bütünleştirme işlevi bireylerin
toplumsallaşmasına yardımcı olmaktadır. Kurumsal iletişimin en önemli noktalarıdan biri ise bu işlevleri eş
güdümlü olarak gerçekleştirmesidir. Burada ise eş güdüm işlevi devreye girmektedir. Belirtilen işlevler
arasında eş güdüm bulunmalıdır. Eş güdümün yalnızca bu işlevlerin arasında değil kullanılan diğer
yöntemler arasında da bulunmasına dikkat edilmelidir (Okay, 2005: s. 9).
McColl ve Legorburu’ya göre bir organizasyon için üç temel öge bulunmaktadır: Değer, hikaye ve deneyim.
Bu ögelerin üçü de birbirini desteklemekte ve beslemektedir, birbirlerinin ayrılmaz parçalarıdır. McColl ve
Legorburu’ya göre iyi bir değer kazanıp muhteşem bir deneyim sunulursa, bu durum hikayeye güç
katmaktadır. Söz konusu değer olduğunda da aynı şey geçerlidir, iyi bir deneyim(ürün) ile harika bir
hikaye(marka) birleştirilirse hak edilen değer(fiyat) de artmaktadır. İndirimli ya da kuponlu ürünler
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tüketicinin bir noktaya kadar ilgisini çekerken bu noktada, diğerleri arasından sıyrılmak için hikayeler daha
fazla önem taşımaktadır. Çünkü hikayeler ortak değerler aracılığıyla kurum ve müşteri arasında bir bağ
kurmaktadır ve bunun için gereken önemli iki unsur ise hayal gücü ve duygusal zekadır (2016: s. 23).
Kurumsal hikaye anlatımı, insanlar, şirketler, geçmiş ve gelecek ile ilgili vizyonlar, sosyal bağlar hakkındaki
anlatımları kullanarak yeni bir bakış açısı yaratan veya bir görüşü, davranışı güçlendiren bir mesaj geliştirme
sürecidir. Hikayeler, örgütlerde insanları motive etmeyi sağlar. Bunun yanısıra dinleyicilerin hikayeye belli
bir ilgisi de varsa, bir sebep yaratmalarını sağlayarak eylemde bulunmalarını tetikleyecek akılda kalıcı bir
mesaj oluşturmak için bir araç olarak kullanılabilmektedir (Gill, 2011(a): s. 3).
Hikayeler kurumsal iletişimde, itibarı kuvvetlendirmeye yönelik olan işlevsel araçlardır. Dowling’in
belirttiğine göre bir şirketin itibarını kanıtlamaya yardımcı olacak bir kurumsal hikaye geliştirmenin iki kanıtı
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Howard Gardner’in bilişsel psikoloji alanındaki çalışmalarıdır. Onun
çalışmaları hikaye kullanımının insanların zihnini şekillendirmede etkili olduğunu göstermektedir ve bu
nedenle o, liderlerin bu yaklaşımı kullanmasını önermektedir. Yine Dowlinge’ göre ikinci kanıt ise Stephen
Denning ve Annentte Simmons’ın hikaye anlatma sanatı ile ilham verme, etkileme ve ikna etme çalışmasından
gelmektedir. Bu çalışma iş hayatı ile ilgili hikayelerin kullanımı üzerine yapılmıştır. Çalışma, hikayelerin
duyguları harekete geçirmek, liderler ve şirketleri için güveni ve inancı ortaya çıkarmak açısından neden güçlü
bir iletişim taktiği olduğu ile ilgili ilginç anekdotlar sunmaktadır (2006: s. 84).
Kurum içi hikaye anlatımına gelindiğinde ise iç halkla ilişkiler, özellikle etkin iletişim ve çalışan bağlılığı
konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Mevcut literatür, kurumsal hikaye anlatımı kullanımının, çalışan
katılımının artması ve itibarın artması arasında doğrudan bir bağlantı ilkesini yansıtmaktadır. Geleneksel
olarak, kurumsal hikayeler güvenlik, refah ve azalan riski vurgulamakla ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte,
iç halkla ilişkilerin değeri, çalışanları kendi örgütleri, markaları ve stratejileri hakkında ikna etmenin, motive
etmenin ve ilham vermenin bir yolu olarak kurumsal hikaye anlatımında yatmaktadır (Gill, 2011 (b): s. 24-25).
Hikaye anlatımı iletişimin en eski, en güçlü yollarından biridir. Bunu kavrayan liderler hikaye anlatıcılığını
organizasyonel hedefleri ve öncelikleri gerçekleştirmek için başkalarını ikna ederken kullandıkları araçların
yanına eklemektedir. Liderler, hikayeler aracılığıyla, örgütsel misyon ve değerleri insanların ait olma ve
katkıda bulunma konusundaki içsel ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmektedirler. Araştırmacılar da
göstermişlerdir ki hikaye anlatımı rasyonel tartışmalardan, istatistiklerden ve gerçeklerden çok daha ikna
edicidir (Kaufman, 2003: s. 11). Liderler tarafından kullanılan hikaye anlatıcılığı iş yaşamında birçok şeyin
üstesinden gelinmesini daha kolay kılmaktadır. Bu kolaylıklardan ilki hikayelerin kurum içinde yaşanan
değişimin üstesinden gelmeyi kolaylaştırmasına yöneliktir. Özellikle köklü kuruluşlarda değişime gitmek
huzursuzluk yaratabilir böyle bir durumda ise hikayeler algıları daha rahat şekillendirir. Bunun yanı sıra
hikayeler anlamlı bir misyon geliştirmeye yardım eder, bağış toplamayı ve iş alımını arttırmayı kolaylaştırır,
kurumun bir parçası olmak isteyen eleman sayısını çoğaltır ve son olarak toplumla bağlantı kurmayı sağlar
(Kaufman, 2003: s. 12-14).

2.3. Kurumsal İletişim Bağlamında Lider Unsuru ve Hikaye Anlatımındaki Yeri
Karşılaşılan iş tanımları, sıklıkla liderlik becerisine sahip adaylar talep etmektedir. Buna ek olarak birçok şirket
liderlik gelişimini teşvik etmekte ayrıca bunu kişilere sağlamaktadır. Liderlik tam olarak ne gerektirir
sorusunun cevabı üzerinde ise hala kesin bir fikir birliği bulunmamaktadır, bazı araştırmacılar bir liderle
karşılaşıldığında bunun bir şekilde anlaşıldığını savunmaktadır. Genel olarak ise liderlerin başkalarına
rehberlik eden, onları yönlendiren, motive eden veya ilham veren kişiler olduğu konusunda ortak bir görüş
vardır. Bunlar, bir kuruluşta veya bir toplulukta bulunan ve çevrelerindekileri etkileyen kişilerdir (Barret,
2011: s. 3).
Yönetim kavramı genellikle liderlik kavramı ile eş değer tutulmaktadır. Bununla birlikte liderlik, yönetim
kavramından önemli ölçüde farklıdır. Yöneticiler lider olarak hareket edebilir ancak çoğu zaman lider şeklinde
davranamazlar. Benzer şekilde, çalışanlar yönetimsel pozisyonları olmamasına rağmen liderlik rolünü
üstlenebilirler. Yönetim süreci planlamayı ve bütçelemeyi kapsayan bir şekilde gündem oluşturmaktadır. Bu
durumdaki yöneticiler zaman çerçevesi oluşturmaya, spesifik ayrıntılara, potansiyel risklerin analizlerine ve
kaynak tahsisine odaklanma eğilimindedir. Buna karşılık, liderler, yön belirlemekte ve bir fikir ile ilgili uzun
vadeli görüşlerini çevrelerine ileterek gündem oluşturmaktadırlar. Bu süreç gelecek için arzu edilen ve
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ulaşılabilir bir hedef geliştirmeyi içerir, diğer bir şekilde bir vizyon olarak bilinmektedir (Johnson ve Hackmen,
2018: s. 13).
Yönetim karmaşıklıkla başa çıkabilmekle ilgilidir. Yönetim uygulamaları ve prosedürleri sayesinde yirminci
yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri olan büyük organizasyonlar ortaya çıkmıştır. İyi yönetim olmadan,
karmaşık işletmeler varlıklarını tehdit edecek şekilde kaotik olmaya eğilimlidirler. İyi yönetim, ürünlerin
kalitesi ve karlılığı gibi önemli boyutlara bir derece düzen ve tutarlılık getirir. Liderlik, aksine, değişimle başa
çıkmakla ilgilidir. Liderlik kavramının bu kadar önemli hale gelmesinin bir nedeni de iş dünyasının daha
rekabetçi ve daha değişken hale gelmesidir. Bu yeni ortamda hayatta kalmak ve etkili bir şekilde rekabet etmek
için büyük değişiklikler gittikçe daha fazla gerekmektedir. Daha fazla değişiklik her zaman daha fazla liderlik
gerektirir. Liderlik, bir vizyona ulaşmak, temel ama çoğu zaman dokunulmamış insan ihtiyaçlarına,
değerlerine ve duygularına hitap ederek, değişimin önündeki büyük engellere rağmen insanları doğru yönde
hareket ettirmek için motive edici ve ilham verici olmayı gerektirir (Kotter, 2007: s. 24-25).
Örgütler uzun yıllardır kurum kültürü oluşturmak için çalışmalarında öyküler kullanmaktadır. Kurum içinde,
dahili iletişim olarak kullanılan hikayeler dışında, yönetim ve pazarlama gibi alanlarda kullanılan başka
hikaye anlatım türleri de vardır. Bu türler marka veya reklam hikayeleri gibi organizasyonlar ya da ürünler
ile ilgilidir. Ayrıca tanınmış bir şirket kurucusunun, şirketi nasıl yarattığını açıkladığını konu alan hikayeler
de kullanılabilmektedir (Mossberg, 2008:195).
Şirketler kendileri hakkında birçok hikaye anlatmakta ya da şirketler hakkında birçok hikaye anlatılmaktadır.
Burada önemli olan nokta başkaları tarafından anlatılan hikayelerin, şirketlerin kendileri hakkında anlatılması
için seçtiği hikayelerle bazen uyuşmadığıdır. Bazı hikayeler şirkete olumlu bir ışık katarken, bazıları şirketi
diğerlerinden daha popüler hale getirir, bazıları ise medyanın ilgisini çekmektedir. Sonuç olarak şirketler,
anlatılar, hikayeler, karşı hikayeler, folklor ve stratejik mesajlaşma bakımından zengin bir çevrede faaliyette
bulunmaktadır (van Riel ve Fombrun, 2007:136).
Hikaye anlatımı, kendini bilgili liderlerin emrinde, en yeni ve en popüler iletişim araçlarından biri olarak dışa
vurmaktadır. Hedef kitleleriyle başarılı bir şekilde iletişim kuran ve iş ile ilgili mesajları her düzeyden kişi
tarafından anlaşılan liderler, genelde power point sunularından kaçınan ve iş stratejisini iletme konusunda
daha gayri resmi ve hikayelere dayanan bir yaklaşımdan yana olan liderlerden oluşmaktadır (Love, 2008: s.
24). Liderler hem etkileyici bir biçimde hikaye anlatan hem de hikayeleri kendilerinden farklı kişiler tarafından
anlatılarak dilden dile dolaşan kişilerdir. İlk ağızdan duyulan hikayeler kadar, tanınırlığı yüksek liderler
hakkında ikinci ağızdan yazılan, anlatılan hikayeler de kitleleri etkilemeyi başarmaktadır. Bu nedenle bu
bölüm liderlerin kendi anlattıkları hikayeler ve liderler hakkında anlatılan etkileyici hikayeler olarak iki alt
başlığa ayrılmaktadır.
2.3.1. Hikaye Anlatımının Liderler Tarafından İletişim Aracı Olarak Kullanılması
Hikayeler tüm yaşların, kültürlerin ve mesleklerin sınırlarının içine erişebilmektedir. Metafor kullanımı bir
artistin, genç bir öğrencinin, satış temsilcisinin ya da bir çiftçinin aklında bilimsel bir prensibin anlaşılmasına
yardım edebilmektedir. Kişisel olarak harika bir fikre sahip olunsa da eğer bu fikir dışardaki kişilere
anlaşılabilir bir şekilde iletilmez ise sahip olunan fikir yalnızca kişisel sınırlar içinde kalır. Saygı duyulan ve
gıpta edilen bir liderin başından geçen bir başarısızlık öyküsünü anlatması paradoksal bir şekilde karşı tarafta
güven yaratabilmektedir. Liderler, eksik bilgi aldığında nasıl davrandıklarını, yaptıkları kötü seçimleri veya
risk almaları gerektikleri zamanlarda neden risk almadıklarını dinleyicilere anlatabilirler. Bu da dinleyicilerin
lideri, hataları da olan fakat hala başarılı bir kişi olarak görmesini sağlarken yüksek bir değer oluşturur. Mizah
ve güvenle söylenen bu tarz bir açıklama, hatalı durumlarda farklı şekilde neler yapabileceği hakkında bir
diyaloğu canlandırabilir, başkalarının hikayelerini ve yaşam derslerini paylaşmalarını sağlayabilir (Harris ve
Barnes, 2006: s. 351).
Dolan ve Naidu’ya göre iş hayatında dört tip hikaye anlatıcısı karakteri bulunmaktadır: Çekingen, şakacı,
gazeteci ve ilham verici. İlk sırada bulunan çekingen hikaye anlatıcısı tipi en düşük katılıma ve amaca sahip
tiptir. Bunun nedeni ise bu karakterdeki bir kişinin, hikayeyi anlatamayacağından korku duymasıdır. İkinci
olarak şakacı hikaye anlatıcısı gelmektedir. Bu hikaye anlatıcısı kişiliğinde katılım oranı yüksek olsa da amaç
yoktur. Bunun nedeni genellikle bu kişiliğin sadece güldürme odaklı davranmasıdır. Gazeteci tipi hikaye
anlatıcısı iş hayatında oldukça yaygındır. Bu tipteki hikaye anlatıcıları oldukça fazla bilgi, istatistik, çalışma,
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grafik gibi veriler kullanmaktadır. Bu nedenle katılım oranı düşükken amaç oranı yüksektir. İlham verici
hikaye anlatıcıları en yüksek katılım oranına ve amaca sahip kişilerdir. Eğer bir kişi bu kategoriye giriyorsa
anlattığı her hikayenin belirli bir amacı vardır ve kişisel hikayelerini anlatmaktan, zayıflıklarını ve kendisini
insanlara açmaktan çekinmemektedir. Bu nedenle de dinleyiciler anlatıcı ile iletişime geçmektedir (2013: s. 3540).
İlham verici hikaye anlatımına bir kurumla bağlantılı olarak verilebilecek en nitelikli örnek Steve Jobs’ın
Stanford Üniversitesi açılış konuşmasıdır. Steve Jobs’ın kendi kişisel yaşamından kesitleri anlattığı bu
konuşma Youtube platformunda 40 milyon kişi tarafından seyredilmiş ve videonun altına 23.747 kişi
tarafından yorum bırakılmıştır (Stanford, t.y.). Bu örneğe ek olarak Bill Gates, Mark Zuckerberg ve J.K.
Rowling gibi kişilerin Harvard Üniversitesi açılış konuşmaları 2 milyondan fazla kişi tarafından
seyredilmiştir. Bu konuşmalardaki ortak noktalar hayatın içinden, dinleyicilerin bağ kurabileceği duygusal
noktaları barındırmalarıdır.
Hikayeler yaygınlıkları ve sezgisel çekicilikleri nedeniyle öğrendiklerimiz üzerinde güçlü bir etkiye
sahiptirler. Ayrıca hikayeler çoğu kez bireylerin ve şirketlerin itibarının temelinde yer alan değerlerden ve
ahlaktan bahsettikleri için bir şirketin iyi niyetlerini ve arzularını anlatmada doğal araçlardır. Kurumsal
bağlamda daha inanılır, daha akılda kalıcıdırlar ve şirketlerin rutin olarak ürettikleri ifadelerden (değerler,
vizyon, kurumsal plan, yıllık raporlar) daha fazla coşku yaratırlar (Dowling, 2006: s. 84).
Bu nedenle liderlerin veya şirketlerin hikayeleri, müşteriler ya da paydaşlar üzerinde etkili unsurlardır. Bir
şirketin yıllık karı genel olarak herhangi bir bireyin dikkatini çekmezken şirket liderinin bu başarıyı elde etme
hikayesi dikkat çekmekte ve itibar yaratmaktadır. CEO’nun işinin en büyük parçası esaslı hedeflere
erişebilmek için insanlara ulaşabilmektir. Bunu yapabilmek içinse kişisel duygular kullanmalıdır ve bunun
anahtarı ise hikayelerdir. Fikirleri duygularla birleştirerek kullanmak insanları ikna etmenin daha güçlü bir
yoludur. Böyle bir yol ise ilgi uyandıran hikayelerden geçmektedir. Hikayede sadece karşı tarafa bir bilgi
aktarımı yapılmaz aynı zamanda dinleyicinin duyguları ve enerjisi de harekete geçirilir (McKee, 2003: s. 52).
İnsanların hala avcı ve toplayıcı olduğu eski zamanlarda sosyal yaşam yanan bir kamp ateşinin etrafında
şekillenmekteydi, kadınlar akşam yemeğini hazırlarken erkekler gün boyu yaşadıkları avlanma hikayelerini
anlatmaktaydı. Burası ayrıca kabiledeki yaşlıların tanrılarını ve atalarını çevreleyen mitleri ve efsaneleri
gelecek nesillere anlattığı, bilginin ve deneyimin yer değiştirdiği ve nesiller boyunca aktarıldığı bir yer olarak
tasvir edilmektedir. Bu hikayeler kabilelerinin kimliğinin şekillenmesine yardım etmiş, onlara değerler ve
bağlılıklar vermiştir ayrıca rakip kabileler arasında itibar kazanmalarını sağlamıştır. Günümüzde de birçok
modern şirket bu eski kabilelere benzemektedir. Organizasyonun etrafında yayılan hikaye şirketin
değerlerinin ve kültürünün, kahramanlarının ve düşmanlarının, iyi ve kötü noktalarının resmini çizmektedir.
Kurumlar, hikayelerini paylaşarak kim olduklarını ve ne için uğraştıklarını tanımlayabilmektedir. Ve tıpkı
yaşlı kabile üyeleri gibi bugünün kurumlarının güçlü liderleri kendileri iyi hikaye anlatıcısı olarak
diğerlerinden ayırmaktadır (Fog vd., 2010: s. 18).
2.3.2. Liderler Hakkında Anlatılan Hikayelerin İletişim Unsuru Niteliği
Bütün bir tarih boyunca toplumlar liderler tarafından şekillendirilmiş ve yönetilmiştir. Liderler,
hükümdarlardan ve diktatörlerden sosyal reformculara ve devrimcilere, peygamberlere ve manevi rehberlere
kadar birçok şekil alır. Liderlik tarzları eşit derecede çeşitlidir, bazıları korku ve vahşet yoluyla otoritelerine
ulaşır ve onları sürerken, diğerleri yardımseverlik veya paylaşılan idealler ve özlemlerle sadakate ilham verir.
Bununla birlikte, tüm büyük liderleri birleştiren, insanları etkileme yeteneğidir (Dunford, 2019: s. 6). Tanınan
ve bilinen her liderin başarılar ve krizlerle dolu hikayeleri vardır. Özellikle başarı hikayeleri oldukça dikkat
çekici ve merak uyandırıcıdır. Birçok insanı etkileyen bu tarz kişilerin hikayeleri kitap haline getirilmekte,
filmleri ve belgeselleri çekilmektedir. Kurumların ve markaların liderleri hakkında anlatıla gelen hikayeler
tüketicilerin merakını çekmektedir. Her gün kullandıkları ürünlerin yaratıcısı olan, güvendikleri kurumları
geliştiren ve büyüten kişilerin hayatlarına ilişkin öyküler, kitlelerin hem kurum hakkında daha fazla bilgi
almasını sağlamakta hem de kuruma karşı olan bakış açılarını geliştirmektedir. 2011 yılında Walter Isaacson
tarafından kaleme alınan, Apple’ın kurucularından Steve Jobs’ın yaşam öyküsünü anlatan “Steve Jobs” adlı
kitap, Amerika’da raflara çıktığı ilk haftada 379,000 bin adet satılmıştır. Kitap yayımlandığı ilk bir aylık süre
içerisinde Amazon’da yılın en çok satan kitabı unvanına ulaşmıştır (Yarow, 2011). Türkiye’de Amerika ile eş
zamanlı olarak çıkan ve Domingo yayınevinin yayımladığı kitap ilk olarak 20,000 adet basılmış, kitabı ön
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sipariş vererek 25,000 kişi satın almış ve bu nedenle yayın evi ek sipariş göndermeye başlamıştır (Sabah, 2011).
2015 yılında ise Tesla ve Paypal’ın kurucusu Elon Musk’ın hayatını, Elon Musk ve onun yakınlarıyla görüşerek
kitap haline getiren Ashlee Vance’in “Elon Musk: Tesla, Spacex ve Muhteşem Geleceğin Peşinde” adlı kitabı
yayımlanmıştır. Kitap Amazon’un elektronik kitap uygulaması olan Kindle Store’da en çok satan ilk on
biyografi kitapları arasında bulunmaktadır (Amazon, t.y.). Ekonomi haber ve bilgi sağlayıcısı olan Bloomberg
televizyon kanalı 2010 ve 2012 yılları arasında, dünyadaki teknolojik, finansal, politik ve kültürel değişimlerin
oluşumunu belirleyen yönetici ve yenilikçi kişilerin kariyerini açıklayan bir belgesel serisi çekmiştir (IMDB,
t.y.). Yayınlanan bu belgesel serisinin bazı bölümleri Bloomberg televizyon kanalının resmi Youtube sayfasına
yüklenmiştir. Jeff Bezos, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Ellison ve Elon Musk gibi kişilerin hayatlarının
anlatıldığı bu belgesellerin neredeyse hepsinin izleyici sayısı bir milyonu geçmiştir. Bunlar dışında Ali
Baba’nın kurucusu Jack Ma, Microsoft’un kurucularından Bill Gates gibi birçok ünlü lider hakkında kitaplar
yazılmış, belgeseller çekilmiş ve onlarla röportajlar yapılmıştır.
Türkiye’de ise Sabancı Holding ve Koç Holding kuruluşlarının hikayeleri oldukça bilindiktir. 1992 yılında 32.
Gün Programı kapsamında Vehbi Koç belgeseli hazırlanmış ve yayınlamıştır. Yine 32. Gün Programı
kapsamında Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar tarafından Sakıp Sabancı belgeseli yayınlanmıştır (32. Gün,
1992 (a); 32. Gün t.y. (b)). Bunun dışında bir başka Mehmet Ali Birand belgeseli olan Vitali Hakko belgeseli ise
sırası ile Birand Yapım ve Vakko kurumsal Youtube kanallarında bulunmaktadır (Vakko, t.y.; Birand Yapım,
2007). Ayrıca Koç Holding, 2017 yılında kendi kurumsal Youtube kanalında Mustafa Koç’un hayat hikayesini
anlatan bir belgesel yayınlamıştır (Koç Holding, 2017). Bunun dışında yine kendi kurumsal dergileri olan
“Bizden Haberler” adlı dergide Mustafa Koç’a özel bir sayı çıkarmışlar ve yine hayat hikayesine yer
vermişlerdir (Koç Holding Web Sitesi, 2016). Bunlara ek olarak online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti
kurucusu ve CEO’su olan Nevzat Aydın’ın başarı hikayesi Harvard Business School’da ders olarak verilmiştir
(Digitalage, 2017).
Verilen örneklere bakıldığında liderler hakkında yazılan kitapların ve çekilen belgesellerin birçok kişi
tarafından okunduğu ve seyredildiği görülmektedir. Hem lider hem kurum hakkında bilgi veren bu içerikler
bir iletişim unsuru olarak oldukça önemlidir. Bir kişinin yaşam öyküsü, başarıları, başarısızlıkları, tekrar
denemesi ve pes etmemesi, kurumun yükselmesi için aldığı riskler ve kararlar, bu hikayelere maruz kalan
kişilerin, hikayelerde kendilerinden izler bulmasını sağlamaktadır.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi
Bu araştırmanın amacı kurumsal iletişim bağlamında Mustafa Koç hakkında gazetelerde çıkan haberleri
hikaye anlatımı kapsamında değerlendirmek, kurum ve kişi hakkında verilen bilgilerdeki hikaye anlatımı
ögelerini bulmak ve incelemektir. Bu araştırmayla beraber Mustafa Koç’un vefatı ile birlikte yayımlanan
Mustafa Koç ve Koç Holding ile ilgili gazete haberlerinin incelenmesi ve bu haberlerdeki hikaye ögelerinin
saptanıp, kuruma etkisinin tartışılması amaçlanmaktadır.
Bir kurumsal iletişim unsuru olarak, Mustafa Koç’un vefatıyla ilgili gazetelerde yayımlanan haberlerde,
hikaye anlatımının kullanımına yönelik gerçekleştirilen bu araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Bilgin’e göre içerik analizi birçok farklı söyleme uygulanabilen metodolojik yöntemlerin ve araçların
toplamıdır. Bu yöntemler her şeyden önce ele alınan içeriğin kontrollü bir şekilde yorumlanması şeklinde
açıklanabilir, bir tür okuma aracıdır. Bu okumada esas olan söylem örneklerinin sınırlarının belirlenmesi ve
bu çerçevede çözümlenmesidir (Bilgin, 2000:1).
İçerik analizi yapılırken kayıt birimi içerik analizi yöntemi kullanılmıştır, bu yöntem iletişim içeriğindeki bir
bölüme tanımlanacak olan en ufak çözümleme birimidir (Tavşancıl ve Aslan, 2001:62). Araştırma kapsamında
kayıt birim türlerinden olan gramatik birimler incelenmiş, cümle ve paragraflar tematik olarak analiz
edilmiştir. Analizin gramatik birimleri kelimelerin ya da sembollerin analiz edilmesi ve cümle ve paragrafların
analizi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Cümle ve paragrafların analizi ise yine kendi içinde ikiye
ayrılmaktadır. İlk olarak bir grup kelime, diğer bir anlamda cümle veya paragraf birim olarak ele
alınmaktadır, ikinci olarak ise kelime, cümle ve paragraf analiz birimi olarak incelenmeye müsait değil ise
tema olarak adlandırılan birim kullanılmaktadır. Pek çok amaçla kullanılan bu yöntem oldukça kullanışlıdır.
Bir paragraf içerisindeki cümleler analiz edilirken eğer aynı temadan iki adet bulunmaktaysa, tema tek bir
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defa geçmiş sayılmaktadır, eğer bir paragrafta farklı iki tema bulunmaktaysa, tema ayrı ayrı sayılmalıdır
(Tavşancıl ve Aslan, 2001:64-65).
Araştırmada kapsamında İBB Atatürk Kitaplağı’ndaki gazete arşivlerine ulaşılmış ve belirlenen gazeteler
incelenmiştir. İncelenen gazete haberlerinde, bulunan cümle ve paragraflar tematik olarak analiz edilmiş ve
yayımlanan haberlerdeki hikaye örüntüleri Tobias’ın (1993) “20 Master Plots and How to Build Them” adlı
kitabındaki kıstaslara göre incelenmiş ve kategorize edilmiştir. Kent’in 2015 yılında yazdığı “The Power of
Storytelling in Public Relations: Introducing The 20 Master Plots” adlı makalesi referans alınarak Tobias’a ait
bu temalar iş yaşamına uyarlanmıştır. Hikayeler belirli yapısal özelliklere sahiptir. Hikayenin konusu, olay
örgüsü o hikayenin ana hatlarını çizmektedir. Bu nedenle hikayeler tek bir olayla alakalı değil birbiriyle ilişkili
ve uyumlu birçok olay örgüsünün bütünüyle oluşmaktadır. Tobias’ın kitabında belirttiği üzere 20 adet ana
hikaye konusu vardır ve bu konular şunları içermektedir: Arayış, macera, takip, kurtarış, kaçış, intikam,
bilmece, rekabet, zayıf durumda olma, baştan çıkarılma, metamorfoz, değişim, olgunlaşma, aşk, yasaklanan
aşk, fedakarlık, buluş, büyük talihsizlik, yükseliş ve düşüş. Bu konuların içerikleri Tablo 1’de kısaca
açıklanmış ve iş yaşamına uyarlanmıştır:
Tablo 1. Tobias – “20 Master Plots and How To Build Them” Hikâye Örüntülerinin Kısa Açıklamaları
1.

Arayış: Arayış, hikâyedeki kahramanın maddi ya da manevi, bir kişi, bir şey veya bir yer arayışıdır.
Ana karakter, hayatını değiştireceğini umduğu belirli bir şeyin arayışındadır ve onu bulduğunda,
bulduğu şeyin hayatında önemli derecede bir farklılık yaratacağını beklemektedir. Bu bölüme
örnek olarak Don Kişot, Oz Büyücüsü, Gazap Üzümleri verilebilmektedir. Don Kişot İspanya’nın
her yanını dolaşırken, Dorothy Kansas’ta başladığı yolculuğunu Oz’da tamamlamıştır, Joads ise
Oklahoma’dan California’ya kadar süren bir arayış yaşamıştır. Kahraman bu arayışa evinde
başlayabilir fakat o kendi tutkusunun objesi için birçok yere gidecektir ve yolda birçok olayla
karşılaşacaktır. Bu olaylar ise mutlaka bir şekilde varılmak istenen amaçla bağlantılıdır.
- Buradan yola çıkarak bir kurum ya da kurucu tarafından bakıldığında arayış, kurum veya
kurucunun hayatını değiştirecek bir şeyin peşinden gitmesidir. Bu arayış bir dönüm noktası
yaratarak kurum ya da kurucuyu tamamen farklı bir noktaya taşıyabilir.

2.

Macera: Bu bölüm arayış bölümüyle birçok yönden benzerlikler taşırken birbirleri arasında temel
farklılıklar da bulunmaktadır. Harekete geçilen bölüm olan macera kısmı, bedenle ilişkilidir ve
burada yolculuğun kendisine odaklanılmaktadır. Macera kısmında kahraman birçok tuhaf
mekânda yer alır. Arayış bölümündeki gibi kahramanın psikolojik yolculuğuna ve değişimine
odaklanılmamaktadır. Bu bölüme örnek olarak Indiana Jones ve James Bond filmleri
verilebilmektedir. Burada maceranın kendisi karakterden daha ön plandadır.
- Bir şirket veya kurucusunun girişime geçtiği, aklından geçenleri gerçekleştirdiği, farklı
alanlarda aktivitelerde bulunduğu bölüm olarak nitelendirilebilir.

3.

Takip: Takip, saklambaç oyununun bir versiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Temel dayanağı bir
karakterin bir diğerini kovalamasıdır. Bu nedenle takip kavramı, bu bölümde karakterlerin önüne
geçmektedir.
- Şirketlerin ya da kişilerin birbirlerini takip etmeleri, her daim birbirlerini izlemeleri ve gözetim
altında tutmaları olarak sınıflandırılabilir.

4.

Kurtarış: Kurtarış bölümünün kahramanı bir şeyin ya da bir kişinin arayışındadır. Bu bölüm
kahraman, anti kahraman ve kurtarılan üçgeninden oluşmaktadır. Buradaki çatışma arayışın
sonucu ve kahramanın kaybettiği şeyi geri almaya kalkışmasıdır. Kurtarılmış olmak bir tehlikeden,
şiddetten, hapsedilmekten ya da kötücül bir unsurdan kurtarılmayı temsil etmektedir. Örnek
olarak prensin prensesi kurtarması verilebilirken kurtarma sebebinin idealist olmasına gerek
yoktur.
- Gerçek yaşamda ise bir markanın, kuruluşun ya da kurucunun kötü durumda kalan bir şeye
karşı olan tutumunu yansıtması olarak açıklanabilir.
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5.

Kaçış: Kaçış bölümü tamamıyla kelime anlamı ile aynı özellikleri yansıtmaktadır: Kahramanın hür
iradesi sınırlandırılmıştır ve kaçmak istemektedir. Bu bölümde mahkûm olan kişi kahramanın
kendisidir ve kendi başına bu tutsaklıktan kurtulmaya çalışmaktadır.
- İstemediği halde bir başka şirketin kapsamına giren bir kuruluş ya da yine istemediği halde
hayatının bir bölümünde bir başka şirkette çalışmak zorunda kalan bir kurucu bu bölümle
ilişkilendirilebilir.

6.

İntikam: Bu örüntü içinde kahraman tarafından anti kahramana karşı gerçek veya hayali bir
yaralanma sebebiyle bir öç duygusu bulunmaktadır. İnsanların ilkel duygularına erişen bir
örüntüdür ve kişide haksızlığın giderilmesi hissi uyandırır.
- İntikam bölümüne, kurumsal açısından, iki ezeli rakip arasındaki yaşananlar sonucunda ortaya
çıkan bir kavram olarak bakılabilmektedir.

7.

Bilmece: Bilmeceler, kasıtlı bir şekilde esrarengiz veya belirsiz olarak tasarlanan sorulardır.
Sorunun cevabı kelimenin kendi içindeki anlamın inceliğini anlamayı gerektirir ve bu kelimeler de
zaten başka anlamların ipuçlarını oluşturmaktadır. Bilmecelerde bulunan kelimeler gizli anlamlar
taşırlar ve bu sözcüklerin ardındaki gizli anlamların ipuçlarına ulaşabilmek için bulunması
gerekmektedir. Bugün ise bilmece gizem kavramına dönüşmüştür. Bilmecenin kısa metni öykünün
ve romanın uzun metni haline gelmiştir. Ancak odak noktası hala aynı kalmıştır.
- Bilmece, kurum veya kurucunun hayatındaki gizemlerin oluşturduğu bir yapı şeklinde
tanımlanabilir. Markanın ya da kişinin ürettiği bir ürünün gizli formülü, kişinin hayatında
meydana gelen ve merak uyandıran çözülmesi güç ayrıntılar bunlara örnek olarak verilebilir.

8.

Rekabet: İki kişinin de aynı şeyi hedeflediği bir bölümdür. Ne zaman ki iki kişi aynı hedef
doğrultusunda yarışırlar, burada rekabet örüntüsü ortaya çıkmaktadır.
- Rekabet, neredeyse tüm kişilerin başına gelebilen, hayatınca içinde her daim bulunabilen bir
örüntüdür. Bu nedenledir ki hemen her şirket ya da kişi yaşamının bir kısmında rekabet
unsuruyla karşılaşmıştır.

9.

Zayıf Durumda Olma: Burada kahraman diğerlerine karşı zayıf olan durumdadır ve nadiren başa
gelen bunaltıcı olaylarla yüz yüze kalmaktadır. Külkedisi bu bölüme verilebilecek en anlaşılır
örnektir.
- Kurumun ya da kurucunun, iş yaşamındaki ilk zamanları bu bölümle uyum sağlamaktadır.
Daha oluşumun başlarında, diğer kurumlara ve kişilere göre güçsüz durumda olma, birtakım
zorluk verici olaylarla baş etmeyi barındırır.

10. Baştan Çıkarılma: Bu bölüm insan doğasının zayıflığının hikâyesidir. Tüm hayatı boyunca bir kişi
ya da bir şey tarafından seçimleriyle oynanmayan hiç kimse yoktur, şeklinde açıklanmaktadır.
- Bir kurum veya kişinin açısından bakıldığında, kişinin veya kurumun başkaları tarafından
manipüle edilerek farklı seçimler yapmaya ikna edilmesi gibi durumlar bu örüntü ile ilişkilidir.

11. Metamorfoz: Metamorfoz bölümü değişimle alakalıdır fakat bu değişim daha çok fizikseldir.
Karakterin fiziksel karakteri başka bir hale bürünmektedir.
- Bu durum peri masallarında ya da romanlarda insandan başka bir canlıya geçiş gibi uç
noktalarda ifade edilse de bir insanın normal hayatına ya da bir şirkete atfedildiğinde bu örüntü
daha basite indirgenebilir. Bir kişinin yaşadığı fiziksel değişimler ya da bir kurumdaki fiziksel
değişimler bu bölüme girebilir.
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12. Değişim: Değişim bölümü kahramanın yolculuğu boyunca gerçekleşen içindeki değişime
odaklanmaktadır. Kahramanın doğasında gerçekleşen bu değişimin deneyiminin başından sonuna
kadar onu nasıl etkilediğini inceler.
- Metamorfoz fiziksel değişimi temsil ederken yalın olarak değişim ise bir kurumun ya da
kurucunun yaşadığı içsel değişimleri temsil eder. Kurumun kendi içinde bölünmeler,
birleşmeler yaşaması, yeni ortaklıklar kurması, yönetici değişimi gibi olaylar bu duruma örnek
verilebilir.
13. Olgunlaşma: Büyümek hakkında olan bu bölüm pozitif temalardan bir tanesidir. Ana karakterin
kişisel ve fiziksel olarak büyümesine dikkat çekilmektedir.
- Bu tema kurumun veya kişinin zaman içinde gelişip büyümesi konusu ile örtüşmektedir.
14. Aşk: Bu örtüntü, iki âşık arasına engellerin girdiği, sosyal durumların âşıkların kavuşmasına mani
olduğu durumları içerebilmektedir. Aşk bulunması kolay olmayan bir unsurdur ve çaba
gerektirmektedir.
- Bu unsur bir şirketin kurucusunun kendi kişisel hayatında bulunabilirken bir kurumun ya da
ürünün hedef kitlesiyle kurduğu bağ da aşk olarak nitelendirilebilir.
15. Yasaklanan Aşk: İnsanlar aşk kuralları ve uygun olan aşk kavramı hakkında birçok kitap
yazmışlardır. Bu örüntüde kişinin kendinden alt ya da üst sınıftaki kişilerle, kendi inancı dışında
bir inanca bağlı olan kişilerle evlenmemesi ya da kendinden çok genç veya çok yaşlı bir kişiye âşık
olmaması gerektiği açıklanmaktadır. Kişi yalnızca kendi dengindeki kişilerle evlenebilir, denir.
- Bu örüntü büyük ve küçük veya birbirlerinden tamamen farklı şirketlerin birleşmelerinin
örüntüsü olarak nitelendirilebilir.
16. Fedakârlık: Asıl olarak fedakârlık konsepti, kişinin tanrıyla arasında bir bağ kurmasını sağlamak
için tanrıya sunduğu bir nesne anlamına gelmektedir. Fakat modern dünyada bu daha çok kişinin
aşkı, onuru, topluluğu ya da insanlığı iyiliği için yaptığı bir durum haline gelmiştir.
- Fedakârlık, bir kurum veya kurum yöneticisinin yaptıkları hayırseverlik, sosyal sorumluluk
projeleri gibi konuların başlığı ile uyuşmaktadır.
17. Buluş: Bu kısımda ahramanın kendi benliğini keşfedişini anlatılmaktadır. Buradaki buluş kişinin
kendini bulması, kim olduğunu anlaması ile alakalıdır.
- Kurumun ya da kurucunun kendini bulması bu bölümde anlatılabilir. Kurumun kendi
kimliğini anlayarak misyonunu ve vizyonunu belirlemesi, kurucunun kendini bularak kararlar
vermesi bu kısım ile örtüşmektedir.
18. Büyük Talihsizlik: Bu örtünüde hayatın her zaman belli bir çizgide ilerlemediği, bazen kişiyi baş
edemeyeceği şeylerle yüzleştirebileceği anlatılmaktadır. Kahraman aniden işsiz kalabilmekte, yeni
bir iş bulamama ihtimali ortaya çıkmakta ya da başka büyük talihsizliklerle karşı karşıya
kalabilmektedir.
- Şirketlerin ya da kurucularının hayatları süresinde yaşadığı kriz durumları bu bölümle
uyuşmaktadır.
19. Ve 20. Yükseliş ve Düşüş: Bu iki örüntü başarı ve başarısızlık kavramlarındaki benzer döngülerin
farklı pozisyonlarını ele almaktadır. İlki kahramanın yükselişiyle ilgilenirken ikincisi düşüşe
odaklanmaktadır.
- Düşüş bir şirketin batışı ya da yöneticinin ölümü olarak sınıflandırılabilirken yükseliş şirketin
ya da kişinin başarıları ve yakaladığı ivme olarak sınıflandırılabilir.
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3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Araştırma, Koç Holding’in 2003 – 2016 yılları arasında üçüncü yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Koç’un
vefatı üzerine gazetelerde yayımlanan haberleri kapsamaktadır. Araştırmada incelenecek olan gazeteler
öncelikle ulusal çapta yayım yapan gazeteler olarak belirlenmiştir. Belirlenen gazeteler içinden, Basın İlan
Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan 2016 yılı ocak ayına ait bilgilerin yer aldığı, mart ayı 2016 yılı süreli
yayınlar listesindeki gazete tirajları göz önüne alınarak aylık tirajı beş milyonun üzerinde olan toplamda sekiz
gazete seçilmiştir. Seçilen bu gazeteler ve tirajları şu şekilde sıralanmaktadır: Hürriyet (13.114.183), Posta
(12.711.234), Sabah (11.819.201), Sözcü (11.602.250), Haber Türk (6.310.860), Milliyet (5.898.556), Türkiye
(5.465.398) ve Takvim (5.409.031). Araştırma unsurlarının inceleneceği zaman aralığı olarak Mustafa Koç’un
vefatının ertesi günü olan 22.01.2016 tarihi başlangıç olarak kabul edilmiş ve 31.01.2016 tarihine kadar ki
zaman dilimi ele alınmış fakat incelenen basit haberlerin 30.01.2016’da, köşe yazılarının ise 28.01.2016’da
tarihlerinde sona erdiği görülmüştür. Bu tarihler araştırmanın sınırını oluşturmaktadır.

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın evreni amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini seçilen tarihler arasında
ve belirlenen gazetelerde Mustafa Koç hakkında yayımlanan haberlerin tümü oluşturmaktadır. Buna göre
evren olarak yazılı basın kapsamında ulusal çapta yayım yapan gazeteler seçilmiştir, sonrasında ise bu
gazeteler tiraj sayılarına göre kısıtlanmıştır. Fortune 500 Global listesine giren tek Türk şirket olması (Laleli,
2019), Türkiye İtibar Endeksi’nin 2018 yılında yaptığı araştırmada en itibarlı ilk yirmi şirket içinde yer alması
(Dünya Gazetesi, 2019) ve Capital dergisinin 18 yıldır gerçekleştirdiği ve 2018 yılının aralık ayında bir yenisini
yayımladığı “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” (CNN, 2018) listesinde ilk sırada yer alması sebebiyle Koç
Holding ve Koç Holding’in 2003 – 2016 yılları arasında yöneticisi olan Mustafa Koç bu araştırmanın
örneklemini oluşturmaktadır.

4. BULGULAR
Öncelikle araştırmaya dahil edilen gazetelerdeki haberler incelenmiş, daha sonrasında elde edilen
bulgulardan yola çıkılarak haberler kategorilere ayrılmıştır. Bu veriler ilk olarak nicel bir şekilde incelenmiş
ardından nitel bir şekilde sınıflandırılmıştır.
Tablo 2. Mustafa Koç ile İlgili Haberlerin İncelenen Gazetelerdeki Toplam Sayısı
Gazeteler

Toplam Haber Sayısı

Hürriyet

30

Posta

19

Sabah

29

Sözcü

25

Habertürk

15

Milliyet

22

Türkiye

9

Takvim

10

TOPLAM

159

Tablo 2’de görüldüğü üzere incelenen gazetelerdeki haber sayılarına bakıldığında 22 Ocak 2016 – 30 Ocak
2016 tarihleri arasında toplamda 159 adet haber yayımlandığı görülmektedir. Toplam haber sayısına
bakıldığında en çok haberin 30 sayı ile Hürriyet gazetesinde yayımlandığı görülürken daha sonra sırasıyla 29
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haber ile Sabah, 25 haber ile Sözcü, 22 haber ile Milliyet, 19 haber ile Posta, 15 haber ile Habertürk, 10 haber
ile Takvim ve 9 haber ile Türkiye gazetesi gelmektedir.
Tablo 3. Mustafa Koç ile İlgili Yayımlanan Basit Haberlerin Analiz Edildikleri Günlere Göre Sayı ve
Oranları
22.01.16

23.01.16

24.01.16

25.01.16

26.01.16

27.01.16

28.01.16

29.01.16

30.01.16

TOPLAM

Gazeteler
N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Hürriyet

4

16

4

21.05

2

15.38

2

12.50

-

-

1

50

1

50

-

-

-

-

14

16.74

Posta

4

16

2

10.52

1

7.69

3

18.75

1

25

-

-

-

-

-

-

-

-

11

12.94

Sabah

3

12

2

10.52

2

15.38

2

12.50

1

25

-

-

-

-

-

-

1

100

11

12.94

Sözcü

4

16

2

10.52

2

15.38

1

6.25

1

25

1

50

-

-

1

33.33

-

-

12

14.11

Habertürk

3

12

2

10.52

2

15.38

2

12.50

-

-

-

-

-

-

1

33.33

-

-

10

11.76

Milliyet

3

12

2

10.52

-

-

2

12.50

1

25

-

-

1

50

1

33.33

-

-

10

11.76

Türkiye

2

8

3

15.78

2

15.38

2

12.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

10.58

Takvim

2

8

2

10.52

2

15.38

2

12.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

9.41

TOPLAM

25

100

19

100

13

100

16

100

4

100

2

100

2

100

3

100

1

100

85

100

Tablo 3’te 159 adet haberin 85 adedini basit haber içeriğinin oluşturduğu görülmektedir. Bu haberlerin günlere
göre dağılımına bakıldığında on günlük analiz sürecinin ilk dört gününde yoğun bir haber sayısı ile
karşılaşılırken dört günün ardından haber sayısında düşüş görülmektedir. İncelenen on günlük sürecin son
günü olan 31 Ocak 2016 tarihinde ise konuyla ilgili bir habere rastlanmamıştır.
Tablo 4. Mustafa Koç ile İlgili Yayımlanan Köşe Yazılarının Analiz Edildikleri Günlere Göre Sayı ve
Oranları
22.01.16

23.01.16

24.01.16

25.01.16

26.01.16

27.01.16

28.01.16

TOPLAM

Gazeteler
N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Hürriyet

6

23.07

5

27.77

2

13.3

3

37.5

-

-

-

-

-

-

16

21.62

Posta

5

19.23

2

11.11

1

6.66

-

-

-

-

-

-

-

-

8

10.81

Sabah

5

19.23

6

33.33

4

26.66

2

25

1

25

-

-

-

-

18

24.32

Sözcü

5

19.23

2

11.11

3

20

1

12.5

1

25

1

50

-

-

13

17.57

Habertürk

2

7.70

-

-

1

6.66

1

12.5

1

25

-

-

-

-

5

6.76

Milliyet

2

7.70

3

16.66

4

26.66

1

12.5

-

-

1

50

1

100

12

16.21

Türkiye

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

Takvim

1

3.85

-

-

-

-

-

-

1

25

-

-

-

-

2

2.70

TOPLAM

26

100

18

100

15

100

8

100

4

100

2

100

1

100

74

100

Tablo 4’te gösterilen köşe yazıları incelendiğinde, bu haberlerin de basit haberler ile doğrusallık gösterdiği
anlaşılmıştır. Yine ilk dört günlük süreçte, köşe yazarları incelenen konuya fazlasıyla yer verirken sonrasında
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bu sayıda düşüş meydana gelmiş ve 28 Ocak 2016 tarihinden 31 Ocak 2016 tarihine kadar incelenen hiçbir
gazetede konu ile ilgili köşe yazısına rastlanmamıştır.
Tablo 5. Mustafa Koç ile İlgili Yayımlanan Köşe Yazılarında Mustafa Koç’a Ayrılan Yer
Gazeteler

Toplam Sayı

Tümünde Söz Edilen

Bir Kısmında Söz Edilen

Hürriyet

16

6

10

Posta

8

6

2

Sabah

18

15

3

Sözcü

13

8

5

Habertürk

5

3

2

Milliyet

12

10

2

Türkiye

0

-

-

Takvim

2

2

-

Toplam

74

50

24

Tablo 5’te gösterilen köşe yazılarında, Mustafa Koç ile ilgili haberlere ayrılan kısma bakıldığında Sabah
gazetesinde yayımlanan 18 köşe yazısının 15’inin tamamının Mustafa Koç ve Koç Holding ile ilgili olduğu
görülmüştür. Hürriyet gazetesinde ise yayımlanan 16 köşe yazısının 6’sında tamamen incelenen konudan
bahsedilirken diğer 10 köşe yazısında ise bu konuya kısaca değinilmiştir. Takvim gazetesi incelenen konu ile
ilgili en az köşe yazısı yayımlayan gazetedir. Takvim gazetesinde yayımlanan iki köşe yazısının tamamında
Mustafa Koç’tan bahsedilmiştir. Köşe yazıları kendi içinde incelendiğinde, bu yazıların yüzde 67,57’sinin
tamamının Mustafa Koç ve Koç Holding ile ilgili olduğu görülürken yüzde 32,43’lük kısmın ise konuya kısaca
değindiği ortaya çıkmıştır.
Tablo 6. Mustafa Koç Haberlerinin Yer Aldığı Sayfaların Türleri
Gazeteler

Haber
Adedi

İlk Sayfa

Ekonomi

Gündem

Yaşam

Siyaset

Spor

Hürriyet

30

4

15

5

5

-

1

Posta
Sabah
Sözcü
Habertürk
Milliyet
Türkiye
Takvim
Toplam

19
29
25
15
22
9
10
159

5
4
4
4
2
4
4
31

1
12
7
8
11
4
58

12
11
10
3
3
1
6
51

1
4
10

1
4
2
7

1
2

Tablo 6’da haberlerin bulunduğu sayfa türleri incelenmiştir, ilk sayfa, ekonomi, siyaset, spor, gündem ve
yaşam şeklinde kategorize edilmiştir. Orta sayfa, haber, güncel, günün içinden, dünya, yorum ve gündem
başlıkları gündem adı altında incelenirken kültür-sanat-magazin, söyleşi, insan, toplum ve yaşam başlıkları
yaşam adı altında gruplandırılmıştır. Yayımlanan haberlerin 58’i ekonomi sayfasında yer alırken 51 tanesi
gündem sayfasında yerler almaktadır, daha sonra sırasıyla 31 adet ile ilk sayfa haberleri, 10 adet ile yaşam, 7
adet ile siyaset ve son olarak 2 adet ile spor sayfası gelmektedir. Bu sonuçlara bakıldığında haberlere en çok
ekonomi sayfasında yer verilmesi Mustafa Koç ve Koç Holding arasındaki bağlantıyı güçlendirirken, Mustafa
Koç’un iş adamı figürünü de perçinlemiştir. İkinci sırada bulunan gündem sayfası ise Mustafa Koç’un
vefatının Türkiye’de gündem oluşturan bir haber konusu olduğunu göstermektedir.
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Tablo 7. Mustafa Koç Haberlerinin Gazetelerin İlk Sayfasında Yer Alma Biçimleri
Gazeteler

İlk Sayfada Yer
Alan Haber
Sayısı

Manşet

Sürmanşet

İlk Sayfa Diğer

Hürriyet

4

2

1

1

Posta

5

3

-

2

Sabah

4

2

-

2

Sözcü

4

2

-

2

Habertürk

4

3

-

1

Milliyet

2

1

1

-

Türkiye

4

2

-

2

Takvim

4

3

-

1

Toplam

31

18

2

11

Tablo 7’de haberlerin ilk sayfada yer alma sayıları ve konumları incelenmiştir. İlk sayfada yer alma ve haberin
konumu kitlelerin ilgisini çekme açısından oldukça önemlidir. Tüm gazetelerin ilk sayfalarında, Mustafa Koç
ile ilgili toplamda 31 habere yer verilirken bunlardan 18’i manşet ve 2’si ise sürmanşet olarak kullanılmıştır.
Geriye kalan 11 haber ise ilk sayfaların diğer kısımlarında yer almıştır.
Tablo 8. Mustafa Koç ile İlgili Haberlerde Geçen Koç Holding ile İlgili Anahtar Kelimeler
80
67

70

59

60

55

54

50
50

44
37

40

18

20
10

31

27

30

11
6

23

21

17

18 18

11

7

4

1

0

18

8

18

14

12

11
1

0

10

4

0
Hürriyet

Posta

Sabah

Koç Topluluğu

Sözcü
Koç Grubu

Habertürk

Milliyet

Koç Holding

Türkiye

Takvim

Koç Ailesi

Mustafa Koç ile ilgili haberlerin Koç Holding ile bağlantısı incelenmiş ve belirlenen anahtar kelime öbekleri
analiz edilmiştir. Tablo 8’de görüldüğü üzere, en çok kullanılan kelime öbeği Koç Holding iken sonrasında
Koç Ailesi, Koç Grubu ve son olarak Koç Topluluğu gelmektedir. Gazeteler özelinde bakıldığında ise
belirlenen anahtar kelimeler 137 sayı ile en fazla Hürriyet gazetesinde bulunurken; sonrasında 101 sayı ile
Milliyet, 100 sayı ile Sözcü, 93 sayı ile Habertürk, 88 sayı ile Posta, 79 sayı ile Sabah, 49 sayı ile Türkiye ve son
olarak 28 sayı ile Takvim gazetesi gelmektedir. Buradan yola çıkarak yayımlanan haberlerin Koç Holding ile
bağlantılı olduğu ve bu nedenle şirketi etkilediği anlaşılmaktadır.
Tobias’ın hikaye örüntüleri kapsamında incelenen haberlerin her paragrafındaki örüntü ögesi ve sayısı açığa
çıkarılmıştır. Örüntüler kapsamında, incelenen haberlerde toplamda dokuz adet örüntüye rastlanmıştır,
bunlar sırası ile şu şekildedir: Macera, kurtarış, metamorfoz, değişim, olgunlaşma, aşk, fedakarlık, yükseliş,
düşüş. Araştırma kapsamında incelenen basit haberlerde toplamda 632 adet hikaye örüntüsüne rastlanmıştır.
Bu örüntülerin 390’ı Mustafa Koç’un vefatıyla paralel olarak, vefatının anlatılmasıyla ilgili olduğu için düşüş
örüntüsüdür. Sonrasında ise 112 adet ile yükseliş örüntüsü gelmektedir. Bunu izleyen örüntüler ise sırasıyla
şöyledir: 41 adet fedakarlık, 23 adet macera, 20 adet metamorfoz, 15 adet değişim, 13 adet aşk, 10 adet kurtarış
ve son olarak 8 adet olgunlaşma.
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Köşe yazılarında toplam 266 adet hikaye örüntüsüne rastlanmıştır. Bunların 161 adedi yine düşüş
örüntüsüdür ve basit haberlerle doğru orantılı olarak ikinci sırada 60 adet ile yükseliş örüntüsünün
bulunduğu görülmektedir. Üçüncü sırada 19 sayı ile fedakarlık, dördüncü sırada 11 sayı ile değişim, beşinci
sırada 6 sayı ile metamorfoz, altıncı sırada 4 sayı ile kurtarış ve son sırada ise 2’şer sayı ile macera, olgunlaşma
ve aşk bulunmaktadır. Bu verilere bakarak yayımlanan haberlerin yalnızca yalın vefat haberleri olmadığı
anlaşılmaktadır. Kurumsal iletişim yalnızca kurum tarafından oluşturulmaz, kurumsal iletişim aynı zamanda
hedef kitle ve medya tarafından kurum adına oluşturulan bir yapıdır. Medyada oluşturulan haberler, yer alma
biçimi ve sayısı, haberlerin kapladığı alan hedef kitleye ulaşmada önemli araçlardır. İncelenen gazetelerdeki
irdelenen haberlerden çıkarılan hikayeler kişisel hayat, iş hayatı ve vefat süreci olmak üzere üç ana gruba ve
ayrı olarak yedi alt kategoriye ayrılmıştır. Ayrıca incelenen örüntüler dışında Mustafa Koç ve Koç Holding’in
haberlerde yansıtılış biçimi üzerinde durulmuş ve incelenmiştir.

4.1. Mustafa Koç ile İlgili Haberlerde Bulunan Hikaye Örüntülerinin Kategorize Edilmesi
Mustafa Koç ile ilgili incelenen haberlerdeki hikaye örüntüleri üç ana başlığa ve yedi alt kategoriye ayrılmıştır.
İlk olarak kişisel yaşam başlığında bulunan örüntülerle ilgili haberler aktarılmaktadır.
4.1.1. Kişisel Hayat Başlığında Bulunan Örüntüler ve Yansıtılış Biçimleri
Kişisel hayat başlığı altında toplamda dört adet alt kategori bulunmaktadır, bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:
Sporsever ve Sosyal Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç, Hayvansever ve Duyarlı Bir İş Adamı Olarak Mustafa
Koç, Saygın ve Eğitimli Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç, Ailesine Düşkün Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç.
4.1.1.1. Sporsever ve Sosyal Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç
Bu başlık altında incelenen haberlerde macera ve metamorfoz hikaye örüntülerine rastlanmıştır.


Macera: Bu kısım örüntü tablosunda da belirtildiği üzere kişinin farklı mekanlarda bulunduğu,
harekete geçtiği bölümdür. Burada macera hem kişisel yaşamda hem iş hayatında ortaya çıkabilir. Bu
bölüme alınan konular seçilirken kişinin farklı mekanlarda bulunması ve yöneldiği farklı ilgi alanları
belirleyici unsur olmuştur.

“Mustafa Koç iş hayatı kadar hobileriyle de dikkat çeken bir isimdi. Koç’un en büyük tutkuları safari,
fotoğrafçılık, tekne, deniz ve golftü. Koç’u birçok kez tekne kullanırken, yarışlara ve golf turnuvalarına
katılırken ya da elinde objektifle görmek mümkündü. Koç ayrıca, model uçak uçurma tutkusuyla da
tanınıyordu. Zaman zaman kızıyla model uçak yarışlarına katılan ya da kendi özel uçağını uçuran Koç, bu
hobi çeşitliliğinden oldukça memnundu. Koç, bu memnuniyetini “Yüksek düzeyde yaşam memnuniyeti ve
evdeki huzur için her iş adamının bir hobisi olmalı” sözleriyle özetliyordu.” – Habertürk Gazetesi.
“Birçok spor dalıyla uğraşan Mustafa Koç’un ilk göz ağrılarından biri de binicilik sporuydu. Koç uzun yıllar
at binip yarışmalarda boy gösterdi. Bir fotoğraf tutkunu olan Mustafa Koç, ayrıca 1980 yılından itibaren tüplü
ve tüpsüz dalış yapmaya başladı ve deniz altında da fotoğraf ve film çekmeye başladı. 90’larda ralli pilotluğu
yapan Koç, Ali Başakıncı ve Ali Ersin ile birlikte Ford Takımı’nı da kurup parkurların tozunu atmıştı. Ailenin
isteğiyle daha sonra bu spora veda etti.” – Hürriyet Gazetesi.
Bu kategoride yayımlanan haberlerde Mustafa Koç’un sporcu kişiliği üzerinde durulmuştur. Macera
örüntüsünde belirtilen fiziksel olarak yer değiştirme ve arayış kavramı bu haberlerde karşımıza çıkmaktadır.
Sporcu kişiliği ile beraber, yöneldiği farklı ilgi alanları çerçevesinde birçok farklı lokasyonda bulunması
Mustafa Koç’un hayatındaki macera ögelerini temsil etmektedir.


Metamorfoz: Kişinin ya da kurumun yaşadığı fiziksel değişimler bu kısımda ele alınmıştır. Bu
kategoriye uygun kısımlar belirlenirken fiziksel değişimi etkileyen, fiziksel değişeme atıfta bulunan
unsurlar dikkate alınmıştır.

“Geçtiğimiz ay Urla’da bir araya geldiğimizde, çok sevdiği yemeği reddederken, titizlikle uyguladığı diyetine
atfen “Evlendiğim kiloya geri döneceğim demiş.”, hepimize zayıflama sırlarını anlatmıştı. Mustafa Koç ile son
olarak eylülde bir araya geldik. Eşi Caroline Koç ile birlikte zayıflamaya devam ediyordu. Sohbetlerde herkes
Koç’a şaka yollu takılıyor, övgülerini sıralıyordu. O ise durumdan hoşnut ve keyifliydi, “Devam” diyordu.”
– Esen Evran, Habertürk Gazetesi.

İşletme Araştırmaları Dergisi

1658

Journal of Business Research-Turk

İ. Koca – N. Paşalı Taşoğlu 14/2 (2022) 1643-1668
“Mustafa Koç, 2002 yılında kalp sorunu yaşamış, ABD’de yapılan cerrahi operasyonda 3 kalp damarı baypas
edilmişti. Kiloları nedeniyle uzun yıllar sorun yaşayan Koç, en son diyetisyen sayesinden 15 kilo verdi. Mayıs
2015’te Amerikan Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı geçiren Koç’un kalp krizi sonrası ani ölümü ise
tartışmaları beraberinde getirdi.” – Milliyet Gazetesi.
Fiziksel değişimin üzerinde durulan bu haberlerde kişinin neden ve nasıl bir fiziksel değişim geçirdiği ve
bunun yansımaları görülmektedir. Mustafa Koç’un bedensel değişimi üzerinde duran bu yazılar da bu
nedenle metamorfoz örüntüsü kapsamında değerlendirilmiştir.
4.1.1.2. Hayvansever ve Duyarlı Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç
Bu başlık altında incelenen haberlerde yalnızca kurtarış örüntüsüne rastlanmıştır.


Kurtarış: Kişinin kötü durumda olan, yardıma ihtiyacı olan bir şeyi ya da birini kurtarması bu
bölümün konusudur. İncelenen haberlerde, bu bölüme alınan kısımlarda, zor durumda olan birini ya
da bir şeyi kurtarma durumuna bakılmıştır.

“5 Aralık 2006’da Didim’de bitkin bir şekilde yatarken bulunan 2 aylık Akdeniz Foku, denize
döndürülemeyince Foça’da tedavi altına alınmıştı. Mustafa Koç foku sahiplendi. Koç’un kızları Aylin ve Esra
Koç, foka “Badem” ismini verdi. Mustafa Koç denilince benim aklımda o yaralı hayvana sonuna kadar sahip
çıkan bir adam kalacak.” – Nedim Şener, Köşe Yazısı, Posta Gazetesi.
“Mustafa Koç, aynı zamanda bir deniz ve doğa sevdalısıydı. Deniz canlılarının korunması için yapılan
etkinliklere her zaman destek veren Koç’un sadece Badem’i değil Dilara ve Tine adını verdiği iki Akdeniz
Fok’unu daha yaşama döndürdüğü öğrenildi. Koç’un bakımını üstlendiği Badem isimli fok, Aralık 2006’da
Didim kıyılarında yaralı halde bulunmuştu. Ölmek üzere olan fok, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku
Araştırma Grubu’na (SAD-AFAG) teslim edildi. Özel beslenme programı uygulanmazsa öleceği anlaşılan
yavru foku hayatta tutmaya yetecek imkanlar SAD-AFAG’da yoktu. Durumdan haberdar olan Mustafa Koç
devreye girerek SAD-AFAG’a maddi destek sağladı. SAD-AFAG Koordinatörü Cem Orkun Kıraç: ‘2010’da
Akdeniz’de 2 farklı yerde 2 farklı fok aynı gün bulundu. Mustafa bey duyar duymaz tüm bakım, beslenme,
rehabilitasyon ve doğaya salma masraflarını üstlendi. Sadece Badem’in değil Dilara ve Tina’nın kurtarıcısıdır
Mustafa Koç.’ diye konuştu” – Milliyet Gazetesi.
Açıklanan örüntü ile bağlantılı olarak Mustafa Koç’un burada bir kurtarıcı şeklinde ortaya çıktığı
görülmektedir. Hem Mustafa Koç’un hayvansever yönüne vurgu yapan hem de duyarlılığının altını çizen bu
haber alıntıları kurtarış temasındaki unsurlarla eşleşmektedir. Mustafa Koç “sahip çıkan” ve “destek veren”
bir kurtarıcı rolündedir.
4.1.1.3. Saygın ve Eğitimli Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç
Bu başlık altında incelenen haberlerde yalnızca olgunlaşma örüntüsüne rastlanmıştır.


Olgunlaşma: Kişinin ya da kurumun büyümesini, yaş almasını ve böylece olgunlaşmasına
değinilmektedir. Mustafa Koç’un büyüme evresinin anlatıldığı kısımlar bu bölüme alınmıştır.

“Mustafa Koç, 1960 yılında dedesi Vehbi Koç’un İstanbul’a taşındığında aldığı Şişli’deki Çankaya
Apartmanı’nda doğuyor. Çocukluğu da dedesinin bugün hayata ilişkin değerlerini oluşturan kurallarını
içselleştirilerek şekilleniyor. Liseyi İsviçre’de Lyceum Alpnium Zuoz’da yatılı okuyor… ABD’de George
Washington Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Türkiye’ye geliyor. Türkiye’nin en
büyük ve ilk holdingini sıfırdan var eden Vehbi Koç’un gözetiminde babası Rahmi Koç’un yönetim kurulu
başkanlığında çalışma hayatına Tofaş’ta müşavir olarak başlıyor.” – Jale Özgentürk, Köşe Yazısı, Hürriyet
Gazetesi.
“Türkiye’nin en zengin ailesinin çocuğu olarak 1960’ta dünyaya gelen Mustafa Koç’a dedesinin adı olan Vehbi
ismi de verildi. Koç ailesinin 3. Kuşak üyesi ve Rahmin Koç’un en büyük oğlu olan Mustafa Koç’un daha sonra
Ömer Mehmet Koç ve Ali Yıldırım Koç isminde kardeşleri dünyaya geldi. Mustafa Koç liseyi İsviçre’de
Lyceum Alpnium Zuoz Okulu’nda okuduktan sonra ABD’de George Washington Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden 1984’te mezun oldu. Koç Holding’in gelecekteki veliahtı olarak eğitimini tamamlayan Mustafa
Koç, çalışma yaşamına 1984’te Tofaş’ta başladı.” – Sabah Gazetesi.
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Büyümeyi anlatan bir hikaye örüntüsü olan bu kısım da kişinin gelişimine yer verilmektedir. Bu örüntünün
bulunduğu haberlere bakıldığında, Mustafa Koç’un gittiği okullar ve büyüme sürecinin okuyuculara iletildiği
anlaşılmaktadır.
4.1.1.4. Ailesine Düşkün Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç
Bu başlık altında incelenen haberlerde yalnızca aşk örüntüsüne rastlanmıştır.


Aşk: Çok bilindik ve hemen herkesin hayatında var olan bu kısma Mustafa Koç’un eşi ve ailesine
duyduğu aşkı dile getiren bölümler konulmuştur.

“Şahane bir babaydı Her sohbetimizin bir parçası mutlaka kızları Aylin ve Esra olurdu. “Allah bana şahane
kız evlatlar verdi.” derdi hep. Son sohbetimizde Çeşme’den konuşmuştuk. “Kızlar annelerine çekmiş, İzmirli
olmaları galiba ağır basıyor” demişti.” – Elif Ergu, Köşe Yazısı, Hürriyet Gazetesi.
“Mustafa Koç, Caroline Koç ile 1992’de evlenmişti. Evlendiklerinde Mustafa Koç 32, Caroline Koç 21
yaşındaydı.” – Posta Gazetesi.
“Merhum iş adamı, 1992 yılında ise İzmir’in tanınmış ailelerinden olan Giraud ailesinin kızı Caroline ile
hayatını birleştirdi. Çırağan Sarayı’nda görkemli bir törenle yaşamlarını birleştiren çiftin Esra ve Aylin adında
iki kız çocuğu oldu.” – Takvim Gazetesi.
Aşk kavramı çoğu hikayede önemli bir yer tutmaktadır. Tüketicilere ulaşırken de genel olarak kişinin ürünle
bağ kurmasını sağlayacak bir aşk öğesi üzerinde durulur. İncelenen haberlerde de Mustafa Koç ile ilgili aşk
ögelerine yer verilmiştir. Buradaki aşk yalnızca kadın ve erkek arasındaki duyguya indirgenmemelidir. Aşk
kişinin ailesine, işine ya da herhangi başka bir şeye olan hissi olarak da kişinin yaşantısında yer bulabilir.
Mustafa Koç’ta bu haberlerde “şahane bir baba” olarak nitelendirilirken, eşi Caroline Koç ile evliliğine dair
bilgiler de evrilmiştir.
4.1.2. İş Hayatı Başlığında Bulunan Örüntüler ve Yansıtılış Biçimleri
İş hayatı başlığı altında toplamda iki adet alt kategori bulunmaktadır, bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:
Başarılı Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç, Sosyal Sorumluluğa Önem Veren Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç.
4.1.2.1. Başarılı Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç
Bu başlık altında incelenen haberlerde yükseliş ve değişim örüntülerine rastlanmıştır.


Yükseliş: Kişi ya da kurumun birlikte veya ayrı ayrı kazandığı başarılar incelenmiştir ve Mustafa
Koç’un Koç Holding’de çalışmaya başladığı andan itibaren kazandığı başarıları bu kısma eklenmiştir.

“Koç Grubu onun zamanında iyice dışa açıldı. Özellikle Arçelik ve Beko Türkiye’nin dış yüzü haline geldi.
Avrupa’da bugün birçok ülkede en çok satılan ilk üç beyaz eşyadan birinde Koç imzası var. Oysa babası
Rahmi Bey’in ardından grubun direksiyonuna geçtiğine Mustafa Koç’u işaret eden pek çok kimse “Dede
kurar, baba büyütür, torun batırır.” demişti. Hiç de öyle olmadı. Koç Grubu 10 milyar liralık cirodan 60 milyar
liranın üzerine çıktı. Çalışan sayısı 100 bine dayandı.” – Sefer Levent, Köşe Yazısı, Hürriyet Gazetesi.
“Mustafa Koç’un bu kadar hayırla anılmasının sosyal projelerinin yanında, babası Rahmi Koç’tan devraldığı,
dedesi Vehbi Koç’un kurduğu holdingde satış elemanı olarak işe başlayıp ileri götürmesinin de payı büyük.
Türkiye’nin en küçük kasabasında bile bir Arçelik bayii olduğu gibi, bugün dünyanın her yerinde bir Beko
bayii de var. Evlerimize ilk buzdolabı Arçelik ile girdi. Beyaz eşyaya erişilebilirlik o sayede oldu. İlk
arabalarımız, beğenmesek de Anadol’du. Hayatımızda turizmden sağlığa, beyaz eşyadan otomotive, nereye
baksak Koç Grubu’nun değdiği bir nokta vardır; milyonu aşkın çalışanıyla bir büyük aile. Hepimizin, herkesin
başı sağ olsun.” – Yazgülü Aldoğan, Köşe Yazısı, Posta Gazetesi.
Kişilerin hayatlarında başarıların, iyi anların temsili olan yükseliş örüntüsü burada da Mustafa Koç’un
başarılarının anlatıldığı kısımlarda incelenmiştir. Mustafa Koç ve Koç Holding ilişkisinin en baskın
hissedildiği bölümdür. Mustafa Koç’un Koç Holding’in başına geçtiği andan itibaren elde ettiği başarılar
üzerinde durulmuştur. Mustafa Koç’un şirketin başına tepeden inme olarak geçmediği, bunun yerine satış
elemanı olarak görevine başladığı ve başarılarla basamakları çıktığı vurgulanmıştır.
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Değişim: Kurumsal veya kişisel olarak iç yapıda gerçekleşen değişime odaklanılmıştır. Mustafa Koç
döneminde Koç Holding’in iç yapısında gidilen değişimler dikkat alınmıştır.

“Mustafa Koç, Türkiye’nin yaşadığı 2001 derin krizinin hemen ardından yönetime geldiğinde işe,
odaklanacağı sektörleri belirleyerek başladı. Enerji ve finans 101 alanında çok önemli iki satın alma
gerçekleştirerek 2005’te 1,2 milyar Euro’ya Yapı Kredi Bankası’nın yüzde 57,4 hissesine, 2006’da 4 milyar 140
milyon dolara Tüpraş’ın yüzde 51 hissesine sahip oldu. 2006’dan itibaren İzocam, Döktaş, Demirdöküm ve
sürpriz olarak Migros’un yüzde 50,8’i 1,9 milyar TL’ye BC Partners’a satıldı.” – Habertürk Gazetesi.
“Şirketle ilgili radikal kararlar onun döneminde alındı. Dede yadigarı Migros 2008’de satıldı. Ama Tüpraş gibi
bir dev 2005’te gruba katıldı. Bazı sektörler terk edildi bazılarına yelken açıldı.” Sefer Levent, Köşe Yazısı,
Hürriyet Gazetesi. “2007: Arçelik, Çin’de çamaşır makinesi üreticisi Changzou Casa-Shinco şirketini 8 milyon
dolara satın aldı.” – Hürriyet Gazetesi.
Değişim kişinin kendi içinde yaşadığı değişiklikler olabilirken, kurum bazında düşünüldüğünde, kurumun iç
yapısında meydana gelen değişiklikler olarak çevreye yansır. Yine Mustafa Koç ve Koç Holding bağının
oldukça yoğun hissedildiği bir örüntü olarak bu kısımdaki haberlerde Koç Holding’in Mustafa Koç
döneminde gerçekleştirdiği birleşmelere ve ayrılmalara odaklanıldığı görülmüştür.
4.1.2.2. Sosyal Sorumluluğa Önem Veren Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç
Bu başlık altında incelenen haberlerde yalnızca fedakarlık örüntüsünde rastlanmıştır.


Fedakarlık: Yapılan iyiliklerin bulunduğu bu bölümde Mustafa Koç’un Koç Holding çatısı altında
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, yardım kampanyaları ele alınmıştır.

“Gökova Körfezin’de teknesiyle gezerken denizdeki, karadaki çöpleri bizzat kendi toplardı. Eğitimde eşit
fırsatlar yaratılması için kafa yoran, yatırım yapan bir eğitim gönüllüsüydü.” – Elif Ergu, Köşe Yazısı, Hürriyet
Gazetesi.
“Mustafa Koç liderliğindeki Koç Holding’in kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, projelerin ilgi alanları,
içeriği ve uygulama süreci bugün Türk özel sektörüne de model olacak kadar ileri boyut taşınmıştı. Koç,
holding tarafından yönetilen tüm sosyal sorumluluk projelerini ‘ülkem için’ çatısı altında toplarken, Meslek
Lisesi Memleket Meselesi projesi büyük ilgi görmüştü.” – Hülya Güler, Hürriyet Gazetesi.
“Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kısa bir süre önce vefat eden Mustafa Koç’un eğitim projelerine
verdiği büyük desteği anlatırken, şunları anlattı: “Hem eğitime yüzde yüz destek hem de bilgisayarlı eğitime
destek kampanyalarına Koç ailesinin çok büyük katkısı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Koç Vakfı ile
yürüttüğü ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ kampanyasının isim babası da bizzat merhum Mustafa Koç’tu.
‘Biz üretim yapmak zorundayız, ara eleman olmadan üretim olmaz, sanayinin ara elemana ihtiyacı var,
meslek lisesi memleket meselesine dönüştü, herkes bir şey söylüyor biz yapmak istiyoruz’ dedi. Sonra Milli
Eğitim – Koç iş birliği ile bu projeyi başlattık, çok faydasını gördük.”” – Turan Yılmaz, Hürriyet Gazetesi.
Koç Holding ve Mustafa Koç arasındaki ilişkinin içe içe geçtiği bir diğer örüntü olan fedakarlık bölümünde
Mustafa Koç’un Koç Holding çatısı altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri dile getirilmiştir.
Sosyal sorumluluk projeleri şirketlerin tüketicilerle sıkı bağlar kurmasını sağlayan bir araçtır. Tüketiciler
sosyal sorumluluk projeleri sayesinde kurumların toplumsal olaylara karşı tepkilerini, yaklaşımlarını
anlamaktadırlar. Buradaki haberlerde ise Mustafa Koç’un hem çevreye hem de milletine karşı duyarlı bir kişi
olarak anlatıldığı görülmektedir.
4.1.3. Vefat Süreci Başlığında Bulunan Örüntüler ve Yansıtılış Biçimleri
Vefat süreci başlığı altında “Herkes Tarafından Sevilen Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç” alt kategorisi
bulunmaktadır.
4.1.3.1. Herkes Tarafından Sevilen Bir İş Adamı Olarak Mustafa Koç
Bu başlık altında incelenen haberlerde yalnızca düşüş örüntüsünde rastlanmıştır.


Düşüş: Bir kişinin vefatı, bir şirketin batması ve buna benzer olaylar bu başlık altına alınmıştır.
Mustafa Koç’un vefat sürecine dair yazılan haberler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.
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“Yıl: 2014. Yer: Güney Afrika. Konu: Koç Grubunun Defy yatırımı. Mustafa Bey ile çıktığımız Güney Afrika
seyahatinde beni en çok etkileyen an, Defy fabrikalarında yüzlere siyahi işçinin belki de ilk kez gördüğü beyaz
patronlarına gösterdiği sıcak ilgi ve duydukları sevinç oldu. Bunun sebebi şuydu... Fabrikalarının bulunduğu
bölgede Zulu kabilesi yaşıyor. Bu kabileden 3 bin siyahi işçi de fabrikalarda çalışıyor. Koç’un Defy’ı alımı
sonrası Türkler işin başına geçince, grubun Türkiye’deki iş standartları ve çalışma ortamı hızla Afrika’ya
taşınıyor. Maaşlarda ciddi artış yaşanıyor. Siyahi işçiler daha önceki yöneticilerin aksine, Türklerin sıcaklığı,
kendileriyle yemek yemesi, kendileriyle sohbet etmesine çok seviniyorlar. Bu yüzden olsa gerek Türklere siz
beyaz değilsiniz diyorlar. Mustafa Bey’in fabrikayı ziyaretinde de normal fabrika turlarında alışık olduğumuz,
sadece işinin başında kafası öne eğik çalışan işçiler değil, bizlere gülerek bakan, Mustafa Koç ile fotoğraf
çektirme yarışına giren, sarılan, öven sıcak işçilerle karşılaşıyoruz. Sadece Koç için değil Türkler ve Türkiye
için müthiş bir tablo. Her ölüm erken. Allah ailesine sabır versin. Benim tanıdığım Mustafa Bey iyi bir insandı.”
Şükrü Andaç, Köşe Yazısı, Milliyet Gazetesi.
Mustafa Koç’un vefatıyla ilişkili bu haberler aynı zamanda Mustafa Koç’un vefatının kişilerce nasıl
karşılandığını, insanların onun hakkındaki görüşlerini ve duygularını içermektedir. Araştırma kapsamında
incelenen haberlere bakıldığında Mustafa Koç’un hem kendisini tanıyan hem de tanımayan kişiler tarafından
sevildiği ve pozitif yönde duygular beslenildiği görülmektedir. Ayrıca Mustafa Koç’un vefat süreci detaylıca
anlatılarak hikayeleştirilmiştir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Kurumsal iletişim hem kurum içi hem kurum dışı kitlelere yönelik yapılan, kurum hakkında olumlu bir bakış
açısı geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bir kurumun kuruluşundan itibaren, o kurum ile ilgili yürütülen
iletişim çabaları, kurumun kitleler tarafından nasıl algılanacağını, akıllarında nasıl konumlanacağını
belirlemektedir. Kurumsal iletişim sürecinde kurumsal kimlik, imaj ve kültür gibi unsurların dışında dikkate
alınması gereken bir nokta daha vardır, bu da liderlik kavramıdır. Liderler kitleleri etkilemede, onları belirli
bir konu hakkında yönlendirmede oldukça etkili aktörlerdir. Yalnızca bir yönetim unsuru olmaktan ziyade,
bir kurumla özdeşleşen, kurumun iletişimin bir unsuru, kimliğinin bir parçası olabilen liderler kurumun diğer
kurumlar arasından sıyrılmasına yardım etmektedir. Hikaye anlatımı kavramı bu farklılaşma noktasında bir
iletişim aracı olarak kullanılabilmektedir. Kurumları eşsizleştirmek, benzerleri arasından ayırabilmek için
hikaye anlatımı bir araç olarak iletişim sürecine katılmaktadır. Büyük ve köklü kuruluşlar genel olarak onları
kuran liderlerle beraber hatırlanmaktadır. Hikaye anlatımı bu faktörü kullanarak her kurumu kendi içinde
benzersizleştirebilir. Hikaye örüntüleri belli başlı temalardan oluşsa da içeriğindeki kişiler ve verdikleri
kararlar farklılaştıkça, hikayesi oluşturulan kurumda böylelikle farklılaşmakta ve kitleye farklı bir biçimde
yansımaktadır.
Araştırma kapsamında ele alınan Koç Holding, 1926 yılında Vehbi Koç tarafından Ankara’da kurulmuştur.
Bünyesinde birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirket ve marka bulundurmaktadır. Holding’in üçüncü nesil
yöneticisi olan Mustafa Koç, yönetime 2001 yılında gelmiştir, 2003 yılında ise yönetim kurulu başkanı
olmuştur. Türkiye’nin köklü kuruluşlarından biri olan Koç Holding yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç’un
vefatı ile ilgili belirlenen gazetelerde yayımlanan haberler kurumsal iletişimde lider unsuru ve hikaye anlatımı
kapsamında ele alınmış ve incelenmiştir. Araştırmanın amacı medyada Mustafa Koç ile ilgili çıkan
haberlerdeki hikaye örüntülerini ortaya çıkarmaktır. Haberleşme araçlarının kitlelerin kanaatleri üzerindeki
yoğun etkisi geçmişten günümüze kadar süre gelmiştir. Ana akım medya kanalları, gazete, televizyon ve
dergiler kişilerin düşünceleri üzerinde belirleyici roller oynamıştır. Araştırmada seçilen Hürriyet, Posta Sabah,
Sözcü, Habertürk, Milliyet, Türkiye ve Takvim gazetelerinin taraf oldukları politik görüşten ziyade ne kadar
çok kitleye ulaştıkları göz önünde tutulmuştur. Gazeteler, Tobias’ın “20 Master Plots and How to Build Them”
adlı kitabındaki temalar yol göstericiliğinde içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında
toplamda 159 adet haber incelenmiştir. İncelenen bu haberlerin 85 adedini basit haberler oluştururken 74
adedini köşe yazıları oluşturmaktadır. Elde edilen bu veriler göz önüne alındığında kısa bir zaman aralığı
olmasına rağmen sayı ve kapladığı alan bakımından haberlerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Hem seçilen
gazetelerin tirajları hem de haberlerin yoğunluğuna bakıldığında oldukça büyük bir kitlenin bu haberlere
maruz kaldığı tahmin edilebilir.
Araştırma kapsamında ele alınan basit haberlerde 632 adet, köşe yazılarında ise 266 adet hikaye örüntüsüne
rastlanılmıştır. Basit haberlerdeki örüntülerde en çok karşılaşılan hikaye örüntüsü ‘düşüş’ iken ikinci sırada
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‘yükseliş’ örüntüsü bulunmaktadır. Son sırada ise ‘olgunlaşma’ örüntüsü yer almaktadır. Köşe yazılarındaki
hikaye örüntülerine gelindiğinde burada da birinci sırada ‘düşüş’ örüntüsü ve ikinci sırada yine ‘yükseliş’
örüntüsü bulunmaktadır. Fakat burada son sırayı ‘olgunlaşma’ örüntüsü ile beraber ‘aşk’ ve ‘macera’
örüntüleri de paylaşmaktadır. Bu bağlamda analiz edilen haberlerde Mustafa Koç ile ilgili verilen bilgilerin
hikaye ögeleri içerdiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu haberlerdeki “Koç Holding”, “Koç Grubu”, “Koç
Topluluğu” ve “Koç Ailesi” anahtar kelimeleri incelenmiş, çıkan sonuç Mustafa Koç haberlerinin Koç Holding
ile bağlantılı olduğunu da ortaya koymuştur. Mustafa Koç’un kişisel yaşamıyla ilgili bilgilerin yanı sıra
Mustafa Koç’un Koç Holding ile elde ettiği başarıları lider ve kurum bağını güçlendirmiştir. Haberlerde Koç
Holding’in önceki yöneticilerine de atıfta bulunulmuş, kurumun başlangıç hikayelerine ve Koç Holding
kurucusu Vehbi Koç’a da yer verilmiştir. Mustafa Koç ile ilgili anlatılan hikayeler okuyucuya hem bir lider
olarak Mustafa Koç’u tanıtırken hem de Koç Holding’in kurumsal yapısı ile ilgili bilgiler vererek kurumsal
iletişime katkı sağlamıştır. İncelenen gazete haberlerinde toplamda dokuz adet hikaye örüntüsüne rastlanmış
olup bunlar şöyle sıralanmaktadır: Macera, kurtarış, metamorfoz, değişim, olgunlaşma, aşk, fedakarlık,
yükseliş, düşüş. Sonuç olarak görülmektedir ki kurumsal iletişim yalnızca kurumdan kitlelere doğru bilgi
aktarımıyla gerçekleşen bir yapı değildir. Kurumsal iletişim, medya kanallarında çıkan haberlerden pozitif
veya negatif yönde etkilenebilen bir unsurdur ve bu haberlerde kurumsal iletişimin dolaylı bir parçasını
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan gazetelerdeki haberler hikaye unsurlarını da içerisinde
barındırdığı için hem kişisel hem kurumsal olmak üzere birçok bilgiyi açık ve kapsamlı bir dille kitlelere
ulaşmıştır.
Araştırma sonucundan elde edilen verilerden de hareketle, ilgili kurum ve kişilerin kurumsal iletişim
kapsamında hikaye anlatımını daha etkili bir biçimde kullanması ve yönetmesi gerektiği söylenebilir. Elde
edilen başarıların daha çok sayısal verilerle ifade edildiği kurumsal hayatta hikayeleştirme, bu verileri daha
anlaşılır kılar. Hikayeleştirme, gerçekleştirilen yatırımları insanileştirerek bağ kurmayı kolaylaştırmaktadır.
Bu sebeple yalnızca araştırmada adı geçen kurum açısından değil, tüm kurum ve kuruluşlar açısından liderle
olan bağı kuvvetlendirmek ve bunu hikayelerle aktarmak oldukça önemlidir fakat özellikle Koç Holding gibi
aile şirketlerinde, kurum tarihini, kültürünü ve geleneğini de aktarmak için hikayeleştirme oldukça etkili bir
araç olacaktır. Ayrıca gelecek araştırmalar, anlatılan bu hikayelerin kişiler üzerindeki etkilerine odaklanabilir.
Hikayelerin, kitlelerin zihinlerinde oluşan kurum imajının şekillenmesine katkısına, fikirlerine etkisine,
bağlılık ve güven oluşumu veya tutum ve davranış değişimi yaratıp yaratmadığına dair çalışmalar yapılabilir.
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Amaç – Araştırmanın amacı, sosyal medya üzerinden paylaşılan müşteri şikâyetlerinin tespit edilmesi,
özel sağlık kurumlarının sosyal medya platformlarındaki müşteri şikâyetlerine yaklaşımları ve bunları
yönetme biçimlerinin incelenmesidir.
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Yöntem – Araştırma verileri, Türkiye’de müşteri şikâyetlerinin paylaşıldığı bir platform olan
sikayetvar.com web sitesi üzerinden 2018 yılı “Ocak, Şubat, Mart” ayları dahil edilerek, en fazla şikâyetin
yer aldığı ilk üç özel sağlık kurumu üzerine nitel olarak kurgulanmıştır. Sosyal medyadaki şikâyetlerin
incelenmesinde veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi ve yorumlama kısmında içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular – Türkiye’de önde gelen özel sağlık kurumlarının sosyal medyadaki müşteri şikâyetlerini, klasik
müşteri şikâyetlerinden farklı algılamadıkları ve henüz farklı yönetsel süreçlerin de gerçekleştirilemediği
tespit edilmiştir.

Makale Kategorisi:
Araştırma Makalesi

Tartışma – Müşteriler kendilerini baskı altında hissetmeden, rahat ve hızlı bir şekilde şikâyetlerini sosyal
medyada paylaşabilmektedir ve böylece diğer müşterilerin sağlık kurumu seçim kararlarını da
etkilemektedir. Sosyal medya üzerinden paylaşılan müşteri şikâyetlerinin özel sağlık kurumları
tarafından farkına varılması sağlanmış dolayısıyla klasik şikâyet yönetim anlayışından farklı bir yönetim
anlayışının gerekli olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu araştırmanın, sosyal medyadaki
şikâyetlerin etkin yönetimi konusunda özel sağlık kurumları üst yönetimine ve şikâyet yönetim
birimlerine katkı sağlaması beklenmektedir.
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Purpose – The purpose of the research is to identify customer complaints shared on social media, to
examine the approaches of private health institutions to customer complaints on social media platforms
and the way they manage them.
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Design/methodology/approach – The research data has been qualitatively constructed on the first three
private health institutions with the highest number of complaints, by including the months of “January,
February, March” of 2018 on the sikayetvar.com website, which is a platform where customer complaints
are shared in Turkey. Content analysis method was used in the document review and evaluation part as
a data collection method in the examination of complaints in social media.
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Findings – It has been determined that leading private health institutions in Turkey do not perceive
customer complaints in social media different from classical customer complaints and different
managerial processes have not yet been realized.

Article Classification:
Research Article

Discussion – Customers can share their complaints comfortably and quickly on social media without
feeling under pressure, thus affecting other customers' health institution selection decisions. Customer
complaints shared on social media have been noticed by private health institutions, so it has been
demonstrated by studies that a management approach different from the classical complaint management
approach is required. It is expected that this research will contribute to the senior management of private
health institutions and complaint management units in the effective management of complaints in social
media.
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1. GİRİŞ
İletişim aracı olarak internetin yaygın kullanılması, müşterilere sosyal medyada bir şikâyet paylaşım ortamı
yaratmaktadır. Müşteriler, herhangi bir izin ya da prosedüre bağlı olmaksızın, mal ve hizmetler ile ilgili
şikâyetlerini sosyal medya üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde paylaşabilmektedir. Sosyal medya üzerinden
paylaşılan şikâyetlerde özel sağlık kurumları kimliklerini gizleyememekte ve bu şikâyetler diğer sosyal medya
kullanıcıları tarafından anında görüntülenmektedir. Bu görüntüleme, potansiyel müşterilerin işletme seçim
süreçlerini etkilemektedir. Yeni şikâyet ortamında ve bunun ortaya çıkardığı gelişmeler karşısında özel sağlık
kurumları, klasik şikâyet çözme anlayışından farklı olarak yeni bir müşteri şikâyet yönetim sistemi oluşturma
zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır.
Bu araştırmada ele alınan sorun, özel sağlık kurumlarının sosyal medyadaki müşteri şikâyet yönetimini
sağlarken, klasik şikâyet yönetim sisteminden farklı bir yol izleyip, izlemediğini tespit etmektir. Şikâyet
kutularına bırakılan şikâyetlerin yalnızca başhekim ya da üst yöneticiler tarafından okunması potansiyel
müşterileri kaybetme konusunda bir tehdit oluşturmamaktadır. Ancak, sosyal medya üzerinden paylaşılan
müşteri şikâyetleri mevcut ve potansiyel tüm müşteri gruplarını etkilemektedir.
Literatür taramasında, ulusal ve uluslararası ölçekte, farklı sektörlerde müşteri şikâyet yönetimini konu alan
çalışmalar (Sharma vd., 2008; Sarıdaldı ve Sevim, 2009; Henneberg vd., 2009; Kayabaşı, 2010; Schmitt ve
Linder, 2013; Lee vd., 2014; Şendoğdu, 2014; Chan vd., 2016; Keskin, 2016; Güler, 2020) bulunmaktadır. Sağlık
sektöründe, müşteri şikâyet yönetimine yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olması, bu çalışmanın
oluşturulma amacını ortaya koymaktadır. Sağlık gibi bir konu üzerine bildirilen şikâyetlerin diğer herhangi
bir şikâyet konusuna göre daha acil ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Hızla gelişen
sosyal medya ortamlarını, müşteri şikâyet yönetimi ile ilişkilendiren çalışmaların az olması, bu çalışmanın
ilgili literatürü desteklediğini göstermektedir.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan müşteri şikâyetlerinin tespit edilmesi, özel sağlık kurumlarının sosyal
medya platformlarındaki müşteri şikâyetlerine yaklaşımları ve bunları yönetme biçimlerinin incelenmesi
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Özel sağlık kurumları sosyal medyadaki müşteri şikâyet çözme
sürecini sağlarken klasik müşteri şikâyet çözme anlayışından farklı bir yol izlemekte midir? Özel sağlık
kurumları sosyal medya üzerinden bildirilen müşteri şikâyetlerini yönetme konusunda yeterli midir? gibi
sorulara cevap arayan bu araştırma nitel olarak kurgulanmış ve veri toplama yöntemi olarak içerik analizi
yöntemi kullanılmıştır. Sosyal medyanın özel sağlık kurumları açısından önemini ortaya koymaya çalışan
araştırmada veriler, sikayetvar.com web sitesi üzerinden, en fazla şikâyetin bulunduğu üç özel sağlık
kurumuna yapılan şikâyetlerden oluşmaktadır. Sosyal medyadaki şikâyetlerin tam sayımının mümkün
olmadığı bu araştırmada, 2018 yılının “Ocak, Şubat, Mart” aylarının şikâyet verileri alınmış ve kullanıcılara
ait bilgiler ile yazılan şikâyetlerin doğru olduğu varsayılmıştır. Elde edilen şikâyet verileri veri akış
diyagramına göre takip edilmiş ve analiz bu diyagrama göre yapılmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI
2.1. Müşteri Şikâyet Yönetimi
Müşteri şikâyet yönetimi, müşteri şikâyetlerini kaydetme, şikâyetleri müşterilerin beklenti ve ihtiyacı haline
dönüştürme, sorunu analiz etme ve çözme, çıkarılan sonuçlardan faydalanma, tekrar şikâyetin oluşmasını
engelleme, çözümleri etkilenen diğer müşterilerle paylaşma ve performans ölçümlerini güncelleştirme
aşamalarından oluşmaktadır (Bosch ve Enriquez, 2005: 32). Şikâyet yönetimi stratejik açıdan incelendiğinde;
analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarını kapsamaktadır. Her bir stratejik süreç gibi hedeflerin
belirlenmesi, kaynaklara olan ihtiyaçlar ve diğer boyutları içermektedir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken,
üst yönetimin diğer süreçlere verdiği önem ve taahhüdü şikâyet yönetimi konusuna da vermesi gerektiğidir
(Bozacı, 2011: 54).
İşletmeler tarafından müşteri şikâyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesinin çok önemli faydaları olacaktır.
Etkin şikâyet yönetimi literatürü incelendiğinde, şikâyet yönetiminin yedi temel içerikten oluştuğu ortaya
çıkmaktadır. Bu içerikler; şikâyeti kabul etme, problemi müşterinin bakış açısıyla anlama, özür dileme,
problemi üstlenme, problemin çözüleceği ve bir daha olmayacağı yönünde garanti sağlama ve müşterilerin
zararını tazmin etme olarak sıralanmaktadır (Cunliffe ve Johnston, 2008: 47-63).
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Eğitim, turizm, inşaat, lojistik, bankacılık ve buna benzer pek çok sektörde müşteri şikayet yönetimi üzerine
çalışmalar bulunmaktadır. Sarıdaldı ve Sevim (2009), çalışmalarında, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’nde
uygulanan müşteri şikâyet yönetimi performansını ve müşterilerin bakış açısını incelemişlerdir. 700 yolcuya
yapılan anket sonuçlarına göre, müşteri şikâyet yönetiminin etkin işlememesinin nedenleri belirlenmiş ve
müşteri şikâyet yönetimi performansını düşüren unsurlar tespit edilmiştir. Şendoğdu (2014), özel, kamu ve
katılım bankalarının müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati açısından farklılık gösterip göstermediğini
araştırmıştır. 321 müşteriden sağlanan anket verilerine göre sonuçlar, banka türleri arasında müşteri
memnuniyeti ile müşteri sadakati açısından fark olmamasıdır.
Kayabaşı (2010), çalışmasında, lojistik faaliyetlerine yönelik şikâyetler incelenmiştir. Veriler anket yöntemine
göre analiz edilmiştir. Sonuçlar lojistiğin 7 doğrusu olan doğru ürün, doğru miktarda, doğru müşteriye, uygun
koşullarda, uygun maliyette, doğru zamanda ve doğru yerde sağlanması tanımıyla uyumlu olmuştur.
Henneberg vd. (2009), çalışmalarında, büyük ve küçük şirketlerin müşterilere verdiği değerleri ve şikâyetleri
hangi yöntemle değerlendiğini karşılaştırmıştır. Anket yöntemi ile toplanan verilerin sonucuna göre, müşteri
memnuniyeti olarak büyük şirketler, küçük şirketlerden daha iyi, rekabet avantajına göre daha üstün ve geri
bildirim olarak daha az şikâyet oranı ile karşılaşacaklardır.
Güler (2020), tarafından yapılan çalışmada, covid 19 pandemisi döneminde ilk ve orta dereceli eğitim
faaliyetinde bulunan özel okullara iletilen şikâyetler incelenmiştir. Yapılan nitel analize göre, özel okullara
iletilen şikâyetlerde en çok kullanılan kelimelerin eğitim, kayıt, yemek, okul, pandemi olduğu görülmüştür.
Uzaktan eğitimde, etkin ve verimli eğitimin yapılamaması, okulların taleplere yanıt vermemeleri, uzaktan
eğitim platformu için ilave ücret talep edilmesi, telafi eğitimlerinin yapılmaması, uzaktan ya da okuldaki
eğitim için okulların seçenek sunmaması, kitap fiyat artışları da iletilen şikâyetler arasında olup, çalışmanın
eğitim sektöründe yapılacak düzenlemelere kaynak olabileceği öngörülmüştür. Sharma vd. (2008),
çalışmalarında, müşterinin ürün kullanımı esnasında karşılaştığı sorunların, garanti kapsamında
değerlendirilerek şikâyetin giderilme süreci tespit edilmiştir. Müşteri şikâyetleri ortalama ürün
performansından önce geldiyse memnuniyetsizlik bildireceği için garanti kapsamında değerlendirilecek ve
kayıp olarak dikkate alınacaktır. Çalışma sonucuna göre, kalite kayıplarını gidermek için, önlemlerin üretim
esnasında alınmasının gerektiği belirlenmiştir.
Davidow (2003), müşteri şikâyetlerine yanıt verilmesinde, organizasyonların şikâyet sonrası müşteri
davranışını etkileyen 6 boyut belirtmiş ve deneysel olarak test etmiştir. Bu boyutlar, zamandalık, basitleştirme,
hatayı tamir etme, özür dileme, güvenilirlik ve dikkatliliktir. Lee vd. (2014), müşteri şikâyetlerinin akıllı
kullanımı için bilgiye dayalı metodoloji ve kendi kendine öğrenme özelliği ile şikâyetleri çözmek için
organizasyonlara çözümler sunmuştur. Chan vd. nin (2016), Hong Kong’da tam donanımlı servis yapan
restoranlar üzerine yaptıkları çalışmada, müşteri şikâyetlerinin önem sırasının personel tutumları, yüksek
fiyat, personel eksikliği, fazladan hesap yazmak, söz verilen kapsayıcı hizmetler, gıda kalitesi ve hijyen
konusu olduğunu ortaya koymuşlardır.
Estelami (2000), çeşitli pazar faktörlerinin şikâyetlere olan etkisini incelediği çalışmasında, şikâyetine olumlu
geri bildirim alan müşterilerin, şikâyet etmeyen veya şirket geri bildirimlerini olumsuz bulanların aksine,
yüksek sadakat gösterdiğini tespit etmiştir. Çalışmada, şikâyetleri etkili olarak değerlendiren şirketlerin,
şikâyetlerden yararlanarak ürünlerini geliştirme şansını elde ettikleri belirlenmiştir. Schmitt ve Linder (2013),
Almanya’da inşaat sektöründe üretim alanında faaliyet gösteren 50 işveren üzerinde yaptıkları çalışmada,
teknik müşteri şikâyetlerinin, ürünlerin ve süreçlerin iyileşmesinde kayda değer bir temel oluşturduğunu ve
müşteri şikâyet yönetim sürecinin, kalite kontrol döngüsünün iyileşmesini önemli derecede artırdığını tespit
etmişlerdir.
Geçmişte yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak klasik müşteri şikâyet yönetimi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.
Günümüzde hızla gelişen sosyal medya ortamlarını, müşteri şikâyet yönetimi ile ilişkilendiren çalışmaların
az olması bu çalışmanın ilgili literatürü desteklediğini göstermektedir.
2.2. Müşteri Şikâyet Yönetiminde Sosyal Medyanın Etkisi
Sosyal medya, müşterilerin sosyal taleplerini karşılarken, aynı zamanda medyanın gücünü artırmakta ve
sosyalleşme kavramına da yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Sosyal medyanın, sürekli güncellenmesi,
çoklu kullanım imkanı sunması ve sanal paylaşıma imkan sağlaması, müşterilere ideal bir ortam
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sağlamaktadır. Müşteriler, sosyal medyada düşüncelerini paylaşmakta, düşünceleri ile ilgili diğer sosyal
medya kullanıcıları ile tartışabilmekte, bunun sonucunda da ortaya yeni düşünceler ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte, sosyal ortamdaki müşteriler, kişisel bilgileriyle beraber fotoğraf, ses, video paylaşımı
yapabilmekte, iş bulabilmekte, olumlu ya da olumsuz yorumlar paylaşabilmektedir. Bu nedenle, müşteriler
her geçen gün sosyal medya alanlarına yönelerek, sürekli yenilenen sanal dünyaya farklı bir anlam
kazandırmaktadır (Buluk, Eşitti ve Boz, 2017: 220).
Sosyal medya araçlarının yenilikçi yanlarından biri, müşterilerin istek, ihtiyaç, beklenti ve beğenilerini ortaya
koymak ve bunları önemseyen bir anlayışa sahip olmaktır. Diğerlerinden farklılaştığı bu yenilikçi niteliği,
müşterilerin görüşlerini bildirmesine, tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlamakta, oluşan etkileşim
sayesinde de müşterilerin yorumları artmakta ve kitlesel bir beğeni ortaya çıkmaktadır (Kara, 2012: 106). Bu
bağlamda işletmeler, Facebook, Instagram, Twitter, sikayetvar.com gibi sosyal medya araçlarını kullanarak,
müşterileriyle doğrudan etkileşimde bulunabilmektedir. Örneğin, sikayetvar.com üzerinden bildirilen
şikâyetlere eş zamanlı olarak yanıt verilebilmekte, diğer popüler sosyal medya ağlarıyla da geniş müşteri
gruplarına ulaşılabilmekte ve ürün ya da hizmetler hakkında müşterilerin istek ve şikâyetleri öğrenilmektedir
(Kadıbeşegil, 2012: 58).
Müşteriler, kullandıkları ürün ve hizmetleri, yaşadıkları deneyimleri beklentisiz olarak diğer kullanıcılara
tavsiye etmektedir. “Kesinlikle denenmeli” gibi yapılan olumlu yorum, “asla denemeyin” ya da “asla
gitmeyin” tarzı olumsuz bir duruma gelebilmektedir. Sosyal medya etkisini arttırmaya devam ettiği sürece,
işletmelerin bu platformlardan olumlu yorum alabilmeleri için uğraşmaları gerekmektedir. Hizmet alanında
başarı sağlama olarak değerlendirilen bir müşterinin diğer kullanıcılara aktarımı sağlanan reklamın, dünya
çapında zaman ve mekan sınırlaması olmadan yayılan bir ortamda sağlayacağı başarının oldukça yüksek
olabileceği görülmektedir. Bu etkinliklerin, ekonomik değerlerinin çok düşük ve hatta herhangi bir
maliyetinin olmaması, saygınlık sağlama ve saygınlığı arttırma konusunda işletmelerin, sosyal medya şikâyet
yönetimi üzerinde çalışmalar yapması gerektiğini ortaya koymaktadır (Artantaş ve Sipahi, 2017: 611).
Sosyal medyada işletme sadakatinin, memnuniyet, güven, kişiselleştirme ve hizmet kalitesi gibi unsurları
bulunmaktadır. Yapılan paylaşımların içeriği, müşteriye güven vermesi ve onları memnun etmesi önem ifade
etmektedir. Bununla beraber, içeriklerin müşteriyle birebir iletişime olanak tanıması, müşterilerin sosyal
medyada o işletmeyle arasında bir bağ kurmasını sağlamaktadır. Örneğin, müşterilerin sosyal medyada
işletmelere yaptığı yorumlara cevaben işletmenin hızlı ve kişiselleştirilmiş içerikli cevap vermesi müşterilerin
o işletmeye olan sadakatini arttırmaktadır (Yılancıoğlu, 2017: 80).
Sosyal medyadaki müşteri şikâyet yönetiminin temel hedefi şikâyet bilgisi ve müşteri deneyimini kullanarak
işletmeyi daha iyi hale getirebilmektir. Bu nedenle şikâyetlerin sistematik bir şekilde analiz edilmesi şarttır.
Çözüm adımından sonra işletmeler analiz etme adımına isterlerse geçmektedir. Zamanları kısıtlı olan pek çok
yönetici; müşteriler, şikâyetin çözümünden mutlularsa, işletmenin müşterisi olmaya da devam ediyorlarsa,
sorunun çözülmüş olduğuna inanmaktadırlar. Sosyal medya şikâyetlerinin analiz edilmesi, şikâyet çözüm
süreçlerinin iddialı aşaması olmakta, başarılı yöneticilerin kötü giden zamanları ne kadar iyi yönettiklerini
ispat ettikleri aşama olarak görülmektedir (Barış, 2015: 221).
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, ulusal ve uluslararası ölçekte, farklı sektörlerde çalışmalar
bulunmaktadır. Einwiller ve Steilen (2015), büyük şirketlerin sosyal medyadaki Facebook ve Twitter
sayfalarında yer alan şikâyetleri çözmek için çalışma yapmış ve şikâyetlerin nasıl ele alındığını analiz
etmişlerdir. Sonuçlar, müşteriye düzeltici çalışma yapmayı, probleme çözüm bulacak biriyle ilişkilendirmeyi
ve teşekkür etmeyi içermektedir. Mattila ve Mount (2003), tarafından, şikâyete cevap verme süresinin, eşikâyet memnuniyeti üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, problemi yanıtlamanın, müşterinin memnun
olarak yeniden satın alma niyetini etkilediğini göstermektedir.
Gürbüz ve Ormankıran (2020), araştırmalarında, müşterilerin otel işletmelerine yönelik yorum ve şikâyetlerini
değerlendirmişlerdir. Türkiye Belek yöresinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı oteller içerisindeki müşteri
yorumlarına göre, pozitif müşteri yorumu ve şikâyetlerini kategorize ederek, konu başlıklarına uygun veri
tabanı oluşturulmuştur. 307 müşterinin şikâyette, 1990 müşterinin de pozitif yorumda bulunduğu ve özellikle
personel davranışı ve yeme-içme konularında daha fazla yorumda bulunulduğu sonucuna varılmıştır.
Köşker (2020), Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren Van kahvaltı salonlarına yönelik yaptığı
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çalışmasında, müşteri şikâyetlerinin belirlenmesi ve şikâyetlere yönelik işletmelere çözüm önerilerinin
geliştirilmesini amaçlamıştır. Veriler, tripadvisor.com internet sitesinde 22 Van kahvaltı salonu hakkında
yapılan müşteri yorumlarından elde edilmiştir. Sonuçlara göre, şikâyetlerin yiyecek ve içecek, hizmet kalitesi,
fiyat, fiziki koşullar ve diğerleri olmak üzere 5 ana tema ve 24 alt temadan kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Dijkmans vd. (2015), araştırmalarında, uluslararası bir havayolu şirketinin, 3531 müşterisinin, sosyal medya
kullanım alışkanlığının kurumsal itibar algısı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre,
havayolu şirketi müşterisi olmayan kullanıcıların kurumsal itibar algısının, havayolu şirketi müşterilerine
göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, havayolu şirketi müşterisi olmayan kullanıcıların
ürün ve hizmetleri eleştirme oranı da diğerlerine göre daha yüksek çıkmıştır. Caruana ve Ewing (2010),
tarafından yapılan çalışmada, internet üzerinden satış yapmakta olan ve ortak olarak çalışan bir Güney Afrika
ve Avustralya şirketi incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, kurumsal itibarın müşteriye sunulan hizmet
üzerinde pozitif ve doğrudan etkisinin olduğu ve bunun da sonucu olarak müşteri sadakatinin ortaya çıktığı
vurgulanmıştır.
Strenitzerová ve Gana (2018), Slovak elektronik iletişim pazarında müşteri memnuniyeti için çalışma yapmış
ve çalışmada, müşteri tabanlı kurumsallaşmanın boyutları tanımlanmıştır. Garín-Muñoz vd. (2016),
çalışmalarında, İspanya’da 4249 cep telefonu kullanıcısının müşteri şikâyet yönetim sürecinin, müşteri
memnuniyeti ve sadakati üzerinde doğrudan etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Şikâyet süreçleri olumlu
bir şekilde çözümlenen müşterilerin ağızdan ağıza iletişim yoluyla bu memnuniyetlerini anlattıkları sonucuna
ulaşmışlardır. Buna bağlı olarak da işletmenin itibarının arttığını ve işletmeye yeni müşteriler
kazandırıldığının önemini ortaya koymuşlardır.
Sağlık sektöründe, müşteri şikâyet yönetimine yönelik çalışmaların yetersiz olması, bu çalışmanın
oluşturulma amacını ortaya koymaktadır. Sağlık gibi bir konu üzerine bildirilen şikâyetlerin diğer herhangi
bir şikâyet konusuna göre daha acil ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiği düşünülmektedir.

3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli ve Veri Toplama Yöntemi
Özel sağlık kurumları sosyal medyadaki müşteri şikâyet çözme sürecini sağlarken klasik müşteri şikâyet
çözme anlayışından farklı bir yol izlemekte midir? Özel sağlık kurumları sosyal medya üzerinden bildirilen
müşteri şikâyetlerini yönetme konusunda yeterli midir? gibi sorulara cevap arayan bu araştırma nitel olarak
kurgulanmakta ve veri toplama yöntemi olarak içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. Nitel araştırma,
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama araçlarının kullanıldığı, algıların ve olayların
doğal ortamda incelendiği, araştırmanın gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik kalitatif
bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Araştırmada özel sağlık
kurumlarına yapılan sosyal medyadaki şikâyetler belirli sınıflandırmalara göre incelenmektedir. Karaağaç vd.
(2018)’nin şikâyet sınıflandırmasında kullandıkları şikâyeti yapanın belirlenmesi (hasta/hasta yakını), şikâyet
amacının belirlenmesi (şikâyeti bildirme, çözüm bekleme, diğer kullanıcıları uyarma, sağlık kurumuna
öneride bulunma) ve şikâyet türlerine göre sınıflandırma konusunda faydalanılmaktadır. Araştırmada,
yararlanılan sınıflandırmaya ek olarak şikâyetler; sosyal medyadaki şikâyetlerin diğer müşteriler tarafından
görüntülenme sayısına, sosyal medyada şikâyet edilen tıbbi birime, sosyal medyada şikâyetlerin çözülme
sürecine ve çözüm oranına, sosyal medyadaki şikayetlerin coğrafi dağılımına, sosyal medyadaki şikâyetlerin
sağlık kurumu tarafından tazmin biçimlerine ve sosyal medyada çözülmeyen şikâyetlerde müşteri
davranışlarının belirlenmesine yönelik olarak sınıflandırılmaktadır. Elde edilen şikâyet verileri, Şekil 1’de
verilen veri toplama akış diyagramına göre takip edilmekte ve analiz bu diyagrama göre yapılmaktadır.
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Şekil 1. Veri Toplama Akış Diyagramı
Araştırmadaki bulgulara yönelik sıklık ve yüzde hesapları Microsoft Office Excel üzerinden hesaplanarak,
yorumlanmaktadır.
3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma, Türkiye’de müşteri şikayetlerinin paylaşıldığı bir platform olan sikayetvar.com sitesinden
sağlanan bilgilerle yapılmaktadır. Bu şikâyet sitesinin seçilme nedeni, müşteriler tarafından en çok kullanılan,
bilinen bir site olması (bireysel üye sayısı 3.665.012) ve işletmelerin hızlı bir şekilde geri bildirimde
bulunmasına olanak tanıyan fonksiyonel tasarıma sahip olmasıdır (toplam çözülen şikâyet sayısı 680.566).
Araştırma verileri, şikâyet paylaşım aracı olan sikayetvar.com web sitesinin son 1 yıl verilerine göre, en fazla
şikâyetin yer aldığı ilk üç özel sağlık kurumu ile sınırlandırılmaktadır. 2018 yılının ilk üç ayı başka bir deyişle
“Ocak, Şubat, Mart” ayları dahil edilmekte ve kullanıcılara ait bilgiler ile yazılan şikayetlerin doğru olduğu
varsayılmaktadır. Verilerin toplanmasında 1 yılın tamamının incelenmesi veri fazlalığı ve zaman yetersizliği
nedenleriyle mümkün olmadığından örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırma örneklemine dahil edilen üç
aylık dönemde, özel sağlık kurumlarına toplam 576 şikâyet bildirildiği tespit edilmiştir. Sosyal medyadaki
şikâyet verileri, araştırmacılardan biri tarafından bizzat toplanmış ve veri toplama akış diyagramında
oluşturulan her bir araştırma başlığı için tekrar gözden geçirilmiştir. Belirli zaman diliminin dikkate alınması
araştırmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde, müşterilerin ya da sosyal medya
kullanıcılarının şikâyetlerini geri çekmesi, özel sağlık kurumunun ilgili şikâyete daha sonra cevap vermesi ve
şikâyetin teşekkür mesajına dönmesi gibi değişikler olabileceği için, bulgular araştırmanın gerçekleştirildiği
dönemi yansıtmaktadır (www.sikayetvar.com, 2018).
Özel sağlık kurumlarına sikayetvar.com web sitesi üzerinden şikâyetlerini bildiren müşteriler, araştırmanın
bir diğer örneklemini oluşturmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla yapılan araştırmada tamsayım
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yapabilmenin imkansız olması; zaman, maliyet ve ana kütlenin sınırsız olması gibi nedenlerle söz konusu ana
kütleden rassal olarak seçilen bir örnekleme dayanarak karar alınmaktadır. Sosyal medya platformları
kamuya açık birer veri kaynağı olduğu için, verilere ulaşmak nispeten kolay olmaktadır. Kullanıcıların
şikâyetlerini bildirirken kimliklerini gizleyebilmesi ve baskı altında hissetmeden şikâyetlerini bildirmesi
araştırmada daha güvenilir sonuçlar çıkmasına imkan tanımaktadır.
3.3. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamındaki şikâyetlerin incelenmesinde veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi ve
yorumlama kısmında içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. Yorumlanan içerik analizi, araştırmadaki
temaların, konuların, olgu ve olayların belirlenmesini ve tanımlanmasını içermektedir (Baş ve Akturan, 2008:
121). Metin, söylem ve video analizi gibi farklı yöntemler kullanılan içerik analizinde veriler, metin
çözümleme yöntemi ile analiz edilmektedir. Önceden belirlenen sınıflandırmalar, tümdengelimsel yaklaşım
ile metnin içinde aranmaktadır (Karaağaç vd., 2018: 291). Doküman inceleme, araştırmanın konusu ile ilgili
bilgi içeren araçların analizi olmaktadır. Veriler toplanırken, kitap, dergi, makale, gazete, arşiv, resmi yayın
ya da istatistikler gibi yazılı kaynaklardan elde edilebileceği gibi konuyla ilgili film, video, fotoğraf gibi görsel
kaynaklardan da elde edilebilmektedir (Metin, 2014: 369). Bu yöntemin seçilme nedenleri, elektronik veri
kaynaklarının yapısının esnek olması, elektronik kaynaklarda hem geçmiş zamanlı veriye hem de gerçek
zamanlı veriye (web sayfaları, e-postalar, haber grupları, yorumlar, bloglar, sohbet odaları) ulaşılabilmesi ve
elektronik veri kullanılarak araştırma problemine ilişkin geniş bir coğrafi bölgeden örnekleme yapabilme
imkanının olabilmesidir zira internet tüm dünyayı birbirine bağlayan önemli bir iletişim ağı olmaktadır (Baş
ve Akturan, 2008: 119). Ayrıca sosyal medya kullanıcıları kimliklerini gizleyebilme imkanı bulduğu için daha
rahat ve açık bir şekilde bilgi ya da şikâyet paylaşmaktadır.

4. BULGULAR
Araştırmanın bu kısmında, sosyal medyadaki şikâyetlerin çözüm problemine ilişkin araştırma başlıkları
oluşturularak, elde edilen veriler analiz edilmekte ve bulgular tablolar halinde sunulmaktadır.
4.1.Sosyal medya platformu tarafından oluşturulan şikâyet referans numarasının kaydedilmesi
Tablo 1. Özel Sağlık Kurumlarında Referans Numaraları Kaydedilen Şikâyetlerin Bildirim Sayıları

Şikâyet Bildirim Sayısı
Müşteriler Tarafından
Siteden Kaldırılan Şikâyet
Sayısı

X Sağlık
Kurumu
196
10

Y Sağlık
Kurumu
296
14

Z Sağlık
Kurumu
84
6

Toplam
576
30

Araştırma kapsamında sikayetvar.com web sitesi üzerinden özel üç sağlık kurumuna toplam (n=576) şikâyet
bildirilmektedir. En fazla şikâyetin bulunduğu sağlık kurumu (n=296) şikâyet ile Y Özel Sağlık Kurumu
olmakta ve müşteriler tarafından yayımdan kaldırılan şikâyetlerde de Y Özel Sağlık Kurumu (n=14) öncülük
etmektedir. Araştırmanın daha şeffaf olması ve düzenin sağlanması amacıyla tarih ve referans kodları
kaydedilmiştir ancak verilerin çokluğu nedeniyle bu çalışmada sunulmamıştır.
4.2.Sosyal Medyada Şikâyet Bildiriminde Bulunan Müşterilerin Belirlenmesi
Tablo 2. Özel Sağlık Kurumlarında Şikâyette Bulunan Müşterilerin Özellikleri ve Oranları
X Sağlık Kurumu

Y Sağlık Kurumu

Z Sağlık Kurumu

Şikâyet Bildiren Hasta Yüzdesi

58,60

59,22

51,28

Şikâyet Bildiren Hasta Yakını
Yüzdesi

41,40

40,78

48,72

100

100

100

Toplam

Özel üç sağlık kurumu üzerine sosyal medyadan paylaşılan şikâyet bildirimlerinde hastalar, yakınlarına göre
daha fazla sorunlarını dile getirmekte ve şikâyet paylaşımında bulunmaktadır.
İşletme Araştırmaları Dergisi

1675

Journal of Business Research-Turk

M. Yurdakul – Y. Ak 14/2 (2022) 1669-1686
4.3.Sosyal Medyadaki Şikâyetlerin Diğer Müşteriler Tarafından Görüntülenme Sayısının Belirlenmesi
Tablo 3. Özel Sağlık Kurumlarında Görüntülenen Şikâyet Sayıları
X Sağlık Kurumu

Y Sağlık Kurumu

Z Sağlık Kurumu

En Fazla Görüntülenen
Şikâyet Sayısı

34.324

68.705

41.582

En Az Görüntülenen Şikâyet
Sayısı

1.249

754

2.046

Kaynak: www.sikayetvar.com, 2018.
Araştırmada 68.705 görüntülenme sayısı ile en fazla okunan şikâyet sayısı Y Özel Sağlık Kurumu’na ait
olmakta ve şikâyet bildiriminde, “...Durumu hastane yetkilisine bildirmem ve dilekçe vermeme rağmen
tarafıma yanıt dahi verilmemiştir...” ifadesiyle klasik şikâyet yönetim yollarına da başvurduğu ancak
sorununun hâlâ çözüme kavuşmadığını sosyal medya üzerinden paylaşmakta ve diğer kullanıcıları da bu
konuda uyarmaktadır.
4.4.Müşterilerin Sosyal Medya Üzerinden Şikâyet Paylaşım Amacının Belirlenmesi
Tablo 4. Özel Sağlık Kurumlarında Şikâyetlerin Paylaşım Amaçları ve Oranları
X Sağlık Kurumu

Y Sağlık Kurumu

Z Sağlık Kurumu

Şikâyeti Bildirme

56,45

50,71

53,85

Çözüm Bekleme

26,88

29,43

25,64

Diğer Müşterileri Uyarma

6,45

9,22

7,69

Sağlık Kurumuna Öneride
Bulunma

10,22

10,64

12,82

100

100

100

Toplam

Üç özel sağlık kurumu üzerine yapılan çalışmada, müşterilerin belirli bir amaca ulaşabilmek için sosyal medya
üzerinden şikâyet paylaşma davranışında bulundukları tespit edilmekte, çoğunlukla (%50’nin üzerinde)
şikâyetlerini bildirme amaçlı yaptıkları ortaya çıkmaktadır. Üç sağlık kurumunda da oranların birbirine yakın
olması şikâyet paylaşım amacının ortak olduğunu göstermektedir. Şikâyet bildiriminde bulunan müşteriler,
sorunlarının çözüme kavuşmasını beklemektedir daha sonra sağlık kurumuna yaşadıkları sorunlarla ilgili
öneriler de bulunmakta ve diğer hizmet alacak müşterileri uyarmaktadır.
4.5.Sosyal Medya Üzerinden Paylaşılan Şikâyet Türünün Belirlenmesi
Araştırma kapsamında, özel sağlık kurumlarında yaşanan sorunlar sınıflandırılmakta ve şikâyet türleri
belirlenmektedir. Müşterileri şikâyet etmeye yönelten konular sırasıyla, X Özel Sağlık Kurumu’nda
Yönetim(%44,48), İlişkiler(%36,90), Klinik(%18,62) iken; Y Özel Sağlık Kurumu’nda İlişkiler(%43,75),
Yönetim(%40,18), Klinik(%16,07) ve Z Özel Sağlık Kurumu’nda Yönetim(%39,83), İlişkiler(%39,83),
Klinik(%20,34) olarak tespit edilmektedir. Araştırma bulgularına göre; X, Y ve Z Özel Sağlık Kurumlarında
farklı şikâyet türleri ortaya çıktığı belirlenmektedir. X Özel Sağlık Kurumu’nda “Yönetim” şikâyet türü en
yüksek yüzdeyi almakta iken, Y Özel Sağlık Kurumu’nda “İlişkiler” şikâyet türü en yüksek yüzdeyi
almaktadır. Z Özel Sağlık Kurumu’nda “Yönetim” ve “İlişkiler” aynı yüzdeyi almakta ve “Klinik” şikâyet
türüne göre daha fazla yüzdeye sahip olmaktadırlar.
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Tablo 5. Özel Sağlık Kurumlarında Şikâyet Türleri, Sayıları ve Oranları
Ana
Gruplar

Klinik
Şikâyet
Türü

Yönetim
Şikâyet
Türü

İlişkiler
Şikâyet
Türü

Alt Gruplar

Laboratuvar
Hizmetleri
Tahlil ve
Tetkik
Sonuçları
İlaç Sağlama
ve Takip
Yetersiz ya
da Yanlış
Tedavi
Randevu
Hizmetleri
Ücret
Politikası/
Fiyatlama
Şikâyetleri
Beslenme
Hizmetleri
Kat ve Oda
Temizliği
Otopark/Vale
Hizmeti
Hasta Çıkış
İşlemleri
Saygı ve İlgi
Eksikliği
Mahremiyet
ve Gizlilik
Hekim ve
Personel
Davranışları
İletişim
Bozukluğu

Toplam

X Sağlık
Kurumu
Sayı
5

X Sağlık
Kurumu
Yüzde(%)
1,73

Y Sağlık
Kurumu
Sayı
6

Y Sağlık
Kurumu
Yüzde(%)
1,34

Z Sağlık
Kurumu
Sayı
1

Z Sağlık
Kurumu
Yüzde(%)
0,85

14

4,83

18

4,02

6

5,08

7

2,41

13

2,90

1

0,85

28

9,66

35

7,81

16

13,56

25

8,62

36

8,03

10

8,47

80

27,59

112

25

29

24,58

1

0,34

2

0,45

0

0

3

1,03

8

1,79

4

3,39

15

5,17

15

3,35

4

3,39

5

1,73

7

1,56

0

0

15

5,17

29

6,47

10

8,47

3

1,03

5

1,12

1

0,85

70

24,14

103

22,99

25

21,19

19

6,55

59

13,17

11

9,32

290

100

448

100

118

100

Araştırma bulgusunda, müşterilerin bildirdiği şikâyet alt türleri üç özel sağlık kurumunda da benzer çıkmakta
ve şikâyetler çoğunlukla, “Klinik” şikâyet türünde yetersiz ya da yanlış tedavi/muayene, “Yönetim” şikâyet
türünde ücret politikası, fiyatlama şikâyetleri, otopark ve vale hizmeti, “İlişkiler” şikâyet türünde hekim ve
personel davranışları üzerine olmaktadır. Araştırmada müşteriler, hekimlerin yeterince ilgilenmediğini,
personellerin nazik davranmadığını, yetersiz tedavi olduklarını ve rahatsızlıklarının geçmediğini, hizmet
bedelinin değerinden fazla olduğunu, tahlil sonuçları sebebiyle fatura tutarlarının yüksek tutulduğunu hatta
bazı durumlarda faturalarını alamadıklarını ifade etmektedirler. Bununla birlikte vale hizmetinde görev alan
çalışanların vasıfsız olduklarını ve özel sağlık kurumlarında vale ücretinin olmaması gerektiği üzerinde
durmaktadırlar.
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4.6.Sosyal Medyada Şikâyet Edilen Tıbbi Birimin Belirlenmesi
Üç özel sağlık kurumunda, müşterilerin şikâyette bulunduğu tıbbi birimler, dahili tıbbi birim ve cerrahi tıbbi
birim olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. X Özel Sağlık Kurumu’nun sikayetvar.com web sitesinden elde
edilen toplam 196 şikâyet verisinden 140 şikâyetin tıbbi biriminin belirli olduğu tespit edilmekte, 56 şikâyet
verisinde ise şikâyet edilen tıbbi birime yönelik bulgulara rastlanılmamaktadır. Dahili Tıbbi Birim
kategorisinde, 15 tıbbi birim de şikâyet bulunduğu; en fazla şikâyet edilen tıbbi birimler Acil Servis (n=44,
%49,44) ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (n=17, %19,10) üzerine olduğu belirlenmektedir. Cerrahi Tıbbi Birim
kategorisinde ise, 8 tıbbi birim üzerine şikâyette bulunulduğu; en yüksek şikâyet yüzdesi olan tıbbi birimler
Kadın Hastalıkları ve Doğum (n=22, %43,14) ile Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (n=12, %23,53)’na ait
olduğu saptanmaktadır. X Sağlık Kurumu şikâyet verilerine göre; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları ile Damar Cerrahisi, Tıbbi Patoloji ve Üroloji tıbbi birimleri üzerine şikâyet yer almamaktadır.
Y Özel Sağlık Kurumu’nun sikayetvar.com web sitesinden elde edilen toplam 296 şikâyet verisinden 229
şikâyetin tıbbi biriminin belirli olduğu tespit edilmekte, 67 şikâyet verisinde ise şikâyet edilen tıbbi birime
yönelik bir bulguya rastlanılmamaktadır. Dahili Tıbbi Birim kategorisinde, 16 tıbbi birim de şikâyet
bulunduğu; en fazla şikâyet edilen tıbbi birimler Acil Servis (n=47, %31,54) ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
(n=42, %28,19) üzerine olduğu belirlenmektedir. Cerrahi Tıbbi Birim kategorisinde ise, 11 tıbbi birim üzerine
şikâyette bulunulduğu; en yüksek şikâyet yüzdesi olan tıbbi birimler Kadın Hastalıkları ve Doğum (n=44,
%55) ile Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları (n=9, %11,25)’na ait olduğu tespit edilmektedir. Y Sağlık Kurumu
şikâyet verilerine göre; Hematoloji tıbbi birimi üzerine şikâyet bildirimi yer almamaktadır. Z Özel Sağlık
Kurumu’nun sikayetvar.com web sitesinden elde edilen toplam 84 şikâyet verisinden 65 şikâyetin tıbbi
biriminin belirli olduğu tespit edilmekte, 19 şikâyet verisinde ise şikâyet edilen tıbbi birime yönelik bir
bulguya rastlanılmamaktadır. Dahili Tıbbi Birim kategorisinde, 12 tıbbi birim de şikâyet bulunduğu; en fazla
şikâyet edilen tıbbi birimler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (n=15, %34,88) ve Acil Servis (n=8, %18,60) üzerine
olduğu belirlenmektedir. Cerrahi Tıbbi Birim kategorisinde ise, 9 tıbbi birim üzerine şikâyette bulunulduğu;
en yüksek şikâyet yüzdesi olan tıbbi birimler Kadın Hastalıkları ve Doğum (n=7, %31,81) ile Genel Cerrahisi
(n=5, %22,72)’ne ait olduğu tespit edilmektedir. Z Sağlık Kurumu şikâyet verilerine göre; Dahili Tıbbi Birimler
kategorisinde; Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Radyoloji, Romatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Cerrahi
Tıbbi Birimlerinden; Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Göz Hastalıkları üzerine şikâyet bildirimi yer almamaktadır.
Tablo 6. Özel Sağlık Kurumlarında Şikâyet Edilen Tıbbi Birimler ve Oranları
X Sağlık Y Sağlık Z Sağlık
Kurumu Kurumu Kurumu
Yüzde(%) Yüzde(%) Yüzde(%)
Dahili Tıbbi
Birimler

X Sağlık
Kurumu
Yüzde(%)

Y Sağlık
Kurumu
Yüzde(%)

Z Sağlık
Kurumu
Yüzde(%)

Cerrahi Tıbbi
Birimler

Acil Servis

49,44

31,54

18,60

Anesteziyoloji

5,88

1,25

4,55

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları

19,10

28,19

34,88

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

1,96

2,50

0

Deri ve Zührevi
Hastalıklar

6,75

2,68

2,33

Damar
Cerrahisi

0

2,50

4,55

Endokrinoloji

2,25

2,01

2,33

Estetik,
Plastik
Cerrahi

5,88

5

13,63

Enfeksiyon
Hastalıkları

1,12

0,68

4,65

Genel Cerrahi

3,92

5

22,72

0

2,68

6,97

Göz

3,92

6,25

0

Fizik Tedavi ve
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Rehabilitasyon

Hastalıkları

Gastroenteroloji

1,12

2,01

4,65

Kadın
Hastalıkları
ve Doğum

43,14

55

31,81

Göğüs
Hastalıkları

3,37

2,01

0

Kulak, Burun
ve Boğaz
Hastalıkları

23,53

11,25

9,09

Hematoloji

1,12

0

0

Ortopedi ve
Travmatoloji

11,77

6,25

4,55

İç Hastalıkları
(Dahiliye)

3,37

4,03

4,65

Tıbbi Patoloji

0

1,25

4,55

Kardiyoloji

2,25

10,07

2,33

Üroloji

0

3,75

4,55

Nöroloji

2,25

3,36

2,33

Onkoloji

4,50

2,01

2,33

Radyoloji

1,12

2,01

0

Romatoloji

1,12

2,01

0

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

0

0,68

0

Yoğun Bakım

1,12

4,03

13,95

Toplam

100

100

100

Toplam

100

100

100

Araştırma sonuçlarına göre, Dahili Tıbbi Birim kategorisinde X, Y ve Z Özel Sağlık Kurumlarında benzer bir
sonuca ulaşılmakta; “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” ve “Acil Servis” tıbbi birimlerinin şikâyet yüzdesi en
yüksek olarak bulunmaktadır. Cerrahi Tıbbi Birim kategorisinde X ve Y Özel Sağlık Kurumları, “Kadın
Hastalıkları ve Doğum” ile “Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları” üzerine en fazla şikâyet yüzdesine sahip
olmakta, Z Özel Sağlık Kurumu’nda ise “Kadın Hastalıkları ve Doğum” ile “Genel Cerrahi” üzerine en fazla
şikâyet yüzdesi bulunmaktadır.
4.7.Sosyal Medyadaki Şikâyetlerin Çözülme Süreci ve Çözüm Oranının Hesaplanması
Araştırma verilerine göre, şikâyetler kısa zamanda çözülen (1 hafta içerisinde), uzun zamanda çözülen ve hiç
çözülmeyen şikâyetler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. X Özel Sağlık Kurumu’na sikayetvar.com web
sitesi üzerinden şikâyet paylaşımı yapıldıktan sonra çözülen toplam şikâyet sayısı (n=22) iken (n=10) şikâyet
verisi, müşteriler tarafından yayımdan kaldırılmakta, (n=12) şikâyet verisinde ise sorunun çözüme
kavuştuğuna dair teşekkür mesajı yayımlanmaktadır. Y Özel Sağlık Kurumu’na sikayetvar.com web sitesi
üzerinden şikâyet paylaşımı yapıldıktan sonra çözülen toplam şikâyet sayısı (n=38) iken (n=14) şikâyet verisi,
kullanıcılar tarafından yayımdan kaldırılmakta, (n=24) şikâyet verisinde ise sorunun çözüme kavuştuğuna
dair teşekkür mesajı yayımlanmaktadır. Z Özel Sağlık Kurumu’na sikayetvar.com web sitesi üzerine şikâyet
paylaşımı yapıldıktan sonra çözülen toplam şikâyet sayısı (n=12) iken (n=6) şikâyet verisi, kullanıcılar
tarafından yayımdan kaldırılmakta, (n=6) şikâyet verisinde ise sorunun çözüme kavuştuğuna dair teşekkür
mesajı yayımlanmaktadır.
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Tablo 7. Özel Sağlık Kurumlarında Şikâyetlerin Çözülme Süreci ve Çözüm Oranları
X Sağlık Kurumu

Y Sağlık Kurumu

Z Sağlık Kurumu

Şikâyet Çözülme Süreci

Sayı

Sayı

Sayı

Kısa Zamanda Çözülen
Şikâyetler

21

35

11

Uzun Zamanda Çözülen
Şikâyetler

1

3

1

Çözülmeyen Şikâyetler

174

258

72

Toplam

196

296

84

%

%

%

Çözülen Şikâyet
Sayısının Toplam
Şikâyet Sayısına Oranı

(22/196)

(38/296)

(12/84)

0,11

0,13

0,14

Çözülmeyen Şikâyet
Sayısının Toplam
Şikâyet Sayısına Oranı

(174/196)

(258/296)

(72/84)

0,89

0,87

0,86

100

100

100

Şikâyet Çözüm
Oranları

Toplam

Elde edilen veriler, şikâyetlerin çözülme sürecinin uzamasıyla çözüme kavuşmadığını göstermektedir. X Özel
Sağlık Kurumu’nda, müşterilerin şikâyetlerine geribildirim yapılmakta ve her şikâyete aynı cevap farklı
referans kodlarıyla yazılmaktadır. Geribildirime karşılık şikâyetleri çözülmeyen müşteriler, sağlık grubu
temsilcisine eleştiriler yapmakta, sorunları hakkında ilgisiz davranıldığı ve şikâyetlerinin çözülmediğini ikinci
bir yorumla ifade etmektedir. Y Özel Sağlık Kurumu’nda yanıt verilirken, şikâyet bildiriminde bulunan
kullanıcının ismiyle, “Merhaba Fatma Hanım ya da Metin Bey” olarak her şikâyetin yanıtı farklı verilmektedir.
Bu geri bildirim mesajına karşılık birçok şikâyetin çözüme kavuşmadığı, kullanıcılar tarafından yazılan ikinci
bir yorumla ortaya çıkmaktadır. Z Özel Sağlık Kurumu’nda yazılan geri bildirim mesajına karşılık birçok
şikâyetin çözüme kavuşmadığı, kullanıcılar tarafından bildirilen ikinci bir yorumla ortaya çıkmaktadır.
Çözülmeyen şikâyet sayısının toplam şikâyet sayısına oranı X Özel Sağlık Kurumu’nda (%89), Y Özel Sağlık
Kurumu’nda (%87), Z Özel Sağlık Kurumu’nda (%86) olarak bulunmaktadır. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgulara göre, özel sağlık kurumlarının sosyal medya üzerindeki şikâyet yönetimini sağlayamadığı
tespit edilmektedir.
4.8.Sosyal Medya Üzerindeki Şikâyetlerin Coğrafi Dağılımının Belirlenmesi
X Özel Sağlık Kurumu’na yapılan şikâyetlerin coğrafi dağılımı incelendiğinde, şikâyet bildirimlerinin
Türkiye’deki üç bölge de sıklık gösterdiği anlaşılmaktadır. Şikâyet bildirimine ilişkin bulgulara göre toplam
(n=196) şikâyetin (n=157)’sinde yer bildirimi yapılmakta, (n=39) şikâyet verisinde ise sağlık kurumunun yeri
ile ilgili bir yorumdan bahsedilmemektedir. Toplanan şikâyet verilerinde, en fazla şikâyetin yapıldığı bölge,
Marmara Bölgesi (%78,98); en az şikâyetin yapıldığı bölge ise Ege Bölgesi (0)’dir. X Özel Sağlık Kurumu’nun
üç bölgede (Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi) hizmet vermemesi
üzerine bu bölgeler, X Özel Sağlık Kurumu için araştırma dışında tutulmaktadır. Y Özel Sağlık Kurumu’na
yapılan şikâyetlerin coğrafi dağılımı incelendiğinde, şikâyet bildirimine ilişkin bulgulara göre toplam (n=296)
şikâyetin (n=212)’sinde coğrafi bölge belirtilmekte, (n=84) şikâyet verisinde ise, sağlık kurumunun yeri ile ilgili
bir bilgi verilmemektedir. Toplanan şikâyet verilerinde, en fazla şikâyetin yapıldığı coğrafi bölge, Marmara
İşletme Araştırmaları Dergisi

1680

Journal of Business Research-Turk

M. Yurdakul – Y. Ak 14/2 (2022) 1669-1686
Bölgesi (%67,92), en az şikâyetin yapıldığı coğrafi bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi (%0,94) olmaktadır. Z Özel
Sağlık Kurumu’na yapılan şikâyetlerin coğrafi dağılımı incelendiğinde, şikâyet bildirimine ilişkin, toplam
(n=84) şikâyetin (n=69)’unda coğrafi bölge belirtilmekte, (n=15) şikâyet verisinde ise, sağlık kurumunun yeri
ile ilgili bir bulguya rastlanılmamaktadır. Toplanan şikâyet verilerinde, en fazla şikâyetin yapıldığı coğrafi
bölge, Marmara Bölgesi (%60,87), en az şikâyetin yapıldığı coğrafi bölge ise Karadeniz Bölgesi (%5,80)
olmaktadır. Z Özel Sağlık Kurumu Türkiye’de dört bölgede (Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu
Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) hizmet vermemektedir. Bu yüzden Z Özel Sağlık Kurumu’nun
hizmet vermediği bölgeler araştırma dışında tutulmaktadır.
Tablo 8. Özel Sağlık Kurumlarında Şikâyetlerin Coğrafi Bölgesi, Sayıları ve Oranları
X Sağlık Kurumu

Coğrafi Bölgeler
Marmara
Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz
Bölgesi
İç Anadolu
Bölgesi
Karadeniz
Bölgesi
Doğu
Anadolu
Bölgesi
Güney
Doğu
Anadolu
Bölgesi
Toplam

Y Sağlık Kurumu

Z Sağlık Kurumu

Sayı

Yüzde (%)

Sayı

Yüzde (%)

Sayı

Yüzde (%)

124

78,98

144

67,92

42

60,87

0
4

0
2,55

15
9

7,08
4,25

-

-

29

18,47

22

10,38

23

33,33

-

-

17

8,02

4

5,80

-

-

2

0,94

-

-

-

-

3

1,41

-

-

157

100

212

100

69

100

Araştırma verilerine göre Y Özel Sağlık Kurumu, yedi bölgede hastanelerinin bulunması ile Türkiye’de yaygın
bir şekilde hizmet vermekte bu nedenle şikâyetlerin büyük çoğunluğu bu sağlık kurumuna yapılmaktadır. X
Özel Sağlık Kurumu dört bölgede hizmet verirken, Z Özel Sağlık Kurumu üç bölgede hizmet vermekte ve üç
özel sağlık kurumunda da en fazla şikâyetin bulunduğu bölge Marmara Bölgesi olmaktadır. Marmara
Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi takip etmekte ve bu bölgede de yüksek oranda şikâyet bildirimi yapıldığı ortaya
konulmaktadır.
4.9.Sosyal Medya Üzerindeki Şikâyetlerin Sağlık Kurumu Tarafından Tazmin Biçimlerinin Belirlenmesi
Özel sağlık kurumlarının, bildirilen şikâyetlere farklı şekilde yaklaştığı belirlenmekte, bu amaçla tazmin
biçimleri beş şekilde incelenerek kategorize edilmektedir.
Tablo 9. Özel Sağlık Kurumlarında Şikâyetlerin Tazmin Biçimleri, Sayıları ve Oranları
X Sağlık Kurumu
Sayı
Yüzde (%)
Şikâyetlerin Tazmin Biçimleri
Hiçbir Şey
174
88,78
Sunulmaması
Para İadesi
4
2,04
Hizmet
4
2,04
Yenilenmesi
Gelecek
2
1,02
Hizmetlere
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Y Sağlık Kurumu
Sayı
Yüzde (%)

Z Sağlık Kurumu
Sayı
Yüzde (%)

211

71,28

66

78,57

7
26

2,37
8,78

1
6

1,19
7,14

0

0

1

1,19
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Yönelik
İndirim
Özür
Dileme/İyi
Niyet Jestleri
Toplam

12

6,12

52

17,57

10

11,91

196

100

296

100

84

100

Sosyal medyadaki şikâyetlerin tazmin biçimlerine ilişkin bulgular incelendiğinde, müşterilerin sosyal medya
üzerinden bildirdikleri şikâyetlere karşılık “Hiçbir şey Sunulmaması” en yüksek yüzdeye sahip olan tazmin
biçimi olmakta ve her şikâyete farklı referans kodu ile aynı cevap yazılarak geri dönüş yapılmaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, üç sağlık kurumunun, sosyal medyadaki müşteri şikâyetlerine
karşılık tazminde bulunmadığını ortaya çıkarmaktadır. “Hiçbir şey sunulmaması” en yüksek yüzdeye (X
%88,78), (Y %71,28), (Z %78,57) sahip olmakta ve özel sağlık kurumları şikâyetlerin büyük bölümünde
otomatik yanıtlar vererek diğer sağlık hizmet kullanıcılarına şikâyetlerin çözüldüğü algısı yaratma çabasına
girmektedir.
4.10.Sosyal Medyadaki Çözülmeyen Şikâyetlerde Müşteri Davranışlarının Belirlenmesi
Sağlık kurumlarına şikâyet bildiriminde bulunan müşteriler, sorunlarının çözülmemesi üzerine farklı
davranışlarda bulunmaktadır. Çözülmeyen şikâyetlerde müşteri davranışları yedi farklı şekilde
gruplandırılmaktadır.
Gruplandırma
yapılırken
şikâyet
bildirimlerinden
ve
yorumlarından
yararlanılmaktadır. Müşterilerin bir şikâyette birden fazla davranış sergilediği saptanmaktadır. Bazı şikâyet
verilerinde ise belirsiz davranış durumları olduğu için gruplandırmaya dahil edilmemektedir.
Tablo 10. Özel Sağlık Kurumları Tarafından Çözülmeyen Şikâyetlerde Müşteri Davranışları, Sayıları ve
Oranları
X Sağlık Kurumu
Sayı
Yüzde (%)
Müşteri Davranışları
Hastaneyi Tekrar
Tercih Etmeme
Yakın Çevreye
Durumu
Anlatma/Uyarma
Diğer Hastaneleri
Tercih Etme
Diğer Sosyal
Medya
Platformlarında
Paylaşma
Hukuki Yollara
Başvurma
Çözüm
Üretilmesini
Bekleme
Ücret İadesini
Talep Etme
Toplam

Y Sağlık Kurumu
Sayı
Yüzde (%)

Z Sağlık Kurumu
Sayı
Yüzde (%)

46

24,60

51

16,24

20

21,98

14

7,49

26

8,28

7

7,69

17

9,09

27

8,60

9

9,89

26

13,90

9

2,87

3

3,30

21

11,23

44

14,01

14

15,38

38

20,32

117

37,26

30

32,97

25

13,37

40

12,74

8

8,79

187

100

314

100

91

100

X Özel Sağlık Kurumu sosyal medya şikâyet verilerine göre, müşteriler en fazla (%24,6) yüzde ile “Hastaneyi
Tekrar Tercih Etmeme” davranışında bulunacaklarını ifade etmektedir. Y ve Z Özel Sağlık Kurumlarında ise
durum farklılaşmakta, müşteriler en fazla sırasıyla (%37,26), (%32,97) yüzde ile “Çözüm Üretilmesini
Bekleme” davranışında bulunacaklarını ifade etmektedirler. Bu durumda X Özel Sağlık Kurumu müşterilerini
ve yakınlarını tamamen kaybetmekte, Y ve Z Özel Sağlık Kurumları müşterileri ise şikâyetlerinin
çözümlenmesi durumunda sağlık kurumuna gelmeye devam edeceklerini ifade etmektedirler.
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Müşteri şikâyetlerinin geri bildirilmesi, özel sağlık kurumlarında hizmet süreçlerinin en önemli
aşamalarından birisidir. Müşteriler, sunulan hizmetlerden memnun olmadıklarında, özel sağlık kurumunun
bilgisi dışında sosyal medya ortamlarında şikâyetlerini hızlı bir şekilde paylaşmaktadır. Sosyal medya
üzerinden paylaşılan şikâyetlerde özel sağlık kurumlarının kimliklerini gizleyememesi ve şikâyetlerin diğer
müşteriler tarafından anında görüntülenmesi, potansiyel müşterilerin özel sağlık kurumu seçim süreçlerini
etkilemektedir. Bu anlamda araştırmada özel sağlık kurumları için önemli bir yere sahip olan sosyal
medyadaki şikâyetlerin ne ölçüde farkına varıldığı araştırmanın ana fikrini oluşturmaktadır.
Özel sağlık kurumları açısından sosyal medyadaki müşteri şikâyetlerinin en değerli yönü, bir geri bildirim
döngüsünün parçası olması ve bunu desteklemesidir. Sosyal geri bildirim döngüsüyle sosyal medya
araçlarının müşteri memnuniyetinde nasıl bir rol oynadığına odaklanılmaktadır. Özel sağlık kurumlarının
müşterilerle olan etkileşimini önemli ölçüde değiştiren sosyal medya, şikâyetlerin çözüm sürecini de birçok
yönden değiştirmiştir. Sosyal medyada müşteri şikâyet çözüm süreci, müşteri ile sağlık kurumu arasında
güçlü ilişkilerin kurulmasına, hasta kabul öncesi ve sonrası tanı yönetimi ve koordinasyonu ile destekleyici
hizmetlerin oluşturulmasına olanak sağlayan bir stratejik dönüşüm sistemidir.
Özel sağlık kurumlarına yönelik sosyal medyadaki müşteri şikâyetlerinin belirlenmesini, incelenmesini ve
analiz edilmesini amaçlayan araştırmada, veri toplama yöntemi olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Veriler, sikayetvar.com web sitesi üzerinden, en fazla şikâyetin bulunduğu üç özel sağlık kurumuna bildirilen
şikâyetlerden oluşmaktadır. Sosyal medyadaki şikâyetlerin tam sayımının mümkün olmadığı bu araştırmada,
2018 yılının “Ocak, Şubat, Mart” aylarının şikâyet verileri alınmış ve kullanıcılara ait bilgiler ile yazılan
şikâyetlerin doğru olduğu varsayılmıştır.
Bu araştırmanın literatür ile tutarlı olduğu elde edilen bulgular ile ortaya konulmuştur. Karaağaç, Erbay ve
Esatoğlu’nun 2018 yılında, özel hastanelere yapılan çevrimiçi şikâyetler üzerine yaptıkları çalışmada,
şikâyetlerin büyük bölümünün; ücretler, ilgisizlik, bekleme, kaba davranma ve kalifiye olmayan personel
konularından oluştuğunu ve hastaların; hizmet bedelinin fazlalığı, gereksiz tahlil ve tetkik sebebiyle fatura
tutarının yüksek tutulması ve aynı sağlık grubuna bağlı hastanelerin farklı ücret politikası uygulamaları
sebebiyle şikâyette bulundukları tespit edilmiştir. İnternet üzerinden bildirilen şikâyetlerin mutlaka
incelenmesi, bu şikâyetlerin değerlendirilmesinde alanında bilgili personelin görevlendirilmesi ve verilen
yanıtlarda tekdüzelikten kaçınılması gibi önerilerde bulunan çalışma desteklenmektedir. Özel sağlık
kurumları üzerine yapılan bu araştırmada, şikâyet türünün belirlenmesi, “Klinik”, “Yönetim” ve “İlişkiler”
şeklinde sınıflandırılmıştır. Araştırmada müşteriler, hekimlerin yeterince ilgilenmediğini, personellerin nazik
davranmadığını, yetersiz tedavi olduklarını ve rahatsızlıklarının geçmediğini, hizmet bedelinin değerinden
fazla olduğunu, tahlil sonuçları sebebiyle fatura tutarlarının yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.
Araştırma verilerine göre, şikâyetler kısa zamanda çözülen, uzun zamanda çözülen ve hiç çözülmeyen
şikâyetler olarak üç gruba ayrılmış ve her üç özel sağlık kurumunda da hiç çözülmeyen şikâyetler oranı, en
fazla yüzdeye sahip olmuştur. Bu durum, özel sağlık kurumlarının sosyal medya üzerindeki şikâyet
yönetimini etkin sağlayamadıklarını göstermektedir. Elde edilen sonuçların Johnson ve Mehra (2002),
tarafından gerçekleştirilen çalışma ile benzer nitelikte olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, şikayet yönetimi
uygulaması gerçekleştirilmiş ve müşteri şikayetine hızlı yanıt vermenin, müşteri memnuniyeti için hayati
öneme sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Sosyal medya üzerindeki şikâyetlerin özel sağlık kurumu tarafından tazmin edilmesinde, her üç sağlık
kurumunda da şikâyetlere karşı hiçbir şey sunulmaması en yüksek yüzdeye sahip olmuştur. Özel sağlık
kurumları sosyal medyadaki şikâyetlerin büyük bölümünde tekdüze yanıt vererek, diğer müşterilere
şikâyetlerle ilgilenildiği algısı yaratmaktadır. Bozpolat ve Çopur’un 2021 yılında yapmış oldukları çalışma
sonucuna göre, banka geri bildirimlerinin tamamının otomatik sistem mesajı şekilde olduğu tespit edilmiştir.
Farklı sektör üzerine yapılan bu çalışma sonuçları ile benzer sonuçlara ulaşan mevcut çalışmanın literatürü
desteklediği tespit edilmiştir.
Araştırmada, özel sağlık kurumuna sosyal medya üzerinden şikâyetlerini bildiren müşteriler, şikâyetlerinin
çözülmemesi üzerine farklı davranışlarda bulunmuşlardır. Bir özel sağlık kurumunun müşterileri, hastaneyi
tekrar tercih etmemeyi ifade ederken, diğer iki özel sağlık kurumunun müşterileri, çözüm üretilmesini
beklemektedir. Özel sağlık kurumları bu durumu değerlendirip, müşterilerin şikâyetlerini etkin bir şekilde
yönetebilirse, müşteri memnuniyeti sağlanabilir. Keskin (2016), çalışmasında, şikâyet eden müşterilerin
İşletme Araştırmaları Dergisi

1683

Journal of Business Research-Turk

M. Yurdakul – Y. Ak 14/2 (2022) 1669-1686
tatmini ile firmaya olan bağlılığın artıp artmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Veriler, yüz yüze anket yöntemi
ile toplanmış ve uygulama eğitim sektörüne yapılmıştır. Sonuçlara göre, öğrencilerin şikâyetlerinin çözümü
ile eğitim kurumuna bağlılıklarının arttığı görülmüştür.
Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma amacının gerçekleştiği görülmektedir. İçerik analizi
bulgularında sosyal medyadaki şikâyetlerin büyük çoğunluğunun çözülmediği sonucuna varılmaktadır. Özel
sağlık kurumlarının sosyal medyadaki şikâyet yönetimini sağlarken farklı süreçler geliştirmesi
gerekmektedir. Müşterilerin şikâyet ettiği konular, özel sağlık kurumu yönetiminin sorumluluğundadır ve
müşteriler şikâyetlerinin çözüme kavuşmasını beklemektedir. Ancak özel sağlık kurumları, sosyal medya
üzerinden gerek müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunma konusunda gerekse çözüm önerilerinin metin
olarak belirtilmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Özel sağlık kurumlarına iletilen toplam 576 şikâyetin
yalnızca 72’si çözülmüştür. Bu ise sosyal medyadaki şikâyetlerin %12,5’una karşılık gelmektedir. Şikâyetlerin
büyük bölümünde otomatik sistem mesajı verilmesi de ilginç bir sonuçtur. X ve Y Özel Sağlık Kurumları,
sosyal medyadaki şikâyetlerin tamamını otomatik sistem mesajı ile yanıtlarken, Z Özel Sağlık Kurumu’nda
bu bile sağlanmamıştır. Geri bildirim konusunda özel sağlık kurumlarının sosyal medyada şikâyet yönetimini
etkili bir şekilde yaptığını söylemek zordur. Şikâyetlerin büyük çoğunluğuna tekdüze yanıt verilmesi, sosyal
medyada müşteri şikâyet yönetiminin başlangıç aşamasında olduğunu göstermektedir. Bu açıdan özel sağlık
kurumlarına bildirilen her 100 şikâyetten yalnızca 12,5’unun çözümlendiğini söylemek mümkündür. Bu
sonuç Lee ve Hu’nun 2004 yılında otel işletmelerine yapmış oldukları her 100 şikâyetten 14’ünün
cevaplandığını ifade ettikleri çalışma sonucu ile karşılaştırıldığında, özel sağlık kurumlarındaki yöneticilerin
sosyal medyadaki şikâyetleri daha az dikkate aldığının bir göstergesidir. Sağlık gibi bir konu üzerine
bildirilen şikâyetlerin diğer herhangi bir şikâyet konusuna göre ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiği
düşünülmektedir.
Gerçekleştirilen araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar çerçevesinde; özel sağlık kurumlarında olması
gereken ve mevcut müşteri şikâyet yönetimi aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Böyle bir karşılaştırma
özel sağlık kurumlarında etkin müşteri şikâyet yönetiminin sağlanmasında etkili olacaktır.
Özel Sağlık Kurumlarının Sosyal Medyada
Müşteri Şikâyet Yönetimi Nasıldır?

Özel Sağlık Kurumlarının Sosyal Medyada
Müşteri Şikâyet Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

 Şikâyetlerin sağlık kurumuna bildirilmesinde kanal
farklılığının değişmediği, her şikâyetin aynı
yöntemlerle değerlendirildiği tespit edilmektedir.
 Klasik (şikâyet kutularına bırakılan) müşteri şikâyet
yönetimi anlayışı mevcuttur.
 Sosyal medyadaki müşteri şikâyetlerini takip eden,
şikâyete anında müdahale eden, sorumlu bir ekip
bulunmamaktadır.
 Şikâyetlerin yönetilmesi yönünde gerçekleştirilecek
faaliyetler sağlık kurumu yöneticileri tarafından
yürütülmektedir.
 Özel sağlık kurumları sosyal medyadaki şikâyetlerin
büyük bölümünde tekdüze yanıt vermekte, sosyal
medyadaki
şikâyetleri
kişiye
özel
değerlendirmemektedir.
 Özel sağlık kurumlarından hizmet alan müşterilerin
beklenti ve şikâyetlerini, sağlık kurumu içerisinde
çözüme kavuşmasını beklemeden neden sosyal
medyaya taşıdıkları konusunda gerekli çalışmalar
yapılmamaktadır.

 Özel sağlık kurumlarının, sundukları hizmeti
düzeltebilmek için önce sosyal medyadaki şikâyetlerin
farkında olmaları gerekir.
 Özel sağlık kurumlarının hizmet kalitesi sunum
planlarını hazırlarken müşterilerin beklentilerini,
algılama düzeylerini dikkate almaları ve bunları
geliştirici çalışmalar yapmaları beklenmektedir.
 Müşteri şikâyetlerinin özel sağlık kurumuna doğrudan
ulaşmasını sağlamak için, kurum yöneticilerinin
müşterileri
anlaması,
dinlemesi
ve
müşteri
beklentilerini hizmet sunumundan başlayarak dikkatle
yönetmeleri gerekir.
 Müşterilere sunulan hizmet tamamlandığında telefon
ya da sosyal medya aracılığıyla iletişime geçilebilir,
sunulan hizmetlerden ne derece memnun kaldıkları
öğrenilebilir.
 Tıbbi süreçlerde müşterilerin yaşadığı olumsuz
deneyimleri tespit ederek, hekim ve hemşirelere bu
konuda eğitimler verilebilir ve bilinçlenmeleri
sağlanabilir.
 Müşteri hizmetleri personeline de eğitimler vererek,
müşteriler ile daha etkili iletişim kurulması
sağlanabilir.

Gelecek çalışmalarda, sosyal medya üzerindeki müşteri şikâyet yönetiminin nasıl olduğu müşterilere
sorulabilir; kamu ve özel sağlık kurumlarında müşteri şikâyet yönetimi karşılaştırması yapılabilir; farklı analiz
teknikleriyle daha fazla şikâyet incelenebilir veya özel sağlık kurumlarında etkin müşteri şikâyet yönetiminin
sağlanması için yeni bir şikâyet yönetim sistemi geliştirilebilir.
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Karaağaç, C., Erbay, E. ve Esatoğlu, A. E. (2018). Özel Hastanelere Yapılan Çevrimiçi Şikâyetlerin İçerik
Analizi İle İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24): 287 – 304.
Kayabaşı, A. (2010). Elektronik (online) Alışverişte Lojistik Faaliyetlere Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi
ve Bir Alan Araştırması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(2): 21 – 42.
Keskin, M. (2016). Müşteri Sadakatini Sağlamak İçin Şikayet Yönetimi ve Eğitim Sektörüne Yönelik Bir
Uygulama. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5): 91 – 108.
Köşker, H. (2020). Van Kahvaltı Salonları Hakkındaki Müşteri E-Şikâyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik
Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(3): 524 – 539.
Lee, C. C. ve Hu, C. (2004). Analyzing hotel customers’ e-complaints from an ınternet Complaint forum. Journal
of Travel and Tourism Marketing, 17(2-3): 167 – 181.
Lee, C. H., Wang, Y. H. ve Trappey, A. J. C. (2014). Ontology-Based Reasoning for the Intelligent Handling of
Customer Complaints. Customers & Industrial Engineering, 84: 144 – 155.
Mattila, A. S. ve Mount, D. J. (2003). The İmpact of Selected Customer Characteristics and Response Time on
E-complaint Satisfaction and Return İntent. International Journal of Hospitality Management, 22(2): 135 –
145.
Metı ̇n, M. (2014). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 1. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Sarıdaldı, E. ve Sevim, Ş. (2009). Müşteri Şikâyet Yönetimi Performansının Değerlendirilmesi: TCDD 3. Bölge
Müdürlüğü’nde Bir Uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22): 110 – 126.
Schmitt, R. ve Linder, A. (2013). Technical Complaint Management as a Lever for Product and Process
İmprovement. CIRP Annals – Manufacturing Technology, 62(1): 435 – 438.
Sharma, N. K., Drain, D., Cudney, E. A., Ragsdell, K. M. ve Paryani, K. (2008). Predicting CustomerExpectation-Based Warranty Cost for Smaller- the-Better and Larger-the-Better Performance
Characteristics. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 2: 97 – 113.
Strenitzerova, M. ve Gana, J. (2018). Customer Satisfaction and Loyalty as a Part of Customer-Based Corporate
Sustainability in the Sector of Mobile Communications Services. Sustainability, 10(5): 1657.
Şendoğdu, A. A. (2014). Özel Kamu ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine
Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1): 91 –
106.
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